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2023’e 5 kala Türkiye, hedefl eri doğ-
rultusunda büyüyen ve gelişen bir 

güç olurken bunu teknoloji yolunda attı-
ğı adımlarla perçinlemek istiyor.  
Ülkemiz, ekonomik ve siyasi alanda al-
dığı stratejik kararlarla yarınlar için yol 
belirlerken uzun soluklu bu koşuda sa-
vunmaya bambaşka bir pencere açıyor. 
Milli hafızamızı yokladığımız zaman bu 
sektörde aldığımız tarihi dersler var. Do-
layısıyla altını çizelim ve bıkmadan söy-
lemeye devam edelim; dışa bağımlılığı 
ortadan kaldırmak şart.  
Sektöre geniş bir perspektiften bakıldı-
ğında ne denli derinliğe sahip olduğu ve 
sabır gösterilmesi gereken yapıda oldu-
ğu net bir şekilde görülüyor. 
Topyekün emekle istenilen seviyeye gel-
mek mümkün. Kamu, özel sektör ve eği-
tim kurumları iş birliğinde ısrarcı olun-
malıdır. Bu üçgenin uyumlu bir şekilde 
hareket etmesi gerekiyor. 

Bugün Türkiye’nin önde gelen ana yük-
lenicileri, kuşkusuz en büyük katkıyı 
KOBİ gücünden alıyor. Söz konusu et-
kileşimin hem öğretici, hem de gelişti-
rici yüzü var. Öğretici; kalite kriterleri 
öylesine yüksek ki KOBİ’lere tepeden 
tırnağa fayda sağlıyor. Geliştirici; iş ağı 
arttıkça yatırım, istihdam ve dış pazarla-
ra olan istek de çoğalıyor. 
Özetle; KOBİ’ler ne kadar sahiplenilir-
se o derece ilerleyebiliyor. Böylece hem 
ülke ihtiyaçları karşılanıyor hem de ihra-
cat kısmında rakamlar artıyor. 
Savunma ve havacılıkta kadraja giren 
gelişmeler ve sergilenen tüm çabalar ül-
kemizin yarınları adına kıymetli… 

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri de (ICDDA) bu çaba-
lardan biri…  İlki 2013 yılında gerçek-
leştirilen ICDDA, o dönemden bu yana 
her organizasyonda Türk sanayisine olan 
uluslararası güvenin tescil edildiği bir 
yapıya dönüştü.
OSTİM Savunma ve Havacılık Küme-
lenmesi (OSSA) tarafından bu yıl dör-
düncüsü tamamlanan ICDDA, adeta 
küresel devler geçidi oldu. Aklımıza 
gelen en önemli markalar her defasında 
Ankara’da KOBİ’lerle çalışma istekleri-
ni dile getirdi. 
Sektörde, zor zamanlarında bile kesinti 
yapılmadan devam eden bir bakış açısı 
var. Milli ürünler bu politikanın ispatı. 
Bilinmelidir ki, Türk KOBİ’leri eğer bir 
ürüne, projeye odaklanıyorsa bunu mut-
laka başarıyla sonuçlandırır. 
Ekonomimizin içinde bulunduğu mü-
cadelede, onlara her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç var… 
Cumhurbaşkanımızın Millî Teknolo-
ji Geliştirme Altyapıları Açılış Töre-
ni’ndeki sözleriyle tamamlayalım:

• “Yine biliyoruz ki siyasette ne kadar 
bağımsız olursak olalım, iş dönüp do-
laşıp savunma sanayimizin gücüne da-
yanıyor.”

• “Bağımsız ve güçlü Türkiye hedefi ne, 
savunma sanayiimizde başlattığımız 
millî hamleleri kesintisiz şekilde sür-
dürerek varabiliriz ve varacağız.”

• “Günümüzde bağımsızlığı sağlam te-
meller üzerine oturtmamız için tüm 
alanlarda yerli teknolojimizi geliştir-
memiz gerekiyor. Tıpkı savunma sa-
nayinde olduğu gibi, her alanda kendi 
kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, 
geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke 
konumuna ulaşmaktan başka çıkar yo-
lumuz yoktur.”

• “Millî güvenliğimiz bakımından kri-
tik ve acil konularda, ısrarla yabancı 
menşeli ürün talep eden kurumları-
mızı, bürokratlarımızı yakından takip 
edeceğimin de bilinmesini istiyorum.”

“Devler gibi eserler bırakmak için, 
karıncalar gibi çalışmak lazım.” 
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“KOBİ’ler ne kadar sahiplenilirse 
o derece ilerleyebiliyor. Böylece 
hem ülke ihtiyaçları karşılanıyor 
hem de ihracat kısmında 
rakamlar artıyor. Savunma 
ve havacılıkta kadraja giren 
gelişmeler ve sergilenen tüm 
çabalar ülkemizin yarınları adına 
kıymetli…”
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İki gün süren etkinlite Türkiye’nin 
önemli kurumları ve yüksek teknolo-
jiyle üretim yapan firmaları stant açtı. 

‘Ar-Ge’nin Ticarileşmesi ve Sanayide 
Dönüşüm’ temasıyla gerçekleşen etkinlik 
kapsamında; alanında birbirinden tecrü-
beli isimlerin konuşmacı olduğu panel-
lerle güncel ve geleceğe yönelik pek çok 
konu masaya yatırıldı.

3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’ne OS-
TİM de stantlı katılarak tüm kuruluşlarını 
temsil etti. Zirve’de OSTİM’i; OSTİM 
Teknoloji Koordinatörü Enver Kaya, Os-
tim Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya 
Çağlar ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistem-
leri Kümelenmesi Koordinatörü Dr. İlha-
mi Pektaş temsil etti.

Milli teknoloji, güçlü sanayi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, Türkiye’nin sürdürülebilir bü-
yüme, yüksek istihdam, güçlü ödemeler 
dengesi ve düşük enflasyon hedeflerine 
ulaşması için katma değerli üretim ve 
teknoloji odaklı bir yapısal dönüşüme ih-

tiyaç bulunduğunu söyledi. 

Milli teknoloji ve güçlü sanayi viz-
yonuyla hareket ettiklerini dile getiren 
Varank, “Araştırmacılarımızın, girişim-
cilerimizin ve sanayicilerimizin kaynak-
lara daha hızlı erişebildiği, çözüm odaklı 
ve proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz.” 
dedi.

Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge kültürü ve 
insan kaynağı bakımından ciddi bir mesa-
fe kaydedildiğini aktaran Bakan Varank 
şu bilgileri verdi: “Milli gelir içindeki Ar-
Ge harcamalarının payını ikiye katladık, 
özel sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki 
payını yüzde 29’dan yüzde 54’e yükselt-
tik, insan kaynağı açısından kapasiteyi 
artırdık ve tam zaman eş değer (TZE) Ar-
Ge personeli sayısını 29 binden 134 bine 
çıkarttık.”

“Yeniliğe öncülük etmekten 
çekinmeyin!”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fa-
tih Dönmez, tüm bilimsel, teknolojik ve 
sosyal gelişmelerin sistemli ve sürdürü-

lebilir Ar-Ge çalışmalarının ürünü olarak 
ortaya çıktığını belirtti. Dönmez, “Yük-
sek katma değerli ürün ortaya koymanın 
ilk şartı da Ar-Ge'den geçiyor.” mesajını 
verdi.

Bakan Dönmez, bakanlığın birçok ku-
rumunun da Ar-Ge ve teknoloji çalışma-
ları üzerine üniversitelerle iş birliği için-
de olduğunu ve Nadir Toprak Elementleri 
Araştırma Enstitüsü'nün açılarak yenile-
nebilir ve temiz enerji teknolojilerinde 
de çalışmalar yapılacağını anlattı. Bor 
madeniyle ilgili birçok Ar-Ge projesine 
imza atıldığını belirten Dönmez, savun-
madan tarıma birçok projeye bakanlık 
olarak destek verdiklerini ve vermeye de-
vam edeceklerini bildirdi.

Genç mimar ve mühendislere sesle-
nen Dönmez: “Yeniliğe öncülük etmek-
ten, risk almaktan asla çekinmeyin. Uzun 
vadeli gelişiminizden kısa vadeli karlar 
karşısında vazgeçmeyin. Kişisel ve mes-
leki gelişiminizi medeniyet değerlerinizle 
harmanlayarak yarın ki Türkiye'yi sizler 
kuracaksınız. İç ve dış düşmanlar gelece-
ğinizi karartmaya, spekülatif saldırılarla 
bizleri geri bırakmaya çalıştıkça daha 
fazla yerli teknoloji ve üretim yaparak 
onlara gereken cevabı hep birlikte vere-
ceğiz.” dedi.

Nitelikli üretim ve teknoloji 
Güçlü Türkiye’nin ihtiyacı:

Mimarlar ve Mühendisler Grubu 
(MMG) Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nin  
üçüncüsünü düzenledi. Zirvede konuşan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Türkiye’nin hedeflerine 
ulaşması için katma değerli üretim ve 
teknoloji odaklı bir yapısal dönüşüme 
ihtiyaç bulunduğunu söyledi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, OSTİM standını ziyaret ederek, bölgede 
yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. 

9. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konu-
şan Bakan Dönmez, Milli Enerji 
ve Maden Politikası kapsamında 

Türkiye'nin sadece cari açığın kapatıl-
ması anlamında değil, enerji teknoloji-
lerinde de önemli adımlara imza attığını 
ve enerjide başlatılan Ar-Ge dönüşümü-
nün Türkiye'yi önemli bir üretim üssü 
haline getireceğini söyledi. Dönmez, 
Türkiye'nin yerli kaynaklarını maksi-
mum seviyede kullanmak zorunda oldu-
ğunu bu kaynakların özel sektör eliyle 
yatırıma dönüşmesi için gerekli çalış-
maları yaptıklarını vurguladı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fa-
tih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve yeni-

lenebilir enerji kaynaklarını maksimum 
seviyede kullanmak için gerekli adımları 
attığını belirterek, "Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerini 
daha orta ve küçük ölçekte de yapmayı 
düşünüyoruz. Kars'tan Edirne'ye kadar 
her ilde 40-50'şer megavatlık güneş 
enerjisi santrali planlıyoruz." dedi. 

Orta ve küçük ölçekli YEKA'lar 
yapılacak

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının en üst düzeyde de-
ğerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan 
Dönmez, YEKA ihalelerine gelecek dö-
nemde de devam edeceklerini açıkladı. 

Dönmez, yeni YEKA ihalelerinin 
orta ve küçük ölçekli olabileceğini ifade 
ederek şöyle konuştu: "Bunun ilk işare-
tini YEKA GES-2 ihalesinde de vermiş 
olduk. Bir başka çalışmamız daha var. 
Kars'tan Edirne'ye kadar her ilde 40-
50'şer megavatlık güneş enerjisi santrali 
planlıyoruz. Bu işin mühendislik tarafı 
da var, arkadaşlarımız bunu çalışıyor. 
Lisanssız güneş enerjisi yatırımlarında 
geçen yıl bir rekor kırdık. Burada yak-
laşık 5 bin megavatlık bir kapasite dev-

reye girdi. Lisanssızlarda önümüzdeki 
dönemde daha çok çatı ve cephelerin 
değerlendirilmesinin doğru olacağını 
düşünüyorum. 

Çatıda zaten 10 kilovata kadar üst li-
mit var ama iş yerleri için bu bir megava-
ta kadar. Ayrıca, rüzgar enerjisinde dört 
bölgede 250'şer megavat olmak üzere 
toplamda bin megavatlık bir YEKA 
planımız daha olabilir. Rüzgar enerji-
sinde mevcut santrallerde kapasite artış 
talepleri vardı, bu konuda da hazırlıklar 
son noktaya geldi ama yasal bir düzenle-
meye ihtiyaç var gibi görünüyor. Bunun 
için gerekli çalışmayı ileteceğiz ve orada 
takdir Meclis'in. Burada sektörün önünü 
açmak istiyoruz. Uygulanabilir, piyasa-
ya maliyet getirmeyen bir model bulmak 
gerekiyor."

Yeni finansman modeli 
Türkiye'de enerji verimliliğine çok 

önem verdiklerini aktaran Dönmez, "Tü-
keticinin enerji verimliliğinde yapacağı 
yatırımın belli bir modelle finanse edil-
mesi gerekiyor. Bankalarla görüşüyoruz, 
bunun için yurtdışından da ciddi finans 
imkanları olacak gibi görünüyor." açık-
lamasında bulundu.

Her ile güneş santrali geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Kars'tan Edirne'ye kadar 
her ilde 40-50'şer megavatlık güneş 
enerjisi santrali planladıklarını, 
lisanssız güneş enerjisi yatırımlarında 
geçen yıl rekor kırıldığını belirtti. 
Dönmez, “Burada yaklaşık 5 bin 
megavatlık bir kapasite devreye 
girdi. Lisanssızlarda önümüzdeki 
dönemde daha çok çatı ve cephelerin 
değerlendirilmesinin doğru olacağını 
düşünüyorum.” dedi.

Bakan Fatih Dönmez, “Çatıda zaten 10 
kilovata kadar üst limit var ama iş yerleri 
için bu bir megavata kadar. Ayrıca, rüzgar 
enerjisinde dört bölgede 250'şer megavat 
olmak üzere toplamda bin megavatlık bir 
YEKA planımız daha olabilir.” dedi.
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Yerli üretimin geliştirilmesi, sürekli 
ve etkin şekilde devam edebilmesi, 
ithal ürünlerin tasarımından itiba-

ren yerlileşmesi, yerli üretim ekosistemi-
nin oluşması, milli, güçlü, yaygın ve hızlı 
sanayileşmenin sağlanması amacıyla Eylül 
sayımızdaki Yerlileşme Destek Fonu öne-
risi kamouyunda yankı buldu. Görüşlerini 
aktaran sanayici ve ticaret STK’ları öneriyi 
destekledi. 

Açıklamalarda; yerli ve milli üretimin 
artırılması meselesinin, Türkiye’nin eko-
nomi tarihi boyunca sürekli gündemde yer 
aldığı hatırlatıldı ve gelinen aşamada, yerli 
ve milli üretim konusunda ülkemizin potan-
siyelinin altında seyrettiği kaydedildi. 

Görüşlerde ortak düşünce, “Nasıl ki her 
alanda Türkiye yerli ve milli bir duruş sergi-
liyorsa, ekonomik aktörler olarak, yeni eko-
nomik modelimizin şekillenmesi sürecinde 
yerli ve milli atılımları destekleyecek tüm 
girişimlerin yanında olmak durumundayız.” 
ifadeleriyle dile getirildi.

Sanayileşme politikası oluşturmalıyız

Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı

Yerli ve milli üretim; bir mil-
letin kendi maddi ve manevi 
değerlerine yabancılaşma-

dan, millî menfaatlerinin istikbal ve istikla-
linin merkeze alındığı ve her türlü vesayete 
karşı bir duruşu ifade etmektedir. Bu neden-
le yerli ve milli üretimden asıl muradımız, 
özkaynaklarımızın üretim süreçlerimiz üze-
rindeki hakimiyetini artırarak, ülke ekono-
misinin her türlü dış etkiden bağımsız bir 
yapıya kavuşabilmesidir. 

Bu anlayışın konjonktürel değil sürdü-
rülebilir bir yapıya kavuşması ve tabana 
yayılması, ekonomimizin daha milli bir 
hüviyete kavuşmasını sağlayacaktır. Bu da 
başta imalat sanayii olmak üzere, reel sek-
törün bütününe oldukça olumlu yansıyacak-
tır. Zira ithal girdi oranının asgari seviyede 
tutulması ve kademeli bir şekilde yerli ve 
milli üretime geçiş, geleceğimizin teminat 
altına alınması anlamına gelmektedir.

Yerli ve milli üretimin artırılması me-
selesi, ekonomi tarihimiz boyunca sürekli 
gündemimizde yer almıştır. Ancak bugün 
geldiğimiz aşama, yerli ve milli üretim ko-
nusunda ülkemizin hala potansiyelinin altın-
da seyrettiğini göstermektedir. Türkiye’nin 
dünyadaki üretim, ürün ve teknolojik port-

föyünü inceleyerek, gelişme tahminleri ile 
birlikte sanayileşmede sektörel/mikro baz-
da planlamalar içeren bir sanayileşme poli-
tikası oluşturmalıyız. 

Önceliğimiz teknolojiye dayanıyor

Celalettin Kesikbaş 
Eskişehir Sanayi Odası 
Başkanı

Türkiye’de kaynak yaratma-
daki en önemli önceliğimiz 

üretilen ürünlerin niteliğinin artırılmasıdır. 
Uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik, 
çağdaş ve verimli teknolojileri kullanmak 
ve yüksek katma değerli mal ve hizmet 
üretmekten geçiyor. Yüksek katma değerli 
ve yüksek teknolojiye dayalı ürünler üret-
mek, ülkemizin kaynak yaratması ve geliş-
mesinin stratejileri açısından büyük önemi 
bulunuyor. 

Cumhurbaşkanımızın, “Bağımsızlığın 
birinci şartı; teknolojiyi tasarlayan, geliş-
tiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna 
ulaşmaktır. Teknoloji konusunda sadece 
kullanıcı olarak kaldığımız sürece, hiçbir 
alanda özgürlüğümüzü garanti altına alama-
yız.” sözü ise konun ne kadar net ve önemli 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden 
yerlileştirme konusunda atılacak adımlar 
mutlaka bir program dahilinde ortak akıl ile 
şekillendirilmelidir. 

Özel kaynaklara ihtiyaç var

Ahmet Kurt 
OSİAD Başkanı

Son yıllarda yerli ürün kul-
lanımı ve geliştirilmesi ko-
nusunda aldığımız mesafe 
memnuniyet vericidir. Bura-
da öncelikle vurgulanması gereken şey, yer-
li ürün geliştirilmesi ve kullanılması konu-
sunda, güçlü bir siyasi iradenin oluşmasıdır. 
Artık sık sık genelgeler yayınlanarak yerli 
malının kullanılması istenilmekte, ihaleler-
de yerli malına fiyat avantajı sağlanmakta, 
1000 Ürün 1000 KOBİ gibi projelerle ithal 
ürünlerin yerli sanayi tarafından üretilmesi 
için destek kredisi verilmektedir. 

Yerlileştirme Destek Fonu kurulmasına 
ilişkin öneri, üzerinde düşünülmesi gereken 
bir öneridir. Zira, yerlileştirmeyi esas alan 
ekonomik dönüşüm programının başarıyla 
uygulanabilmesi için özel kaynaklara ihti-
yaç duyulduğu kanaatindeyiz. Fonlar, belir-
li amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak 
tanımlanmış kaynakların bir yerde toplanıp 
o amaç için kullanıldığı enstrümanlardır. 
Böylece bürokratik engel ve sınırlamalar-
dan da kurtulmak, klasik bütçe sistemi ve 
tekniğinden uzaklaşmak mümkün hale gel-
mektedir.

Yerinde bir çözüm önerisi

Nedret Yener
ORSİAD Başkanı

Türk ekonomisinin ana sorunu 
cari açık, cari açığın en önemli 
nedenlerinden biri de imalat 

sanayisi, enerji kaynakları ve ara malı te-
darikinde ülkemizin büyük ölçüde ithalata 
bağımlılığıdır. Bizim artık en azından ülke-
mizde üretilebilecek malları ithal etmekten 
vazgeçmemiz, Türkiye’de üretmek için it-
hal etmek durumunda kaldığımız girdileri 
içeride üretebilir hale gelmemiz gerekmek-
tedir. İthalatın azaltılmasının en net çözüm-
lerinden biri hiç kuşku yok ki yerli ve milli 
üretimin artırılmasıdır. 

Özellikle sanayide yerli ve milli üreti-
min desteklenmesi yönünde devletimizin il-
gili kurumlarınca atılan adımlar çok önem-
lidir. Yeni Ekonomi Programı içinde de yer 
alan ‘yerlileşme’, ‘yerli üretim’ konusu bir 
kültüre dönüştürülmelidir. Yerlileştirme 
Destek Fonu teklifi son derece yerinde bir 
çözüm önerisidir. Yerlileştirilmesi planla-

nan ithal ürünlerin gümrük vergisinin bir 
bölümünün bu fona aktarılması, söz konusu 
ürün yerlileşene dek bu sistemin devam et-
mesi, hedefe ulaşmada kilit rol oynayacak-
tır. 

Üretimin hızlanmasını sağlar 

Şadi Türk
Başkent OSB Başkanı

Bir ülkenin üretim gücünün 
yüksek olması, sanayisinin 
iyi olması o ülkenin milli 

olmasının yani dışa bağımlılığının nere-
deyse ortadan kalkmasının temelidir. Yerli 
ve milli üretim hepimizin desteklediği bir 
duruştur. Ülkemiz bu konuda Cumhurbaş-
kanımızın öncülüğünde çok büyük adım-
lar attı. Devletimiz yerli ve milli üretime 
destek olacağını hatta kamu kurumlarının 
alımlarının öncelikli olarak yerli üretimden 
olacağını da belirtti. 

Biz de devletimizin bu atılımlarına des-
tek olacak ve sanayimizin çarklarını yerli 
ve milli üretim için döndüreceğiz. Yerli 
ve milli üretime teşvik için bir destek fonu 
oluşturma, ithal edilen ara mallara verilen 
bütçenin yerlileştirilmek için belirli bir fon 
ayrılarak desteklenmesi bu üretimin hızlan-
masını sağlayacaktır. 

FON ÖNERİSİNE TAM DESTEK
Gazetemizin Eylül 2018 sayısında 
kapak konusu olarak paylaşılan 
'Yerlileşme Destek Fonu' önerisine 
destek geldi. Sanayi ve Ticaret 
Odaları başta olmak üzere OSB’ler ve 
STK’lar, yerlileştirme Destek Fonu da 
dahil olmak üzere, yerlileşme sürecini 
geliştirecek tüm mekanizmaların 
hayata geçirilmesinin önemli olduğu 
belirtildi. 

Savunma sanayii önemli 
bir örnek

Memiş Kütükcü
OSBÜK Başkanı

Türkiye, 2017 yılında 170 milyar do-
ların üzerinde ara malı ithalatı yaptı 
Geçtiğimiz yıl toplam 233.8 milyar 
dolar ithalat yaptık. Bu ithalatın yüz-
de 73.3’ü ara mallarından oluşuyor. 
Yine geçtiğimiz yıl imalat sanayimiz 
2 bin 768 ürün grubunda 104.8 
milyar dolarlık ara malı ithal etti. 
Tüm bu rakamlar artık üretimimizin 
ithalat bağımlılığından kurtulma-
sı gerektiğini işaret ediyor. Yeni 
Ekonomi Programında bu nok-
taya vurgu yapılması, cari açığın 
düşürülmesi için yerlileştirilmeye 
işaret edilmesi son derece önemli. 
Türkiye’nin 80 şehrinde üretimin 
kaynağı olan organize sanayi 
bölgelerimiz, bu yerli 
ve millileşme süre-
cine her türlü katkıyı 
vermeye hazırdır.

Türkiye, savunma 
sanayiinde izlediği 
stratejiyle yüzde 80 
olan dışa bağımlılık oranını, yüzde 
65 yerlilik oranına evirmeyi başardı. 
Genel teşvik politikalarından çok, 
sektörel teşvikleri ön plana alma-
lıyız. Stratejik önemdeki öncelikli 
sektörlerimize, cari açık verdiğimiz 
sektörlere odaklanarak, bu sektör-
leri daha fazla desteklemeliyiz. Sa-
vunma sanayii bu konuda, küresel 
başarı yakaladığımız çok önemli bir 
örnek.

Türkiye’nin son dönemde ekono-
mide yaşadığı sorunları bir fırsata 
çevirmesinin yolu yerlileştirmeden 
geçiyor. Yerli üretim sürecinin 
hem kamu, hem sanayici hem de 
toplumun tüm kesimleri tarafından 
desteklenmesi başarıya ulaşmak 
için öncelikli şart.

Ekonomimiz açısından 
artık en kritik kavram 
‘sürdürülebilirlik’ olmuş-
tur. Hem büyümede 
hem de ekonominin 
gelişim ve dönüşümün-

de sürdürülebilir bir modelin hayata 
geçirilmesi açısından önem arz eden 
unsurların başında ‘dışa bağımlılığın 
azaltılması’ gelmektedir. Bunun için 
bir yandan ithal mallara olan bağımlı-
lığı azaltırken aynı zamanda teknoloji 
olarak da bağımlılığımızı azaltmamız 
gerekiyor. 

OSTİM tarafından dile getirilen Yerli-
leştirme Destek Fonu da dahil olmak 
üzere, bu önemli sürece destek ve-
recek her türlü mekanizmanın hayata 
geçirilmesinin önemli olduğunu ve 
destek verdiğimizi belirtmek isterim. 
Nasıl ki her alanda Türkiye yerli ve 
milli bir duruş sergiliyorsa, ekonomik 
aktörler olarak, yeni ekonomik mo-
delimizin şekillenmesi sürecinde yerli 
ve milli atılımları destekleyecek tüm 
girişimlerin yanında olmak durumun-
dayız.

Tüm girişimlerin yanında olmak durumundayız
Nurettin Özdebir Ankara Sanayi Odası Başkanı
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BTK Başkanı Ömer Abdullah Ka-
ragözoğlu, ülkemizde 2006-2016 
yılları arasında Ar-Ge harcamala-

rının 3 kat arttığına dikkat çekti. Karagö-
zoğlu, şunları söyledi: “Sektör özelinde 
ithalat ihracat dengesi bulunmuyor. Bu 
dengesizliği ortadan kaldırmak gereki-
yor. Bunun yolu yüksek teknoloji içeren 
ürünleri yerli ve milli imkânlarla üretme-
mizden geçiyor. BTK’nın yakından takip 
ettiği HTK tarafından yürütülen Yerli ve 
Milli 5G Projesi, TÜBİTAK tarafından 
desteklenmektedir. Yerlileşme konusun-
da Savunma Sanayii Başkanlığı’nın tec-
rübelerinin sivil alana aktarılması gerek-
tiğini düşünüyorum.”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, raylı sistemlerde meydana ge-
len yerli ve milli markaların telekomüni-
kasyon sektörüne de örnek olabileceğini 
belirtti. “HTK’nın sonuna kadar yanında-
yız.” diyen Aydın, BTK’nın bu alandaki 
destek ve katkılarına dikkat çekerek, tele-
komünikasyon sektöründe de tüm sistem-

lerin yerli ve milli olarak üretilebileceğini 
vurguladı. 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, “Kamunun Ar-Ge prensibini 
özel sektör de kazandı. TÜBİTAK olarak 
ağırlığımız çıktı odaklı süreçler olacak. 
Bundan sonraki süreçlerimizi büyük iş 
birliği platformları olarak gerçekleştire-
ceğiz. Yüksek teknoloji bizim için vazge-
çilmez bir durum. Diğer bir önemli faktör 
insan kaynağı.” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tü-
fekçi, “Elektronik haberleşme sektöründe 
kişisel iletişimin temelini oluşturan mobil 
iletişim dikkate alındığında, hayati önem 
taşıdığının farkındayız. Savunma Sanayi 
Başkanlığı olarak uçtan uca yerli ve milli 
sistemler için çalışmaya başlamış durum-
dayız. ULAK Projesi de bunun bir parça-
sı. Operatörlerimiz içinde ULAK Rize’de 
tüm operatörlere canlı şebeke hizmeti su-
nuyor.” dedi.

5G çekirdek şebeke faaliyetlerine baş-
ladıklarının altını çizen Tüfekçi, “Tüm 
dünya ile aynı zamanda 5G ye geçebi-
leceğiz. Mobil haberleşmede gelecek 
nesil teknolojiye yön verecek çalışmalar 
yapıyoruz. SSB olarak projelerimizin 
çıktısının yaygınlaştırılması için ULAK 
A.Ş.’yi 2017’nin sonunda hayata geçir-
dik. ULAK olarak HTK’nın bir parçası-
yız.” vurgusu yaptı.

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Veli 
Murat Çelik, amaçlarının haberleşme tek-
nolojileri alanında süreklilik olan milli bir 
ekosistem oluşturmak olduğunu bildirdi. 
Proje çıktılarını paylaşan Çelik, radyo-
linklerin 2019 yılı Nisan ayında, 5G Yeni 
radyonun da 2020 Haziran ayında çıkaca-
ğını kaydetti. 2020 yılında milli 5G siste-
mini üretip tüm ülkede çalıştıracaklarını 
ifade eden HTK Başkanı, “2020-2023, 
haberleşme teknolojilerinde Türkiye’nin 
öncü dünya devletleri arasında yerini al-
dığı dönem olacak.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Lojistik firmalarının, yük taşıyıcılarının, 
kargo firmalarının, karayolu, demiryolu, 
hava ve denizyolu yolu taşımacılığı yapan 
firmaların, liman işletmecilerinin bir araya 
geldiği Ankara Lojistik Zirvesi ve Fuarı, 
Kahramankazan’da gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, son 

10 yıllık süreçte Avrupa'da yaşanan ekonomik 
daralmaya, Suriye'de yaşananlara ve bulundu-
ğumuz coğrafyada yaşanan sancılara rağmen 
lojistik sektörünün büyüme ivmesinin sürdü-
ğünü belirtti. 

“Ankara, önemli fırsatları sunuyor”
Sektörün kara, hava, deniz ve demiryolu 

alanlarında güçlü hedeflere sahip olduğunu, 
üretim maliyetlerinin birbirine yaklaştığı gü-
nümüzde uluslararası ticarette rekabetin lo-
jistik üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı. 
Ankara Lojistik Üssü’nün, Türkiye'nin ilk ve 
tek uluslararası lojistik üssü konumunda bu-
lunduğunu anımsatan ATO Başkanı, "Şehri-
mizden yurtdışına doğrudan uçuşları da önem-
siyoruz. Ankara'dan 3-4 saatlik direkt uçuşla 
varılabilecek 34 ülke mevcut. Bu ülkelerin 
toplam gayrisafi milli hasılası yaklaşık 23 tril-
yon dolar. Yani 34 ülkeyi kapsayan 23 trilyon 
dolarlık bir pazarın ortasındayız. Bütün bunlar 
Ankara'ya lojistik açıdan önemli fırsatlar su-
nuyor." dedi.

Sektörde yeni yatırım gerekiyor
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nu-

rettin Özdebir, ülkemizde lojistik sektörünün 
taşımacılık olarak düşünüldüğünü ama bu 
algının yavaş yavaş geride kaldığını belirtti. 
Özdebir, “Aslında Lojistik tedarikten başla-
yıp, satış sonrası hizmetlere kadar,  diğer hiz-
met alanlarını da içeren depolama, elleçleme, 
ambalajlama, satış sonrası hizmetler, ürünün 
yerine kadar teslimi gibi geniş bir yelpazeyi 
kapsayan bir alandır. Bu alanda hizmetlerin 
tek elden verilebilmesi biz sanayiciler açısın-
dan çok büyük bir nimettir. Çünkü hepimizin 
tek tek yapması gereken işlerin, bu alanda uz-
manlaşmış firmalar tarafından yapılması hem 
kaliteyi artırmakta hem de hizmeti daha eko-
nomik sunmaktadır.” dedi.

Ankara’nın her geçen gün daha fazla sana-
yileşen daha fazla üreten ve sanayinin başken-

ti yolunda ilerleyen önemli bir üretim merkezi 
haline geldiğine işaret eden ASO Başkanı, lo-
jistik sektörünün daha fazla gelişebilmesi için 
yeni firmaların ve yeni yatırımların yapılması 
gerektiğini vurguladı.

Başkent, büyük bir mihenk taşı
Kahramankazan Belediye Başkanı Lok-

man Ertürk de Başkent Ankara’nın, kaliteli 
ürünler üreterek bu ürünleri uluslararası pi-
yasalarda satabilen, ticaretiyle, sanayisiyle 
büyük bir bütünlük içerisinde ülkenin büyük 
bir mihenk taşı olmaya devam ettiğini bildirdi. 
Ertürk, “Türkiye’ye karşı ekonomik ve siyasi 
saldırıların olduğu bir süreçte, ‘Biz de bura-
dayız, biz de varız’ diyerek bir araya gelen, 
ülkemiz için her şeyini ortaya koyan bu yü-
rekli insanlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) ile Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin (HTK) iş birliğiyle 
düzenlenen Yerli ve Milli Üretimin 
Geliştirilmesine Yönelik Kamu Destek 
ve Teşvikleri Toplantısı, BTK’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Kümenin 
yol haritası hakkında bilgiler veren HTK 
Başkanı Veli Murat Çelik, “2020-2023, 
haberleşme teknolojilerinde Türkiye’nin 
öncü dünya devletleri arasında yerini 
aldığı dönem olacak.” dedi.

Haberleşmede
dönüm noktası 2020-2023

Ankara Lojistik Zirvesi sektörü buluşturdu

Veli Murat Çelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından açıklanan 100 Gün-

lük İcraat Programı’nda yer alan, yerel 
paralar ile ticaretin yaygınlaştırılması, 
Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda 
bulunuyor. Bakanlık, ticarette yerel para 
kullanımına ilişkin farkındalığın artırıl-
ması amacıyla kamu, reel sektör, finans 
sektörü ve üniversitelerden paydaşları 
bir araya getiren Yerel Paralar ile Ticaret 
Konferansı düzenlendi.

Konferansta yerel paralar ile ticarette 
şu ana kadar kat edilen mesafe değerlen-
dirilirken, dış ticarette yerel para kullanı-
mına ilişkin deneyimler ile ödeme meka-
nizmalarına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Konferans kapsamında, yerel paralar 
ile ticarette kullanılmakta olan ve 2018 
yılında reel sektör tarafından yoğun bir 
şekilde kullanılmaya başlanan swap me-
kanizması, ticari banka uygulamaları ve 
Blok Zinciri Teknolojisi gibi yeni nesil 
ödeme sistemleri de ele alındı.

“KOBİ’lere kolaylık sağlayacak”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

bakanlığın küresel ticaret savaşlarında 
Türkiye’nin elini güçlendirmek için ye-
rel paralar ile ticareti arttırmak amacıyla 
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdür-
düğünü belirterek, 2000’li yıllarda %1 
düzeylerinde olan TL ile dış ticaretin, her 
geçen yıl artış göstererek, 2016 yılında 
%6,5 ve 2017 yılında %8,1 seviyelerine 
kadar yükseldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat 
Programı kapsamında da ticarette yerel 
para kullanımına ilişkin farkındalığın da 
artırılmasını hedeflediklerinin altını çizen 
Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Yerel para ile ticaretin arttırılması ile 
birlikte, cari açığımızın finansmanında 
dövize bağımlılık azalacak, borçlanma-
nın yerel para ile yapılması borcumuzun 
finansmanını kolaylaştıracaktır. Finans-
mana erişim ve dışarıdan borçlanma ko-
nusunda sıkıntı yaşayabilen KOBİ’ler 
başta olmak üzere birçok işletmeye ko-
laylık sağlayacaktır. Türk Lirasının bili-
nirliği, itibarı, uluslararası geçerliliği ve 
uzun vadede rezerv para birimleri arası-
na girebilmesi açısından çok önemli bir 
adım olacaktır.”

Türkiye ekonomisi sağlam temeller 
üzerine kurulduğunun altını çizen Pek-
can, “Bize düşen görev ise, aldığımız 
emaneti daha ileriye taşıyarak ülkemizi 
en üst lige çıkarmaktır. Yerel para ile ti-
carete de bu anlamda çok önem veriyo-
ruz.” dedi.

Yerel para ticareti 
Türkiye’nin elini güçlendirir

Ticaret Bakanı Rusar Pekcan, 
küresel ticaret savaşlarında 
Türkiye’nin elini güçlendirmek için 
yerel paralar ile ticareti arttırmak 
amacıyla çalışmalarını yoğun bir 
şekilde sürdürdüğünü belirtti.
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Millî Teknoloji Geliştirme Altyapıla-
rı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzen-
lendi. Törende, savunma sanayi alanında 
tamamlanan; Optik Sistemler Araştır-
ma Laboratuvarı OPMER, Harp Başlı-
ğı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı 
HABRAS, Aktif Koruma Sistemi PU-
LAT, Yüksek Güçlü Lazer Sistemi IŞIN 
ve Elektromanyetik Fırlatma Sistemi 
SAPAN’ın hizmete alınmaları gerçekleş-
tirildi.

Türkiye’nin, savunma, havacılık ve 
uzay teknolojilerinin her alanında söz sa-
hibi bir ülke olma yolunda hızla ilerledi-
ğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Özellikle yüksek çözünürlüklü gözlem, 
haberleşme uyduları ve alt sistemleri, 
uydu fırlatma sistemleri, uydu veri işle-
me, depolama ve bilgi destek sistemleri 
konusunda gerçekten önemli neticeler 
alıyoruz.” dedi.

Milli hamlelerle güçlü Türkiye
Son yıllarda Türkiye’ye karşı yoğun-

laşan saldırıların arkasındaki sebeplerden 
birinin de, uyguladığı bağımsız politi-
kalara duyulan tepki olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yine biliyo-
ruz ki siyasette ne kadar bağımsız olursak 
olalım, iş dönüp dolaşıp savunma sana-
yimizin gücüne dayanıyor. Hamdolsun 
bu noktada da ciddi mesafeler kat ettik. 
Savunma sanayiinde yüzde 20’lerde olan 
yerlilik-millîlik oranını, bugün yüzde 

65’lere çıkardık. 

İşte bu başarının arkasında, açılışını 
yaptığımız tesis gibi ileri teknolojiyle do-
natılmış altyapılar, verilen emekler, sergi-
lenen maharetler vardır. Yaşadığımız dö-
nemin tarihe altın harfl erle kazınacağına 
inanıyorum. Ancak ulaştığımız seviyeyle 
yetinemeyiz. Bağımsız ve güçlü Türkiye 
hedefi ne, savunma sanayiimizde başlat-
tığımız millî hamleleri kesintisiz şekilde 
sürdürerek varabiliriz ve varacağız.” me-
sajını verdi.

Günümüzde güvenlik kavramının an-
lamının büyük ölçüde değiştiğini dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık fi ziki 
güvenliğin siber güvenlikle, dijital sana-
yiyle, yerli yazılımla, yapay zekâyla tah-
kim edilmesi gerektiğini vurguladı. Erdo-
ğan, “Nanoteknoloji, malzeme, havacılık, 
uzay ve savunma alanlarında ihtiyaç duy-
duğumuz teknolojik derinliğimiz her ge-
çen gün artıyor.” ifadelerini kullandı. 

Savunma sanayiinde geliştirilen yerli 
teknolojilerin, son dönemdeki terör ope-
rasyonlarında son derece önemli vazifeler 
icra ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Hamdolsun, kimseye muhtaç 
olmadan kendi ürünlerimizle çok başa-
rılı bir operasyon gerçekleştirdik. Bugün 
de başarılı operasyonlara imza atan Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin teknik imkân ve 
kabiliyetlerini daha da artırmakta kararlı-
yız.” dedi.

Bağımsızlık için yerli teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüz-
de bağımsızlığı sağlam temeller üzerine 
oturtmamız için tüm alanlarda yerli tek-
nolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Tıpkı 
savunma sanayinde olduğu gibi, her alan-
da kendi kendine yeten, teknolojiyi ta-
sarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden 
ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar 
yolumuz yoktur. İşte bunun için millî 
teknoloji hamlesi diyoruz. Ekonomide ve 
dünya siyasetinde bugünkünden de daha 
güçlü noktalara ulaşabilmemiz millî tek-
nolojide yapacağımız hamlelerle müm-
kündür.” değerlendirmesini yaptı.

Yabancı talebe yakın takip

Savunma sanayii alanında faaliyet 
gösteren küçük ve orta ölçekli fi rmaların, 
heyecanla işlerine sarılan müteşebbisle-
rin ve mühendislerin teşvikinin önemine 
vurgu yapan Erdoğan, bazı kurumların, 
bu tür faaliyetlere hâlâ yeteri kadar des-
tek vermediğine ilişkin haberler aldığını 
ve bunun kendisini üzdüğünü dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektör ku-
ruluşlarının çalışmalarının olduğu proje-
lerde, mutlaka onların tercih edilmesi ve 
desteklenmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer mev-
cut çalışma yetersiz bulunuyorsa, gelişti-
rilmesi, ileriye götürülmesi için gereken 
imkânlar tanınmalıdır. Millî güvenliği-
miz bakımından kritik ve acil konularda, 
ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden 
kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından 
takip edeceğimin de bilinmesini istiyo-
rum.” uyarısında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, özel sektör kuruluşlarının 
çalışmalarının olduğu projelerde, 
mutlaka onların tercih edilmesi ve 
desteklenmesini istedi. Erdoğan, “Eğer 
mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa, 
geliştirilmesi, ileriye götürülmesi 
için gereken imkânlar tanınmalıdır. 
Millî güvenliğimiz bakımından kritik 
ve acil konularda, ısrarla yabancı 
menşeli ürün talep eden kurumlarımızı, 
bürokratlarımızı yakından takip 
edeceğimin de bilinmesini istiyorum.” 
uyarısında bulundu.

YERLİ UYARISI

“Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa, geliştirilmesi, ileriye 
götürülmesi için gereken imkânlar tanınmalıdır. Millî güvenliğimiz 

bakımından kritik ve acil konularda, ısrarla yabancı menşeli ürün talep 
eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de 

bilinmesini istiyorum.” 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Kültür ve Kongre Mer-
kezi, Ekim ayında geleneksel he-

yecana ev sahipliği yaptı. 2005 yılından 
bu yana Türkiye’nin ilk ve en büyük tek-
noloji tabanlı girişimcilik programı olan 
YFYİ’nin 14. buluşmasında nitelikli pro-
jeler jüri karşısına çıktı. 

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafın-
dan düzenlenen etkinliğe bu yıl 55 giri-
şimci ekip kabul edildi. Program kapsa-
mında girişimcilere bin saatin üzerinde 
eğitim ve mentorluk hizmeti sunuldu. 22 
girişimci ekibin projelerini anlattığı fi na-
lin ardından en yüksek puanı alanlar hem 
ODTÜ Teknokent hem de iş ortakları ta-
rafından sağlanan çeşitli desteklere eriş-
me fırsatı yakaladı.

2018 etabının sonunda Elginkan Vak-
fı Büyük Ödülü, meme kanserinde erken 
teşhise imkan tanıyan mobil aplikasyon 
entegreli sutyen tasarımıyla Triwi ekibine 
verildi. OSTİM Özel Ödülü ise ürünlerin 
üretim maliyet tahminlerini yüksek doğ-
rulukta yapabilen yazılımıyla Inovarium 
ekibinin oldu.

YFYİ, hem fi kir aşamasındaki giri-

şimcilere hem de yolun başında olan 
şirketlere iş fi kirlerini geliştirmeleri için 
destek oluyor. Program bugüne kadar 
200’ün üzerinde teknoloji tabanlı şirketin 
kurulmasına, 1000’den fazla istihdama, 
girişimcilerinin önemli başarılara imza 
atarak önemli kuruluşlardan yatırımlar 
almalarına ve ürünlerini uluslararası pa-
zarlarda satmalarına katkı sağladı.  

“Ar-Ge ile kalkındırabileceğiz”
ODTÜ Teknokent Genel Müdürü 

Mustafa İhsan Kızıltaş, girişimcilerin 
kurduğu başarılı şirketlerin önemli pro-
jelere imza attığını dile getirdi. Kızıltaş, 
“Biliyoruz ki bu ülkeyi Ar-Ge, teknolojik 
ürün ve katma değerle kalkındırabilece-
ğiz.” dedi.

“Girişimcilik programına dönüştü”
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Verşan Kök, YFYİ’nin destekçileriyle 
birlikte her geçen yıl geliştiğini, derinli-
ğinin arttığını ve girişimcilik yarışmasın-
dan girişimcilik programına dönüştüğünü 
bildirdi. Kök, “ODTÜ’nün, katma değeri 
yüksek girişimciliği destekleme yönün-
deki vizyonuna paralel olarak tasarlamış 
olduğumuz, YFYİ Hızlandırma Progra-
mımızın temel amacı; üniversite öğrenci-
lerimize ve genç mezunlarımıza girişim-
cilik ruhunu aşılamak, genç girişimlere 
ve teknoloji şirketlerine teknoloji tabanlı 
iş fi kirlerini, başarılı işlere dönüştürme 
fırsatı sunarak ticarileşme süreçlerini iv-
melendirmektir.” görüşünü paylaştı. 

“Buradaki enerji çok değerli”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, etkinliğin başlangıcından iti-
baren ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT’e 
destek verdiklerini kaydetti. Gelecek dö-
nemler için bu beraberliği devam ettirme-
yi istediklerini ifade eden Aydın, şunları 
söyledi: “Burada gençlerin fi kirleri ve 
projelerinden biz de enerji alıyoruz. Aynı 
zamanda üretim bölgesiyiz, dolayısıyla 
yenilikçi fi kirlerin hayata geçmesi, katma 
değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ülke-
mizin açıklarının kapatılması konusunda-
ki buradaki enerjinin çok değerli olduğu-
nu düşünüyoruz.” 

Bu yıl 14.sü düzenlenen Yeni Fikirler 
Yeni İşler Hızlandırma Programı'nın 
(YFYİ) finalinde teknoloji odaklı 
girişimler boy gösterdi. YFYİ’de 
Elginkan Vakfı Büyük Ödülü, Triwi 
ekibine verilirken OSTİM Özel Ödülü, 
ürünlerin üretim maliyet tahminlerini 
yüksek doğrulukta yapabilen 
yazılımıyla Inovarium ekibinin oldu. 
Program bugüne kadar 200’ün 
üzerinde teknoloji tabanlı şirketin 
kurulmasına, 1000’den fazla istihdama 
katkı sağladı.

  TEKNOLOJİ TABANLI İŞ FİKİRLERİ
  GİRİŞİMCİLİKLE BİRLEŞTİ

Sanayi desteği 
dünyaya taşıdı
OSTİM ödülünü 2017 etabında alan 
3D3 ekibi, aradan geçen bir yıllık sürede 
dikkat çekici gelişmeler yaşadı. Aldıkları 
ödülü, 3d yazıcı teknolojileri geliştirilme-
si konusunda kullanan 3D3 Teknoloji 
firması adıyla ODTÜ Teknokent OSTİM 
yerleşkesinde çalışmalarına devam 
eden girişimciler Mega Maker isimli ürü-
nü geliştirdi. H. Berk Giray ve ekibinin 
ürünü, üretici ve tasarımcılar tarafından 
yoğun ilgi görüyor.
OSTİM ödülü sonrasında geliştirdikleri 
3d yazıcı teknolojileri ile Hamdi Uluka-
ya Girişimi programına seçildiklerini 
belirten Giray, “Bu program kapsamın-
da New York’ta ofis alanını açtık. Halen 
yurtdışında pek çok mentörlükten ve 
network faaliyetinden faydalanma fırsatı 
buluyoruz. Endüstriyel 3d yazıcı uygu-
lamalarımız TÜSİAD Sanayide Dijital Dö-
nüşüm Programı’na seçilerek, endüst-
riyel segmentte de kendini ispatladı. 
Bu programa seçilerek görevlendirilen 

tek 3d yazıcı firmasıyız. YFYİ 2017’de 
OSTİM Yönetiminin değerli destekle-
rini alarak hız kazanan faaliyetlerimiz 
globalleşme yolunda ilerlemektedir. Sa-
nayimize hizmet edecek yeni nesil yerli 
ve milli 3 boyutlu yazıcı proje olanakları 
ve eğitim faaliyetleri OSTİM Yönetimiyle 
görüşülmeye devam edilmektedir.” 
açıklamasında bulundu.

2017 YFYİ

YFYİ, bugüne kadar 
200’den fazla nitelikli 

şirketin kurulmasını sağladı
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Inovarium, YFYİ’de ipi iki kez göğüs-
leyen ekiplerden biri. OSTİM Özel 
Ödülü’nü alan Ersan Turan ve arka-

daşları, fi nal günü Elginkan Vakfı Ulus-
lararası Program Ödülü’nün de sahibi 
oldu. Firmalar için çok kritik bir aşamayı 
mercek altına alan Inovarium, çalışmala-
rını KOBİ’ler üzerine yoğunlaştırmış. 

Ersan Turan, makine imalat sektö-
ründeki KOBİ’lerin süreçlerinin incele-
mesinin ardından verimlerinin yüzde 40 
seviyesinde olduğunun görüldüğünü, bu 
durumun temelinde örtük kabiliyet, kişi 
bazlı üretim süreci, kaynakların verim-
siz kullanımı ve yetersiz insan kaynağı-
nın yer aldığını söylüyor. Bu sorunlar da 
maliyetlerde artış, iş hacmi ve karlılıkta 
düşüş meydana getiriyor.

Sizi tanıyabilir miyiz?

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühen-
disliği 2009 mezunuyum, aynı zamanda 
makine mühendisliği yan dalım var. Sa-
vunma sanayiinde birçok fi rmada data-
ların modellenmesi ve modellerin opti-
mizasyon için kullanılmasın alanlarında 
çalıştım. 

Proje hangi sorunlara çözüm 
üretiyor? 

Makina imalat sektöründeki KOBİ’le-
rin süreçleri incelendiğinde; verimlerinin 
%40 seviyesinde olduğu görülmektedir. 
Bu durumun temelinde örtük kabiliyet, 
kişi bazlı üretim süreci, kaynakların ve-
rimsiz kullanımı ve yetersiz insan kay-
nağı yer alıyor. Bu sorunlar ise öngörü-
lemeyen maliyetlerin yarattığı etki, iyi 

planlayamama, üretim süreçlerinin ko-
pukluğu nedeniyle hatalı üretimler gibi 
nedenlerle maliyetlerde artış, iş hacmi ve 
karlılıkta düşüş meydana getiriyor.

Firma süreçlerinin bütünleşik olarak 
ele alınması, etken parametrelerin belir-
lenmesi ve bu parametrelerin optimize 
edilmesi ile verim kaybını en aza indiril-
mesi bir sanal fabrika modeli ile mümkün 
olabilecek. Firma süreçlerinin modellen-
mesi ve optimizasyon süreci ile fi rmanın 
üretim maliyetlerini yüksek doğrulukta 
öngörmesi, optimize edilecek proseslerle 
üretim maliyetinin azaltılması ve üretim 
hacminin artırılması gibi faydalar sağla-
yabilecek. Ayrıca üretim maliyetlerinin 
doğru tahmini ile bir parça üretimi için 
düşük teklif verilerek zarar edilmesini 
veya yüksek teklif edilerek işin kaybedil-
mesi problemini çözebilecek.

Bir dişli üretmeniz gerekti. Bu dişliy-
le ilgili size teknik bir resim geldi ve siz 
bu teknik resimden bunun ne kadara mal 
olacağıyla ilgili, sizden teklif isteyen bir 
fi rmaya teklif vereceksiniz; yani birim 
maliyeti.  Diyelim ki size 100 tane parça 
üretilmesi için geldi. Siz bir kere bunun 

için ne kadar hammadde harcayacağını 
biliyorsunuz. Öncelikle hesaba oradan 
başlarsınız. Ondan sonra hangi CNC’ye 
bağlayacağınızı, onun ne kadar uzun süre 
orada kalacağını hesaplamanız ve ardın-
dan işçi/saatini bilmeniz gerekiyor. 

Üzerinde kaplama varsa onu ekli-
yorsunuz çünkü kaplama, boyama gibi 
ekstra işlemleri eklediğinizde size birim 
maliyeti çıkıyor. Bunu da 100 taneye 
böldüğümüzde birim olarak örnek veri-
yorum 100 liraya mal olduğunu ortaya 
koyuyorsunuz. Hepsini uzun uzun yap-
mak yerine fi rmanın daha önce verdiği 
teklifl eri kullanarak aslında bunun ne 
kadara mal olacağını eski datalara baka-

rak tahmin ediyoruz ve bunun modelini 
oluşturuyoruz.

Bu problemi en çok kim yaşıyor? 

Süreçlerin verimsizliği kaynaklı 
yüksek maliyet problemini en çok dü-
şük iş hacmi ile ayakta kalmaya çalışan 
KOBİ’ler yaşıyor. Firmalarla düşük ve-
rim oranının yarattığı etkiler konusunda 
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve yaşadık-
ları problemler birinci ağızdan dinlendi 
ve etkileri yerinde görüldü. Firmaların 
verim sorunlarının yanında yaşadıkları 
en önemli problemin üretecekleri ürünün 
maliyetini iyi kestirememek olduğu anla-
şıldı. Bu durum bir parça üretimi için dü-
şük teklif verilerek zarar edilmesine veya 
yüksek teklif verilerek işin kaybedilme-
sine neden oluyor. Projemiz bu soruna da 
çözüm getirebilecek. 

Model, üretim tesisinin kurulumu, 
üretim süreci, lojistik, satış, bakım ve 
yeni yatırımlar dahil bütün süreçlerde 
de uygulanabilir. Diğer yandan standart 
talebin olmadığı fabrikaların mevcut si-
parişlere göre üretim optimizasyonunu 
kolayca gerçekleştirebilmesine veya fab-
rikanın yatırım için optimum planlama-
yı yapmasına olanak sağlayacak. Süreç 
iyileştirmesi yöntemi olduğundan üretim 
yapan KOBİ’ler haricinde pek çok sek-
törde de işleyebilir.  

Neden bu fi kir üzerinde çalışmaya 
karar verdiniz? 

Türkiye’deki üretim maliyetleri hali 
hazırda Uzakdoğu’dan yüksek olduğun-
dan rekabet gücünün her geçen gün azal-
dığı, fi rmaların geleneksel yöntemler ile 
üretim yaptıkları ve süreçlerinin kopuk 
olduğu gözlemlendi. Zaten yeteri kadar 
kar edemeyen ve imalat sektörünün yak-
laşık yüzde 80’ini oluşturan KOBİ’lerin 
süreçlerini geliştirecek ve sektörde re-
kabet edebilir hale gelmesi için kaynak 
ayırarak eleman çalıştırması veya uzman 
desteği alması mümkün olamıyor. 

Bu gözlemler sonucunda, fi rmala-
rın süreçlerinin modellenmesi ile doğru 
maliyet tahmini yapacak ve artırılacak 
verimle yüksek karlılığı sağlayabilecek 
Sanal Fabrika Modeli (SFM) yazılımının 
geliştirilmesine karar verdik. Ekip üyele-
rinin akademik ve sektör tecrübelerini bu 
proje için birleştirdik. Süreç iyileştirme-
sinin farklı sektörler için de uygulanabi-
lirliği, kurulacak fi rmayı hayatta tutacak 
yeterli pazarın var olduğunu değerlendi-
riyoruz. 

OSTİM ödülü size ne ifade ediyor?

Öncelikle imalat sanayindeki KO-
Bİ’lerin ihtiyaçlarını anlamak için yola 
çıktık. OSTİM de bunun en önemli tem-
silcisi bizim gözümüzde. OSTİM’in bu 
ödülü bize layık görmesi ihtiyacı doğru 
tanımladığımızı gösterdi. OSTİM gibi 
bir yapının bizi destekliyor olması bizi 
gerçekten onurlandırdı. Bu anlamda di-
ğer ödüllerden farklı olarak aslında bizim 
doğrudan hizmet vermek istediğimiz; 
ihtiyaçlarını değerlendirmeye çalıştırdı-
ğımız yapının, bize inanması, destek ver-
mesi ve arkamızda durması bizi olumlu 
derecede motive etti.

YFYİ’de OSTİM Özel Ödülü’nü 
alan Inovarium ekibi, firmaların 
süreçlerinin modellenmesi ile 
doğru maliyet tahmini yapacak ve 
artırılacak verimle yüksek karlılığı 
sağlayabilecek Sanal Fabrika Modeli 
(SFM) yazılımını geliştirdi. Ekip lideri 
Ersan Turan, “OSTİM’in bu ödülü 
bize layık görmesi ihtiyacı doğru 
tanımladığımızı gösterdi. Doğrudan 
hizmet vermek istediğimiz; 
ihtiyaçlarını değerlendirmeye 
çalıştırdığımız yapının, bize 
inanması, destek vermesi ve 
arkamızda durması olumlu derecede 
motive etti.” dedi.

ASELSAN, Deloitte 2018 Küresel 
Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal 
Performans Çalışması’na göre Türk 
Lirası bazında 2017 cirosundaki yüzde 
42,3 artış ile birinci sırada yer aldı.

“OSTİM ödülü, ihtiyacı doğru 
tanımladığımızı gösterdi”

ASELSAN, 
cirosuyla zirvede

Genç girişimci, 
firma süreçlerinin 
bütünleşik olarak 
ele alınması, etken 
parametrelerin 
belirlenmesi ve 
bu parametrelerin 
optimize edilmesi ile 
verim kaybının en 
aza indirilmesinin 
sanal fabrika 
modeli ile mümkün 
olabileceğini 
söylüyor.

OSTİM firmalarından Dizayn Makina 
ile yapılan demo çalışmasında, 
firmanın 2012-2017 yılları arasındaki 
üretim verilerini içeren 44 farklı 
malzeme, 37 farklı kaplama için 572 
üretim verisi incelenerek vekil model 
oluşturuldu. Vekil model, firmanın 
maliyet tahminlemesi için teslim edildi. 
Bu sayede yöntemin makine imalat 
sanayindeki uygulanabilirliği kanıtlandı.

OSTİM firmalarından Dizayn Makina 

firmanın 2012-2017 yılları arasındaki 

malzeme, 37 farklı kaplama için 572 
üretim verisi incelenerek vekil model 
oluşturuldu. Vekil model, firmanın 
maliyet tahminlemesi için teslim edildi. 
Bu sayede yöntemin makine imalat 
sanayindeki uygulanabilirliği kanıtlandı.

Şirketten yapılan açıklamada, dünya-
daki en büyük 100 şirketin yer aldığı 

listede ortalama ciro artışı yüzde 2,7 ola-
rak gerçekleştiği, listede yer alan tek Türk 
Şirketi olan ASELSAN’ın, ciroya göre 
sıralamada 63’üncü sırada yer aldığı be-
lirtili.

Tüm kriterlerde üstte 
ASELSAN, dünyada 100 havacılık ve 

savunma sanayi şirketi arasında çeşitli 
kriterlere göre şu şekilde yer aldı: Ciro-
sundaki yüzde 42,3 artışla birinci sırada 
(100 şirketin ortalama ciro artışı yüzde 
2,7). Kişi başı cirosunda da yüzde 42,3 ar-
tışla birinci sırada (100 şirketin ortalama 
kişi başı ciro artışı yüzde 2,4). Yüzde 12,7 
aktif karlılığı ile dördüncü sırada (100 şir-
ketin ortalama aktif karlılığı yüzde 5,2). 
Yüzde 22,2 faaliyet karlılığına göre be-
şinci sırada (100 şirketin ortalama faaliyet 
karlılığı yüzde 10,8). 65.145 dolarlık kişi 
başı faaliyet karına göre sekizinci sırada 
(100 şirketin ortalama kişi başı faaliyet 
karı 38.543 dolar )

Dünyada savunma
harcamaları artıyor

Çalışmada, cirosu 500 milyon doların 
üzerinde olan 100 adet şirketin verileri 
baz alındı. Ciro, ciro büyümesi, faaliyet 
gelirleri, faaliyet karı, aktif karlılığı, ser-
best nakit akış, sipariş-satış oranı, bakiye 
siparişler, siparişlerdeki artış, işgücü ve-
rimliliği göstergeleri gibi 19 adet fi nansal 
gösterge üzerinden performans hesapla-
ması yapıldı. 

Çalışma kapsamındaki 100 şirketin; 
havacılık ve savunma sanayi gelirlerinin 
yüzde 2,7 oranında 18,3 milyar dolar arta-
rak 685,6 milyar dolara ulaştığı görüldü. 
İlk 20 şirketin ciroları, toplamın yüzde 
73,6’sını (504,6 milyar dolar) oluşturdu. 
Dünyada savunma sanayi gelirleri ise 
yüzde 3,9 rekor düzeyde artış kaydederek 
361,5 milyar dolara yükseldi. 

Ersan Turan
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından 01-11 Ekim 
2018 tarihleri arasında Ankara, 

Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’da düzen-
lenen 20. Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programı kapsamında Başkent Ankara’da 
bulunan 20 ülkeden 50’ye yakın girişimci 
OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde düzen-
lenen etkinlikte ticaret olanaklarını masa-
ya yatırdı. 

Bilişim, elektrik, elektronik, bilgisa-
yar, kablo, telekomünikasyon, tarım ve 
hayvancılık, tarımsal alet, ekipman, tu-
rizm, lojistik, enerji, iş makineleri, inşaat, 
yedek parça gibi birçok alanda faaliyet 
gösteren iş insanları, OSTİM fi rmalarıyla 
600 iş görüşmesine imza attı.

“İmkânlarımızı seferber ediyoruz”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 

Arıcı, Türkçe Konuşan Girişimciler et-
kinliğinde düzenlenen ikili iş görüşme-
lerine büyük bir heyecanla ev sahipliği 
yaptıklarını bildirdi. Programın her sene 

büyüyerek tekrarlandığını vurgulayan 
Arıcı, “Etkinliğin ticarete ve iş birliğine 
dönüşmesini sağlamak üzere fi rmaları-
mızı davet ettik. Amacımız, toplantıdan 
olabildiğince faydalanılması. Bunun için 
her türlü imkânımızı seferber ediyoruz.” 
dedi.

OSTİM’in kuruluşu, yapısı ve sürdür-
düğü projeler hakkında da bilgi veren 
Arıcı, şunları kaydetti: “OSTİM, hayatın 
7/24 devam ettiği bir bölge. Çünkü bizim 
bölgemizde sadece işletmeler yok. Ti-
caret merkezleri, okullar, üniversitemiz, 
alış-veriş merkezleri, sosyal tesisleri, 
Ar-Ge merkezleri var. Bunlarla birlikte 
kendimizi sanayi bölgesi değil, bir sanayi 
şehri olarak adlandırıyoruz ve kendimizi 
böyle tanımlıyoruz.” 

Komşu ülkelerde, Orta Asya'da, Bal-
kanlarda yaşayan ve Türkçe konuşan 

girişimciler ile ülkemizin bağlarını güç-
lendirmek için 2005 yılından bu yana 
TOBB ile T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın iş 
birliğinde düzenlenen programa, bugüne 
kadar komşu ve akraba topluluklardan 
750 girişimci katıldı.

Programın Ankara bölümünde dü-
zenlenen ikili iş birliği görüşmeleri kap-
samında Türkçe konuşan girişimciler 
OSTİM’i ziyaret etti. Bölgedeki sanayi-
cilerle ikili iş birliği görüşmeleri yapan 
girişimciler, iş potansiyellerini yakında 
tanıma fırsatı buldu.

 Medikal, enerji, iş ve inşaat makine-
leri, bilişim, tarım, hizmet, petrol ve ma-
den başta olmak üzere pek çok sektörde 
faaliyet gösteren girişimciler, Türkiye ile 
olan bağlarını iş birlikleriyle de pekiştir-
mek istiyor.

20. Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programı kapsamında Başkent 
Ankara’da bulunan 20 ülkeden 50’ye 
yakın girişimci OSTİM OSB’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen etkinlikte 
ticaret olanaklarını masaya yatırdı. 

Türk Dünyası OSTİM’de keşfe çıktı
Konuk girişimciler OSTİM’deki 
görüşmelerden memnun 
kaldıklarını dile getirdi. Kendi 
ülkelerindeki fırsatlarını anlatan 
Türk dünyası temsilcileri, yatırım 
daveti yaparak, Türkiye ile ticari 
bağlantılarını güçlendirmek 
istediklerini ifade ettiler.

Zohreh Rostami
İran

Faaliyet alanımız; 
dorse, dingil ve 
yedek parçaları 
üretiyoruz. Genelde 
Türkiye ile çalışıyo-
ruz. Kendi ürün-
lerimize de pazar 

bulmak istiyoruz, OSTİM yardımcı 
olabilecek diye düşünüyorum. 
Sektörümüzle ilgili görüşebile-
ceğimiz firmaları OSTİM daha 
önceden organize etmiş. Çok 
memnun kaldık.

Ulan Çolponbayev
Kırgızistan
OSTİM’i daha 
önceden biliyorduk. 
TOBB’un bu prog-
ramıyla da daha ya-
kından tanıma şansı 
bulduk. OSTİM çok 
büyük bir sanayi bölgesi, burada 
her bir iş adamıyla iş yapılabi-
leceğine inanıyoruz. OSTİM’li iş 
adamlarına Kırgızistan’da pazar 
açık. Her konuda iş yapabilirler. 
Kanuni olarak Türk ve Kırgız iş 
adamları arasında hiç fark yok! 
Ülkemizde iş adamları için bütün 
imkânlar yeterli, OSB’lerimiz var. 
Gelsinler iş yapsınlar.

Eldar Akimov
Ukrayna

Böyle bir toplantıya 
katılmaktan mem-
nuniyet duyuyorum. 
Programı düzen-
leyen TOBB’a çok 
teşekkür ederiz. 
OSTİM, bir koopera-

tif olarak işe başlayıp 
kendini aşmış. büyük bir organi-
zasyona dönüşmüş. İçinde her 
türlü hizmet var. Bence bir başarı 
örneğidir. OSTİM’li iş adamlarına 
Ukrayna pazarını tanıtma konu-
sunda destek verebilir, onları 
misafir edebiliriz. Fuar, ziyaret ve 
diğer sosyal ekonomik etkinlikleri 
takip etme açısından yardımcı ola-
biliriz. Her türlü iş birliğine açığız.

Nourchan Moustafa Nichat 
Yunanistan
Yaklaşık 40 yıllık 
mobilya şirketim 
var. 31 yıldan 
beri anavatanım 
Türkiye’den mo-
bilya alıyorum. 20. 
Türkçe Konuşan 
Girişimciler Programı çok iyi 
düşünülmüş. Her sene yapılması 
önemli. Türkiye’de bulunmaktan 
ve değerli kardeşlerimle birlikte 
olmaktan büyük bir kıvanç duyu-
yorum.

OSTİM’de Türkiye Ticaret Merkezleri 
anlatıldı. Toplantıya, OSTİM OSB 

Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan, 
Bölge Müdürü Adem Arıcı ve kümelen-
melerin yöneticileri katıldı.

Toplantıda, TİM Tanıtım Organizas-
yon İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yöneticileri 
Ayşe Lale Günel ve Anıl Özel merkezler 
hakkında detaylı bilgi verdi. 

Türkiye Ticaret Merkezleri, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) öncülü-

ğünde ve koordinasyonunda diğer iş bir-
liği kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 
kuruluyor. İhracatın artırılması hedefi yle 
kurulan merkezlerin; kira, istihdam, deko-
rasyon/kurulum ve tanıtım harcamaları 5 
yıl boyunca destekleniyor. Destek oranı, 
Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 
hedef ve öncelikli ülkelerde %75, diğer 
ülkelerde %60 oranında.

Dünyada bulunan Türkiye Ticaret Mer-
kezleri hakkında bilgi veren Anıl Özel; 
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve 
İngiltere’de merkezlerin aktif olarak faali-

yet gösterdiğini belirtti. Özel, Türk fi rma-
larının, ticaret merkezlerinden üye olma-
dan da, ikili iş görüşmesi gibi etkinlikler 
için faydalanabileceği bilgisini aktardı. 

Türkiye Ticaret Merkezleri sektörel 
olarak en az 10 fi rmanın birlikte başvur-
masıyla açılabiliyor. Cumhurbaşkanlığı 
100 günlük icraat programı kapsamında 
çeşitli ülkelerde 35 Türkiye Ticaret Mer-
kezi açılması hedefl eniyor.  Merkezlerle 
ilgili ayrıntılı bilgiye www.ttcenter.com.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 
öncülüğünde ve koordinasyonunda 
ihracatı artırmak amacıyla öncelikli 
ve hedef ülkelerde kurulan Türkiye 
Ticaret Merkezleri’nin maliyetlerinin 
yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı 
tarafından destekleniyor. 

İHRACATTA TİCARET MERKEZİ KOLAYLIĞI

Bilişim, elektrik, elektronik, bilgisayar, kablo, telekomünikasyon, tarım ve hayvancılık, tarımsal 
alet, ekipman, turizm, lojistik, enerji, iş makineleri, inşaat, yedek parça gibi birçok alanda 
faaliyet gösteren iş insanları, OSTİM firmalarıyla 600 iş görüşmesine imza attı.

Yatırım ve iş birliği daveti
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Başkent, Türkiye’nin en önemli 
ve kritik alanlarından biri olan 
savunma ve havacılık sektörüne 
yönelik düzenlenen uluslarara-

sı ICDDA etkinliğine dördüncü kez ev 
sahipliği yaptı. Kamu ve özel sektörden 
yerli ve yabancı çok sayıda üst düzey 
temsilcinin yer aldığı dev organizasyon-
da, 60 ülkeden 260 nitelikli fi rma, 5.700 
ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

“Uluslararası firmalarla 
buluşturuyor”

Açılış programında ilk 
olarak kürsüye gelen 
OSSA Yönetim Kuru-
lu Başkanı A. Mithat 
Ertuğ, etkinliğin, KO-
Bİ’leri, AIRBUS, BO-
EING, BAE Systems, 
Leonardo, PTC, Rolls 
Royce, Skorsky, Tha-
les gibi sektörün önde 
gelen uluslararası fi r-
malarıyla buluşturdu-
ğunu ifade etti. 

OSSA hakkında bilgiler veren Ertuğ, 
kümede 205 fi rma bulunduğunu ve bun-
ların AS9100, Tesis Güvenlik Belgeleri 
ve ERP sistemleri bulunduğunu anlattı. 
Destek veren tüm kurum ve kuruluşlara 
teşekkür eden OSSA Yönetim Kurulu 
Başkanı, ”KOBİ’lerimizin artan kabili-
yetlerini ve potansiyellerini uluslararası 
pazarlarda kullanabilmeleri adına gerekli 
bağlantıları sağlamak için 50’nin üzerin-
de ülkeden katılımcının yer aldığı etkin-

liğimizin tüm katılımcılar adına hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.“ dedi. 

“Kümelenmeye inanıyoruz”
OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, savunma 
ve havacılık alanın-
da ana tedarikçilerin 
Ankara’da olması 
nedeniyle oluşan eko-
sisteme işaret etti. Bu 
ekosistemin oluştu-
rulmasında başroller-
de Savunma Sanayii 
Başkanlığı’nın yer 
aldığının altını çizen 

Aydın, “Bu çok kıymetli ve önemli. Sa-
nayileşme konusunda ana tedarikçi, yan 
sanayi, KOBİ’den oluşan değer zincirinin 
bütününü yöneten ve bunun sonucun-
da da ülkemizin savunma ihtiyaçlarının 
karşılanmasında, yerlileştirilmesinde çok 
önemli görev yapmış olan Başkanlığımızı 
canı gönülden kutluyoruz ve kendilerine 
çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sivil tarafta da benzeri uygulamala-
rı ve sanayileşmeyi beklediklerini vur-
gulayan Başkan Aydın şunları söyledi: 
“Savunma sanayiinde gösterdiğimiz ba-
şarıyı maalesef diğer alanlarda fazlasıy-
la göstermedik. Bu alanlarda tamamıyla 
yabancı fi rmaların hegomonyasına teslim 
olduk. Burada yapmamız gereken çok iş 
olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili, 

yerlileşme, sanayileşme yöntemi olarak 
kümelenmeye çok inanıyoruz. Kümelen-
me dediğimiz zaman sadece bir fi rmanın, 
bir kurumun, bir bürokratın yapabileceği 
bir şey olmadığını düşünüyoruz. Dolayı-
sıyla bu ekosistemin tamamını yöneterek 
kamu, özel sektör ve üniversitelerimizin 
beraber hareket edebildiği bir ekosistemi 
oluşturarak gerçekleştirilebileceğine canı 
gönülden inanmaktayız. Çabalarımızı bu 
yönde sürdürüyoruz.”

ICDDA etkinliğinin önemine değinen 
Aydın, kendileri açısında faaliyetin çok 
kıymetli olduğunu bildiren Aydın, şöyle 
devam etti: “Burada bütün uluslararası bir 
platformda KOBİ’lerimiz kendi ürettikle-
ri ürünleri, imkan ve kabiliyetleri bütün 
dünyadan gelen fi rmalarımızla yan yana 
oturup konuşabiliyor. Bizim için daha da 
önemlisi; Ankara’daki, Türkiye’deki bir 
KOBİ’nin uluslararası bir fi rmaya yapabi-
leceği çok şey olduğunu bu etkinlikte gö-
rüyoruz. OSTİM’de bir fi rmanın dünyada 
karşılığı var mı? Evet var. Çünkü bütün 
dünyadaki fi rmalar, ana tedarikçiler de 
yetenek, inovasyon, yenilik, üretim yaptı-
racak insan arıyor. Dolayısıyla Savunma 
Sanayii Başkanlığımızın da KOBİ’lere 
kadar uzanan bir değer zincirini yöneti-
yor olması ve onların bize kadar geliyor 
bize dokunuyor olması bizim açımızdan 
çok kıymetli.”

OSTİM’de başarıyla devam eden 7 
farklı sektörel kümelenmeye temas eden,  
sonuçlarının çok net şekilde görüldüğünü 

dile getiren Orhan Aydın, konuşmasının 
sonunda; ICDDA’ya destek veren kurum 
ve kuruluşlara teşekkür etti. 

“Savunma sanayii altın çağ yaşıyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 
Türkiye’nin savunma sanayii alanında 
başarı hikayesi yazdığını belirterek, “An-
kara savunma sanayinin de başkenti.” 
dedi. Ülkelerin ekonomik ve siyasi gücü-
nü belirleyen unsurların başında savunma 
sanayiinin geldiğine dikkat çeken Baran, 
“Bizim ülkemizde bu sektör, jeopolitik 
konum gereği çok daha büyük önem taşı-
yor.” ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı, sek-
törün, son yıllardaki 
gelişimiyle hem Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin 
ihtiyaçlarını karşı-
lamaya hem de re-
kabetin en üst sınıra 
dayandığı uluslararası 
pazarlara girmeye ve 
yer edinmeye başladı-
ğını kaydetti.  

Dünyanın en bü-
yük savunma sanayi kuruluşları listesinde 
ilk 100’e giren 4 şirketin Ankara merkezli 
olduğunu hatırlatan Baran, şöyle devam 
etti: “Savunma sanayii ülkemizde bugüne 
kadar görmediğimiz bir altın çağ yaşıyor. 
2000’li yılların başında savunma sanayi-
nin yüzde 80’e yakını dışa bağımlıyken 
bu oran yüzde 35’e indi. Türkiye’de yan 
sanayi olarak sektöre ürün ve üretim hiz-
meti sunan fi rmalar dışarıda tutulduğunda 
savunma alanında 300’e yakın KOBİ faa-
liyet gösteriyor. 

OSSA, savunma sanayinde mal ve hiz-
met üreten küçük ve orta boy işletmelerin 
ortak hareketi ile oluşturulan çok önemli 
bir kümelenme. Yerli üretimin payını ar-
tırmaktan, savunma sanayii KOBİ’lerini 
uluslararası pazarda rekabet edilebilir 
hale getirmeye, nihai ürünlerle dış paza-
ra açılmaktan, teknoloji transferine kadar 
geniş ölçekte çalışmaları başarıyla yürü-
tüyor. Toplam savunma sanayi cirosunun 
yüzde 30’u çoğunluğu KOBİ’lerden olu-
şan yan sanayi tarafından karşılanıyor.”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) ve T.C. 
Ticaret Bakanlığı destekleriyle, OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA) tarafından düzenlenen 
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri (ICDDA) dördüncü kez 
kapılarını açtı. 

23-25 Ekim 2018 tarihlerinde 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen ICDDA, 
sektörün küresel devlerini KOBİ’lerle 
bir araya getirdi. Etkinlikte, ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirme, mevcut iş 
ilişkilerini geliştirme, yeni iş ilişkileri 
oluşturma, sektörün karşılaştığı 
problemleri ve olası çözümleri 
keşfetme fırsatı sunuldu. 

 

KOBİ’LER TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA TAŞIYOR
Küresel buluşmada dördüncü sahne

A. Mithat Ertuğ

Orhan Aydın

Gürsel Baran

KOBİ’LER TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA TAŞIYORKOBİ’LER TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA TAŞIYOR
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“Global şirketler 
oluşmalı”
Savunma Sanayii Başkanı İsmail 

Demir, Türkiye'nin savunma ve 
havacılık alanında belli bir ivme ya-
kaladığını kaydetti. Bir dizi oyuncu-
nun, unsurun, faktörün bunda etkin 
olduğunu, önümüzdeki yıllarda be-
lirlenecek stratejide de, küreselleşen 
dünyada Türkiye'nin küresel güç ol-
ması yolunda belirli adımların atılma-
sı gerektiğini belirten Başkan Demir, 
şu görüşleri paylaştı: 

“Bu toplantıda endüstriyel iş birli-
ği kavramına vurgu yapacağız. Bunu 
yapmak için sanayi ekosistemimizin; 
geniş bir çerçevede, sadece savunma 
ve havacılık değil yetkinliklerine ih-
tiyaç olan her alanda teknolojinin, 
imalatın, endüstriyel konuların her bir 
bacağında yetkin, derinliği olan, dün-
ya çapında sürekli kaliteyi tutturmuş 
şirketler oluşturabilmesi çok önem ta-
şıyor. Bunu gerçekleştirebilmek için 
de bu ekosistem içinde çok yönlü, çok 
amaçlı bir iş birliği ortamı oluşturmak 
esastır. 

Bu iş birliği ve koordinasyon faa-
liyetinin sadece ülkemiz içinde kal-
maması ve yetkinlikleriyle öne çıkan 
şirketlerimizin, yapılanmaların dünya 
için de bir ağ oluşturarak bu kalitele-
riyle küresel ölçekte hizmet verebil-
melerinin sağlanması çok önemli. Sa-
vunma yanında havacılığın da önemli 
bir faktör olduğunu görmek gereki-
yor. Bu anlamda da küresel ölçekte 

tedarik zincirini 
yaratmanın öne-
mi bir kez daha 
gündeme gelmiş 
oluyor.”

Savunma ve 
havacılık sanayi-
sinin ulaştığı ra-
kamları hatırlatan 
Demir, küresel 
tedarik zincirinde 
yer almanın bu ra-
kamların oluşması ve yukarı çekilme-
sindeki rolüne vurgu yaptı. Sektörde 
oluşacak yetkinliklerin enerji, ulaşım, 
haberleşme, sağlık gibi birçok alan-
da çok geniş katkılar verilebileceğini 
söyleyen Başkan Demir, şu hususla-
rın altını çizdi: 

"Bu süreçte kaliteyi sürekli tuttu-
ran, teknolojik derinlik için sürekli 
çalışan, Ar-Ge ve Ür-Ge'ye önem 
veren, belirli alanlarda dünya çapın-
da en önde şirketler arasında yer alan 
yapıların ortaya çıkartılması esastır. 
İş birliği günlerinde bu tür bağlantı-
larla global dünyada yer alan şirket-
lerimizin oluşması bizim için esas 
amaçlardan birisidir. Bu anlamda baş-
kanlığımız bünyesinde başlatılan En-
düstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve 
Destekleme Programı'nın (EYDEP) 
önemli bir rol oynayacağına inanıyo-
ruz. Sanayicilerimizi uluslararası or-
tamda da rol alabilmek adına bu prog-
ramı değerlendirmeye çağırıyorum. 
Bu program sonucunda önümüzdeki 
yıllarda çok önemli şirketlerimizin 
ortaya çıkacağına, KOBİ'lerin yeni 
bir ivme yakalayacağına inanıyoruz."

“Yeni iş birliklerinin 
önünü açacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, 
Türkiye’nin hedefi nin her alanda 
yüzde 100 yerli ve yüksek teknolojili 
savunma sanayii ürünlerine ve sistem-
lerine sahip olmak olduğunu, sektörde 
KOBİ’lerin rolünün artarak devam et-
tiğini ve önemli bir teknolojik birikim 
sağlandığını bildirdi. Dönmez, zorla-
şan fi nansal koşullarda dahi umutları-
nı sürekli canlı tutan, üretim yapmaya 
devam eden, istihdam sağlayan tüm 
şirketlere ve KOBİ’lere teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı, “Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı olarak sadece kendi-
lerine teşekkür etmekle kalmayacağız. 
KOBİ’lerimizin karşılaştığı sorunla-

rın çözümünde 
daha hızlı olaca-
ğız. Sahada daha 
fazla bulunaca-
ğız. Şirketleri-
mizin fi nansman 
sorunlarının çö-
zümünde de kat-
kılarımız artarak 
devam edecek. 
Bu etkinlik, sa-
vunma sanayii 
şirketlerimizi ve KOBİ’lerimizi, sivil 
toplum kuruluşlarımızı başta Savun-
ma Sanayii Başkanlığı olmak üzere 
bütün kamu kurumlarımızı ve ulus-
lararası fi rmaları bir araya getirerek, 
etkileşimi artıracak, iş birliklerini 
güçlendirecek yeni iş birliklerinin de 
önünü açacaktır.” dedi.

İsmail Demir
SSB Başkanı

Çetin Ali Dönmez
STB Bakan Yard.

Dev organizasyonun ilk gününde Uluslararası 
Çerçevede Endüstriyel İş Birliği, Havacılık 
Sanayi Alanında İş Birliği Alanları, Uçuşa 
Elverişlilik Sertifikasyonu: Sivil ve Askeri 

Uygulamalar ve Savunma Sanayi Alanında 
İş Birliği konulu konferanslar yapıldı. İkinci 
ve üçüncü gün iş görüşmelerinin yanı sıra 

CERN, NATO NSPA, UKROBORONPROM, 
DASSAULT SYSTEMES, PTC, ROLLS-ROYCE 

tarafından satın alma süreçleri ve tedarik zinciri 
politikaları üzerine çalıştaylar düzenlendi. 

Yerli ve yabancı firma ve heyetlerin alt 
tedarikçilere iş paketlerini sunduğu etkinlikte 

T.C. Millî Savunma Bakanlığı Askeri 
Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler 

Genel Müdürlüğü tarafından yerlileştirilmesi 
ve millileştirilmesi ön görülen ürün sergisi 

katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 
Türkiye’nin savunma ve havacılık alanında 

yürütülen projelerinde kullanılan ithal parçaları 
yakından inceleyen katılımcılar, ürünlerin yerli 
imkanlarla temin edilmesi için harekete geçti. 

ICDDA18’de, önceki etkinliklerde olduğu 
gibi bu yıl da ülkemizin ve dünyanın önde 
gelen markaları KOBİ’lerle bir araya geldi. 
ASELSAN, AIRBUS BAE SYSTEMS, BAYKAR 
MAKİNA BOEING, BMC, CERN, DASSAULT 
SYSTEMES, FNSS, HAVELSAN, IVCHENKO 

PROGRESS, IDEAL AEROSMITH, LEONARDO 
LOCKHEED MARTIN, MBDA, NAVANTIA, 

OTOKAR, POWELL, ROLLS-ROYCE, 
ROKETSAN, STELIA, SIKORSKY, TUSAŞ, THY 

TEKNİK, TÜRKSAT, THALES, THYSSENKRUPP, 
ULTRA ELECTRONICS ile yurt içinden ve 

dışından askeri ve sivil heyetler Ankara’da 
tam kadro ile temsil edildi.
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Murat Polat 
Arel Arçağ

ICDDA’da ikinci kez yer 
alıyor. İnanılmaz bir değişim 
var. Çok memnun kaldık. 

OSSA’nın savunma sanayiine yönelik 
etkili çalışmalar yaptığını görüyorum. 
Ulaşabildikleri her yere yerliyi destek-
leyerek gitmeye çalışıyorlar. Bu da bizi 
hoşnut ediyor. Bize de ekstra imkânlar 
sunuyorlar. Yurt dışında gelen talepleri 
çoğu zaman bizlere iletiyorlar. OSSA’nın 
çalışmasından çok memnunuz. 

Ayhan Usta
CNK Havacılık

Kendi başımıza bu tür ulus-
lararası etkinliklere katılma 
şansı bulamıyoruz. OSSA, 

hem yurt dışında hem de yurt içinde dü-
zenledikleri bu tür organizasyonlarla iş 
birliği çalışmalarımıza katkıda bulunuyor. 
ICDDA programına ilk kez katılıyoruz. 
Bizim için özellikle yurt dışı firmaların 
ihtiyaçlarının, taleplerinin öğrenilmesi, 
iş birliği ortamını sağlayan ikili görüşme-
lerinin olması açısından fayda sağlıyor. 
ICDDA’yı sektöre yönelik hedefleri olan 
tüm firmalara tavsiye ediyorum.

Hülya Şahin
EKOM Elektronik

Etkinliği; KOBİ’ler ve ana 
firmaların alt yüklenicileri 
ile bir arada olmak için tercih 

ettik. Yapılan konferansların içeriklerine 
baktık. Boeing’in, Airbus’ın, TUSAŞ’ın 
burada oluşu, tedarik zincirleri ve katma 
değerli alt yüklenicileri geliştirme prog-
ramları ile ilgili verdikleri bilgiler bana 
göre çok faydalıydı. OSSA, farklı viz-
yonu ve çalışmaları olduğunu gösterdi. 
Sadece mekanik ve endüstriyel tarafta 
kalmayıp, savunma ve havacılıkta da alt 
yapı oluşturan birçok KOBİ’nin, altyük-
lenicinin kümelenme içinde olması ve bu 
tür aktiviteler yapılması güzel. 

Görkem Kalender
TG Savunma Sanayi

OSSA’nın önderliğinde ya-
pılan bir etkinlik için teşek-
kür ederiz. Buradaki iş birli-

ği ortamı,  yabancı firmalarla bizlerin bir 

araya gelmesi için çok değerli. Erişeme-
diğimiz noktalarda OSSA sayesinde gü-
zel iş birlikleri ve pazarlar bulduk. Özel-
likle belirmek istiyorum; bire bir görüşme 
bizim önem verdiğimiz konu. Müşteri 
olabilecek bir ülkeyle bir saat geçirmek 
bizleri daha iyi yerlere getirecek. Katar 
başta olmak üzere pazar arayışındaydık. 
ICDDA’da bunu sağladık. müşterilere 
Türk ürünlerini kazandıracağız.

Gülin Uluğ
MİA Teknoloji

ICDDA’ya ilk katılışımız. Bu 
kadar geniş kapsamlı prog-
ram görmek bizi mutlu etti. 
Her yazılım firması savunma 

sanayii içerisinde yerli ve milli ürünlerinin 
bulunmasını ister. Biz de firma olarak yerli 
ve milli yazılımımızın savunma sanayiinde 
tanınmasını istedik. Pazarlama stratejimiz 
açısından uygun bir organizasyon oldu. 

Görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkaraca-
ğımızı düşünüyoruz. Savunma sanayiinin 
bütün fuarlarının Ankara’da yapılmasını 
tercih ediyoruz. Sektöre hizmet veren fir-
maların yüzde 90’ı da Başkent’te. 

Necati Dayı
Pi Makine

8 yıldır savunma sanayi 
sektörüne yönelik ciddi iş-
ler yapıyoruz. Son dönemde 
özellikle aktarma organları 

ve bunla beraber 4x4, 6x6 ve 8X8 araç 
prototip üretimleri ve bunların standartla-
ra göre testleri konusunda iyi bir yol al-
dık. Firmamızın içerisinde de bunla ilgili 
bir imalat modeli ayrılmış durumda; çok 
yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Amacı-
mız, gerek araçlar ve gerekse de bunların 
aktarma organlarını yerli ve milli olarak 
yavaş yavaş savunma sanayimize sun-
maktır. Yerlileştirme noktasında da çok 
ciddi bir akım var. Biz yerli ve milliyiz, 
alternatif olmak istiyoruz. Geniş imalat 
yapımız, stratejik ortak noktasında çok 
ciddi ilişkilerimizi yönetiyor. ICDDA’in 
Ankara’da yapılması gurur verici. Hü-
kümetimizin, Ankara’nın savunma üssü 
olması notasındaki adımlarının bir yansı-
ması bu. Bence daha da kuvvetli olmalı 
bu gidişat. Sonuçta sektöre güç verecek 
tüm etkenler burada. OSSA’nın katkıla-
rıyla iş ağımızı artırıyoruz.

Elif Gürdal
Dassault Systemes

Firma olarak Türkiye’de 
çok güçlü olduğumuz bir 
kaç endüstri var. Türkiye’de 

yapılan yatırımlarla paralel olarak ciddi 
müşterilerimiz havacılık ve savunma sa-
nayiinde. Sektörde önemli bir iş ortağı 
olarak burada olmayı önemsiyoruz. OS-
TİM ve OSSA’yı çok değerli görüyorum. 
Kümelenme önemli ve yarattığı işlerle 
öne çıkıyor. İkinci kez katıldığımız ICD-
DA, 2016’ya göre daha da büyümüş. An-
kara zaten bu işin bir merkezi. Oluştur-
duğumuz katma değeri bütün paydaşlarla 
paylaşabiliyoruz. 

Sergiy V. Dmytriyev
Ivchenko Progress

Bu etkinliğe üçüncü kez ka-
tılıyoruz. İş ortağı bulmak ve 
anlaşma yapmak için geldik. 

ICDDA kanalıyla daha fazla Türk şirket-
leriyle çalışmak istiyoruz. Kurumunuzu 
bu etkinliğe katılmadan önce araştırmış-

tık. Ankara’ya ilk geldiğimizde OSSA 
ofisini ziyaret etmiştik. Bu etkinliğe 
gelmeden önce, Türkiye’nin en önemli 
ana şirketinin bu etkinliğe katılacağı-
nı okumuştuk. Ülkemizdeki şirketlere 
ICDDA’e katılmalarını tavsiye ederiz. 
Ukrayna’nın en büyük şirketlerinden Mo-
tor Kontrol Sistemlerinin tasarımı ve üre-
timini yapan bir firmaya da önerdik. Ay-
rıca Ukrayna’nın en büyük uçak motoru 
üretim fabrikasına sahip olan şirketini de 
programa davet ettik.

Sezgin Kaya
Kaleli Şaft ve Metal Sanayi

İlk olarak 2016 yılında ka-
tıldığımız ICDDA, bize sa-
vunma sanayiinin kapılarını 

açtı; kolaylıkla irtibata geçemeyeceğimiz 
firmalarla, ana yüklenicilerle burada bire 
bir toplantı yapma, kendimizi anlatma fır-
satları bulduk. Bir yıl içinde üç firmadan 
onay alabildik. O dönemden sonra hem 
tezgah, hem çalışan anlamında iyi yerlere 
geldik. O nedenle etkinliğin kıymeti çok 
fazla. Kendini geliştirmek, uluslararası 
projelerde yer almak isteyen firmalara bu 
imkanı kaçırmamalarını tavsiye ederim.

Olivia Sung
APEC 

Etkinliğe ikinci kez katı-
lıyoruz. Çok memnunum; 

bir sonrakine de kesinlikle katılacağım. 
Ülkenizdeki havacılık ve savunma sana-
yiinin durumunun nereye doğru gittiğiy-
le ilgili çok doğru bilgiler alabiliyorum. 
İleriye dönük etkinliklerde ne yapmamız 
gerektiğini bu etkinliklerden programla-
yabiliyoruz. Diğer firmalara tavsiye edi-
yorum; iyi bir etkinlik. Türkiye’nin bu 
alanda büyümesini pozitif görüyorum. 

Hüseyin Baysak
SaSaD

İlk günkü oturumlarda sek-
tör açısından oldukça önemi 
konular işlendi. Sektör oyun-

cularının birbirlerini tanıma, birbirlerinin 
yetenekleri hakkında bilgi sahibi olma ve 
ortak çalışma alanlarının tespit edilmesiy-
le ilgili bir platform olarak ortaya çıkıyor.  
Uluslararası nitelik kazandırılmış olması 
da uluslararası sektörlerin yerli sektörler-
le bir araya geldiği bir ortam oluşturuyor. 
Sektör oyuncularının böyle etkinliklerden 
olumlu sonuçlar aldığını değerlendiriyo-

rum. Bu etkinliğin sürdürülmesinde yarar 
görüyorum.

Cem Altınışık
FNSS

ICDDA, kendi ekosistemi-
miz ve altyüklenicilerimizle 
bir araya gelip onlara kon-

santre olabileceğimiz için özgün bir orga-
nizasyon. O nedenle de çok faydalı. Bu 
kadar kısa sürede düzenleniyor olmakla 
beraber, bu derecede başarılı bir şekilde 
yürütmek gerçekten ekibin bir başarısı. 
OSTİM, FNSS için son derece stratejik 
önem taşıyor. Bizim en büyük ekosiste-
mimiz, özellikle tedarik bazında OSTİM 
içerisinde yer alıyor. Bu nedenle OSTİM 
ve OSSA’nın bütün etkinliklerine büyük 
bir memnuniyetle destek oluyoruz.

Ahmet Kain 
TEI

Tedarikçisi olduğumuz fir-
maların bağlantılarıyla bu-
rada görüşme fırsatımız oldu. 

Yan sanayiye destek ve onları geliştirme 
anlamında birçok firmayla görüştük. Bir-
kaç iş bağlantısı yaptık. O yönden çok 
faydalı oldu. Hem tedarikçi hem de ürün 
üreten bir firma olduğumuzdan dolayı iki 
tarafı da görüyoruz. O konuda burada ya-
rarlı iş görüşmeleri yaptık.

ICDDA, SEKTÖRE AÇILAN KAPI
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri’nin dördüncüsüne 
katılan firma temsilcileri, etkinliğin 
her dönem geliştiğini ve faydalı 
sonuçlar elde ettiklerini söyledi. 
KOBİ’ler, ICDDA ile savunma sanayiinin 
kapılarının açıldığına işaret ederken, 
ana yükleniciler beklentilerini ve 
çalışma prensiplerini aktardıkları 
yararlı iş görüşmeleri yaptıklarını 
vurguladı. 
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Kararla birlikte yassı mamuller, 
uzun mamuller (Çubuklar, teller 
ve  profi ller), boru ve içi boş pro-

fi ller, paslanmaz çelikler, demiryolu ve 
tramvay hattı malzemeleri için 200 gün 
süreyle eşyanın CİF kıymetinin  %25'i 
oranında ek mali yükümlülük uygulana-
cak.

Önlem kararı, 26.01.1995 tarihli ve 
4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun  

bulunan ve 03.02.1995 tarihli ve 95/6525 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile onay-
lanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş An-
laşması ekinde yer alan  Korunma Ted-
birleri Anlaşması ile 10.05.2004 tarihli ve 
2004/7305 sayılı  Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korun-
ma Önlemleri  Hakkında Karar kapsa-
mında alınan geçici korunma önlemine 
ilişkin usul  ve esasları kapsıyor.

Teminata bağlama
Kararın ayrıntıları şöyle: Belirlenen 

Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı be-
lirtilen eşyanın  ithalatında, ithalat artı-
şının yerli üretimde neden olduğu ciddi 
zarar  tehdidinin ve oluşabilecek telafi si 
güç zararların önlenebilmesi  amacıyla 
200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin 
%25'i oranında ek  mali yükümlülük uy-

gulanacak. Ek mali yükümlülük Gümrük 
Mevzuatının ilgili  hükümlerine göre  te-
minata bağlanacak.

Soruşturma sonucunda korunma ön-
lemi alınmasına karar verilmesi  halinde, 
teminata bağlanan tutar Hazineye irat 
kaydedilecek. Soruşturma sonucunda ko-
runma önleminin, geçici korunma önle-
minden  daha düşük belirlenmesi halinde 
aradaki fark ilgililere iade edilecek. Ko-
runma önleminin geçici korunma önle-
minden daha yüksek olması halinde  ise 
aradaki fark tahsil edilmeyecek. Soruştur-
ma sonucunda korunma önlemi alınması-
na gerek olmadığına  karar verilmesi ha-
linde, geçici korunma önlemi yürürlükten 
kaldırılacak. Bu durumda, gümrük idare-
lerince teminata bağlanan tutar, Gümrük  
Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin 
geri verilmesine ilişkin  hükümleri dahi-
linde ilgililere iade edilecek.

Genel tarife kontenjanı

Belirlenen eşyanın ithalatında, ek mali 
yükümlülükten muafi yet  sağlamak üzere, 
ürün grupları itibariyle karşılarında göste-
rilen  miktarlarda genel tarife kontenjanı 
açıldı. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 
yapılan ithalatta ilgili eşya  için kullanı-
labilir genel tarife kontenjanı bulunması 
durumunda ek  mali yükümlülük teminata 
bağlanmayacak ve  bu kapsamda yapılan 
ithalat  miktarı genel tarife kontenjanı 
miktarından düşülmeyecek. Belirtilen 
eşyanın tümünün belirlenen ülkeler ve 
gümrük bölgeleri  menşeli olanlarının 
ithalatında, ek mali yükümlülükten mu-
afi yet  sağlamak üzere tarife kontenjanı 
açıldı. Belirli ülkeler tarife  kontenjanı 
miktarı, bu ülkeler ve gümrük bölgele-
ri menşeli eşyanın  tamamı için toplam 
518.803 ton olarak belirlendi. Ancak be-
lirli ülkeler tarife kontenjanı miktarı her 
bir ülke ve gümrük bölgesi menşeli eşya 
için 172.934 tonu geçemeyecek. 

Demir-çelik ürünleri ithalatında geçici 
korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Kararı, 2 Ekim 2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

DIŞ TİCARET DENGESİ
Türkiye’nin 2017 yılının ilk yedi ayın-

da;  %114 olan ihracatın ithalatı karşı-
lama oranı, bu yılın aynı döneminde de 
seviyesini korudu. 

Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı 
Temmuz ayı verilerine göre, miktarda 
% 47,3 artışla 1 milyon 811 bin ton, de-
ğerde %54,9 oranında artışla 1 milyar 
483 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz 
döneminde ise 2017 yılının aynı döne-
mine nispetle ihracat miktar itibariyle 
%3,4 artışla 11 milyon 523 bin ton, 
değer itibariyle ihracat %25,2 oranında 

artışla 9 milyar 600 milyon dolar sevi-
yesinde gerçekleşti.

Temmuz ayı ithalatı, 2017 yılının 
aynı ayına göre, miktar yönünden 
%29,9 gerileyerek 1 milyon 136 bin 
ton, değer olarak %7,9 oranında aza-
lışla 1 milyar 64 milyon dolar seviye-
sinde kaldı. 2018 yılının ilk yedi ayında, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
ithalat miktar yönünden %6,8 artışla 9 
milyon 813 bin ton, değer yönünden 
%24,6 artışla 8 milyar 373 milyon do-
lar olarak gerçekleşti. 

(Kaynak: TÇÜD)

Sektörün köklü markası HİDRO-
MEK, uluslararası başarılarına bir 
yenisini ekledi. Şirketten yapılan 

açıklamada, dünyanın en prestijli tasa-
rım yarışmalarından Automotive Brand 
Contest’te, lastikli yükleyici ürün gru-
bundan HMK 640 WL ile ödül kazanıl-
dığı bildirildi. 

HİDROMEK, Alman Tasarım 
Konseyi’nin düzenlediği yarışmada bu 
ödülü alan ilk seri imalat iş makinesi 
üreticisi olurken, sahip olduğu ulusal ve 
uluslararası tasarım ödüllerinin sayısı 
15’e yükseldi. 

Bu sene kuruluşunun 40’ıncı yıldö-
nümünü kutlayan ve dünyanın en büyük 
50 iş makinesi üreticisi arasında yer alan 
fi rmaya ait 43 binin üzerinde iş makinesi 
100’den fazla ülkede çalışıyor. Üretimi-
nin her aşamasında Ar-Ge, tasarım, tek-
noloji ve inovasyonla iç içe olan sektör 
devi, kurduğu Tasarım Stüdyosu sayesin-

de yenilikçi tasarıma sahip iş makinele-
ri ile küresel piyasada öne çıkıyor. İş ve 
İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) 
üyesi fi rma, bugüne kadar Red Dot Best 
of the Best, If Design, German Design ve 
Good Design gibi uluslararası ödüller de 
dahil olmak üzere toplam 14 adet tasarım 
ödülünün sahibi.

Ödülle ilgili şu açıklamalarda bulunan 
HİDROMEK Tasarım Stüdyo Müdürü 
Hakan Telışık, “Bugüne kadar bu ödülü 
kazanan bir iş makinesi imalatçısı bulun-
muyor. HİDROMEK Tasarım Stüdyosu,  
Türkiye’nin sayılı taşıt tasarım stüdyola-
rından biri olma özelliğini taşıyor. HİD-
ROMEK, ’HİDROMEK Design’ imzalı 
ürünlerin tasarım konusundaki kalite ve 
yenilikçi iddiasını bu ödülle bir kez daha 
tescillemiş oldu. Bu ödül, otomotiv fi r-
maları arasında tasarım kalitemizin tes-
cillenmiş olması açısından oldukça bü-
yük önem taşıyor.” dedi.

Prestijli tasarım yarışması 
Automotive Brand Contest’in 
tarihinde ilk kez bir iş makinesi 
ödül kazandı. HİDROMEK’in ulusal 
ve uluslararası tasarım ödüllerinin 
sayısı 15’e yükseldi.

HİDROMEK özgün
tasarımıyla ödül aldı 

6 BAŞLIKTA KDV VE ÖTV İNDİRİMİ

Ödül kazandıran HMK 640 WL lastik 
tekerlekli yükleyici, taş ocağı işletmeciliği, 
çakıl, madencilik ve beton santralleri 
çalışmaları gibi uygulamalarda üretkenlik 
ve yüksek verimlilik sunuyor.

Demir ve çelik 200 günlük korumada

Hazine ve Maliye Bakanı  Berat Albayrak, 
yıl sonuna kadar 6 başlıkta konuttan be-

yaz eşyaya, mobilyadan otomotive Katma De-
ğer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) indirimleri yapıldığını açıkladı. 

Bakan Albayrak, gerek enfl asyonla müca-
deleye destek vermek, gerekse kurdaki etkiyle 
daralan bazı sektörleri canlandırmak için bazı 
düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV 
ve ÖTV indirimlerini devreye alacaklarını 
açıklayarak, şöyle devam etti:

“Bunlardan birincisi, konut satışlarında 
KDV oranlarında yüzde 18’den 8’e indirim 
uygulamasını devam ettiriyoruz. Bu uygulama 
31 Ekim’de bitiyordu, yıl sonuna kadar devam 
edecek. İkinci olarak, tapu harçlarının yüzde 
4’ten 3’e indirilmesi uygulamasını da yıl so-
nuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlık 
da mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranını 
yüzde 18’den 8’e indiriyoruz. Dördüncü baş-
lığımız beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygu-

lanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra 
indiriyoruz. Beşinci başlığımız 1600 cc altı 
motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasın-
da 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Son ola-
rak da ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 
18’den yüzde 1’e indiriyoruz.”

Saydığı 6 başlıktaki uygulamanın, ekono-
minin hızlı şekilde hareketlenmesi, piyasanın 
canlanması için uygulanacağını bildiren Berat 
Albayrak, indirimlerle hem enfl asyonla mü-
cadele hem de istihdam noktasındaki güçlü 
duruşun devam etmesinin sağlanmasını amaç-
ladıklarını dile getirdi.

Albayrak, “Özellikle belirtmek isterim ki 
uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı 
maliyet düşüşlerinin, nihai satış fi yatına yansı-
masını birebir takip edeceğim.” dedi.

Fiyatlarda normalleşmeyi sağlamak için 
Enfl asyonla Topyekun Mücadele Programı’nı 
hayata geçirdiklerini hatırlatan Albayrak, 
“Bugün itibarıyla programa destek veren STK 
ve fi rma sayımız 2 bin 500’ü aştı. Bu, hakika-
ten çok müthiş bir rakam. Tamamen gönüllü-
lük temeline dayanan bu süreç çok ciddi bir 
başarı ortaya koydu. Destek veren fi rmaları-
mıza, STK’larımıza, kuruluşlarımıza tek tek 
teşekkür ediyorum.” dedi.

GÖRÜNÜM
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İnsanlar çok büyük girişimcilik ruhuy-
la, hevesle bir işe adım atıyorlar. Te-
melini sağlam atmayan fi rmalar maa-

lesef çok hızlı batıyorlar.

Sizi tanıyabilir miyiz?
2002’de İşletme Fakültesini bitirdik-

ten sonra bir sene Kanada’da dil üzerine 
eğitim gördüm. Hemen ardından fi rma-
mızda çalışmaya başladım. Firmamızın 
tüm departmanlarında görev aldım. Daha 
önce muhasebe, satış, pazarlama, üretim 
gibi her departmanda sorumluluklarım 
vardı. Firmamız büyüdükçe kurumsallaş-
ma adımlarımızı hızlandırdık ve sorum-
lulukları paylaştırdık. Şu an Genel Müdür 
olarak çalışmalarıma devam ediyorum. 

Firmanızın kuruluşu nasıl oldu?
Babam ve amcam 70’li yılların ba-

şında Ankara’ya geldikten sonra kauçuk 
işiyle ilgilenmeye başlıyorlar. 1978 yı-
lına kadar çeşitli fi rmalarda çalışıyorlar. 
Aynı sene Gülhan Kauçuk’u kuruyorlar. 
Sızdırmazlık keçeleriyle başlamışlar. 
Onun dışında imalatımız yokmuş. Geli-
şen piyasa koşullarıyla üretim kapasitesi 
genişledi. 1984 yılında OSTİM’e geldik. 
Amcamın vefatından sonra 1999’a kadar 

diğer amcamla beraber ortaklaşa devam 
ettirdik fi rmamızı. Zaman ilerledikçe 60 
kişilik bir ekip olduk. Satış ağımız bü-
yüdü. İstanbul’da, ABD’de mağazalar 
açtık.  

TÜRKİYE’DE BİRİNCİ, AVRUPA’DA 
İLK ÜÇTE
En çok üretim yaptığınız sektör 
hangisi?

Kauçuk, kullanım alanı geniş olan 
bir ürün, girmediği hiçbir alan yok. 
Mesela kauçuk olmazsa sızdırmazlık 
diye bir şey olmaz. Kısaca endüstrinin 
temel taşlarından. Hemen hemen her 
sektöre hizmet veriyoruz. Ciromuzun 
yüzde 70’ini iki iş dalı; beton pompası 
ve asfalt makinaları grubu oluşturuyor. 
Beton pompalarının piston takozunda 
Türkiye’de birinciyiz, Avrupa’da da ilk 
üçün içerisindeyiz. 60’ın üzerinde ülke-
ye ihracatımız var. 

İhracatımızın yüzde 70’i Avrupa ül-
kelerine. Avrupa’da Orijinal Ürün Üre-
ticisi (OEM) dediğimiz bir kaç fi rmanın 
da üreticisiyiz. Özellikle İtalya, Alman-

ya ve İngiltere çok güçlü olduğumuz pa-
zarlar. Kuzey Afrika’da, Güney Kore’de, 
Azerbaycan’da bayilerimiz var. 

‘Üretim yapmak’ size ne ifade ediyor?
Üretim yapmanın keyfi , tadı mükem-

mel. Ticaret yapmak daha çok kazandı-
rıyor fakat üretim yapmak daha güzel. 
Hammadde geliyor, makine geliyor. 
Elektrik enerjisi, insan kaynağı kullanı-
yorsun. Bir araya getirip ekonomiye bir 
değer katıyorsun. Bestekarlar eserleri 
için “Hepsi benim çocuğum gibi.” derler. 
Ürünler de bizim için aynı şekilde. Orta-
ya bir ürün çıkarmanın keyfi  apayrı.

“OSTİM’DEN VAZGEÇEMİYORUZ”
OSTİM’li olmanın sizin için anlamı 
nedir?

OSTİM’den vazgeçemiyoruz. Bü-
yüme hedefi miz ihracat odaklı. OSTİM 
demek Avrupa piyasası, dünya piyasası 
demektir; dünyaya açılan kapıdır. İşim 
gereği Uzak Doğu’dan Amerika’ya fark-
lı bölgelere seyahatlerim oluyor. Çok 
sayıda fuara katılıyorum. Şunu gördüm; 
OSTİM’den malzeme almayan hiç bir 
ülke yok. Burada kaliteli ve ekonomik 
ürün var. 

Bundan 20 sene öncesine kadar OS-
TİM demek Ankara demekti. Ardından 
OSTİM Türkiye’nin iş makinesi merkezi 
oldu. Dünyada iş makineleri sektöründe 
OSTİM’den haberdar olmayan ülke kal-
madı. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika ülkeleri Türkiye’yi fi rma fi rma 
dolaşıyorlar.

Kamu alımlarıyla ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Üzüldüğüm tek bir konu var. Fiyat 
odaklı tedarik herkese kaybettiriyor; be-
nim ürettiğim x ürün. 10 yıldır üretmişim 
ve ilgili kamu kurumunun tedarikçisiyim, 
ama her alım sürecinde hiçbir tecrübesi 
olmayan, ilk defa ürünü gören bir fi rma 
50 kuruş ucuza verdi diye işi alıyor ve 
teslim edemiyor. 

Ben kaybediyorum, işi alan fi rma 
kaybediyor. Ürünü teslim edemediğin-
den kendisi de maalesef geri dönülmez 
bir yola giriyor, ihale yasaklısı oluyor. 
Bu ihaleyi açan kamu kurumu zaman ve 
para kaybediyor. O tür işlerde biraz daha 
tecrübeye önem verilmeli. Her şeyin para 
odaklı olmadığını, özel sektörün öğrendi-
ği gibi kamunun da öğrenmesi gerekiyor.

“GİRİŞİMCİLİK HEM ÇOK KOLAY 
HEM DE ZOR”
Firmanız bir girişimcilik örneği. Giri-
şimcilikle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Babam ve amcam zor şarlar altında, 
birer makinayla başlamışlar işe ve bu 
günlere getirmişler. Girişimcilik artık 
hem çok kolay hem de çok zor. Bundan 
bir yirmi sene öncesinde gittiğimiz za-
man Ankara piyasasında toplasanız dört 
tane kauçukçu vardı, müşterinin alterna-
tifi  azdı. Günümüzde sadece OSTİM’de 
50’ye yakın kauçuk fi rması sayabilirim. 

Girişimcilik çok kolay. Bir iş yeri kira-
larsınız, bir pres, torna, iki de çalışan alır-
sınız ve işe başlarınız. Maliyeti size 100 
bin lirayı geçmez. Fakat bir işi yürütmek, 
müşterilerin sunduğu vade koşullarına 
dayanabilmek, o işin maddiyatının altın-
dan başarı ile kalkabilmek Türkiye piya-
sasında artık çok kolay değil. İnsanlar çok 
büyük girişimcilik ruhuyla, hevesle bir 
işe adım atıyorlar. Temelini sağlam atma-
yan fi rmalar maalesef çok hızlı batıyorlar. 

Neye dikkat edilmeli?
Özsermaye olmadan piyasada daya-

namazsın. Hammaddeyi alırken özellikle 
kauçuk için söylüyorum; en fazla iki ay 
vade ile alıp 7-8 ay vadelere dayanabil-
mek öz sermaye gücü gerektiriyor. Özser-
maye yeterli değilse ve bunu destekleye-
cek güç yoksa 7-8 ay vadeyi kaldırmak, 
özelikle yeni fi rmaların altından kalkabi-
leceği bir durum değil. Girişimcilik çok 
güzel bir şey ama özsermaye çok önemli. 

“GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL SAĞLAM ATILMALI”
Gülhan Yedek Parça Genel Müdürü 
Emrah Değirmenci, OSTİM’in ikinci 
kuşak sanayicilerinden. Babası ve 
amcasının, girişimcilik ruhuyla tam 40 
yıl önce ekonomiye kazandırdığı firma, 
bugün 60’dan fazla ülkeye ihracat 
yapıyor. OSTİM’in Türk sanayisindeki 
yerine işaret eden Değirmenci, “OSTİM 
demek Avrupa piyasası, dünya piyasası 
demektir; dünyaya açılan kapıdır.” 
diyor. 
Girişimciliğin çok kolay ve bir o kadar 
da zor olduğunu belirten başarılı isim 
şunları söylüyor: “İnsanlar çok büyük 
girişimcilik ruhuyla, hevesle bir işe adım 
atıyorlar. Temelini sağlam atmayan 
firmalar maalesef çok hızlı batıyorlar. 
Girişimcilik çok güzel bir şey ama 
özsermaye çok önemli.” 

Kauçuk sektöründe 40 yıldır inançla ‘üreten’ firmanın genç yöneticisi:

“KÜME, GELECEĞE 
BAKIŞI DEĞİŞTİRDİ”

• Kümelenme, gelişmiş ülkelerde 
uzun yıllardan beri başarıyla 
uygulanan bir yöntem.  KOBİ’lerin 
rekabette avantajlı hale gelme-
sinde ciddi bir ivme kazandırıyor. 
Kümelenme, yaklaşık 6-7 yıldır 
OSTİM’de çok önem verdiğimiz 
bir başlık haline geldi. OSTİM’deki 
başarılı kümelenme çalışmaları 
KOBİ’lerimizin gelişimine ve kü-
resel pazarlara açılmalarına öncü 
oldu. 

• Küme, rakiplerimizle düşman 
olmadığımızı bize öğretti. Küme-
lenmeden sonra çok sık bir araya 
geldik ve şunu gördük; hepimiz 
aynı gemideyiz. Aynı yöne iler-
lemenin gerekli olduğunu, ortak 
hareket etmenin önemini kavra-
dık.  Birçok firmamız kümelenme 
sayesinde yurt dışına açıldı. Yeni 
pazarlar keşfetti. Yurt dışına çıkınca 
vizyon değişiyor, gelişiyor. 

• “Ben bir on sene sonra böyle 
devam edersem, bu piyasada yer 
alamayacağım.” denilip kendini 
geliştirme zorunluluğu hissediliyor. 
Kümelenmeyle birlikte üyelerimi-
zin birçoğunun işine ve geleceğe 
bakışı çok değişti. Çok fayda gör-
dük. Adımlarımızı sağlam atmak, 
birbirimize güvenmek zorunda-
yız. Bu durumda kümelenmelere 
önemli sorumluluklar düşüyor. 

Bundan 20 sene öncesine kadar OS-
TİM demek Ankara demekti. Ardından 
OSTİM Türkiye’nin iş makinesi merkezi 
oldu. Dünyada iş makineleri sektöründe 
OSTİM’den haberdar olmayan ülke kal-
oldu. Dünyada iş makineleri sektöründe 
OSTİM’den haberdar olmayan ülke kal-
oldu. Dünyada iş makineleri sektöründe 

madı. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey 
OSTİM’den haberdar olmayan ülke kal-
madı. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey 
OSTİM’den haberdar olmayan ülke kal-

Afrika ülkeleri Türkiye’yi fi rma fi rma 
dolaşıyorlar.

üyesidir

TİM demek Ankara demekti. Ardından 
OSTİM Türkiye’nin iş makinesi merkezi 
oldu. Dünyada iş makineleri sektöründe 

cek güç yoksa 7-8 ay vadeyi kaldırmak, 
özelikle yeni fi rmaların altından kalkabi-
leceği bir durum değil. Girişimcilik çok 
güzel bir şey ama özsermaye çok önemli. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
yerli yazılım PARDUS'a geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı sonrasında dış 
ekonomik baskılara karşı yerli üreti-

mi destekleyen önemli bir karara imza atan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 380 bilgisa-
yarda PARDUS işletim sistemine geçti.  

Büyükşehir Belediyesi’nde kullanılma-
ya başlanan yerli yazılım PARDUS işletim 
sisteminin tanıtımını Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna 
yaptı. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde 
sistem hakkında ayrıntılı bilgi veren Başkan 
Tuna, bu uygulamanın diğer tüm birimlerde 
de aşama aşama hayata geçirileceğini söy-
ledi. 

Yerli ve milli üretim çalışmalarına des-
tek olmak amacıyla bu tür uygulamaların 
diğer tüm kurum ve kuruluşlara da örnek 
olması temennisinde bulunan ve kendisi 
de ilk kez yerli yazılım PARDUS’u kulla-
nan Başkan Tuna, şöyle konuştu: “Şu anda 

ilk etapta 380 bilgisayarımızda bu sistemi 
kullanıyoruz. Bu sayının yılsonuna kadar 
3 bine çıkması için de çalışmalarımız sü-
rüyor. PARDUS yerli ve milli olduğu için 
buradaki yabancı yazılımların da bu işletim 
sistemine adaptasyonu için bir çalışma yü-
rütülüyor.”

“Dışa bağımlılıktan kurtulmuş 
olacağız”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
yerli ve milli olan bu işletim sistemini yay-
gınlaştırmak ve tüm vatandaşların kullanı-
mına sunmak için çalışma başlattıklarına 
dikkat çeken Mustafa Tuna, sistemin kulla-
nımının kolay olduğunun altını çizerek, şu 
bilgileri verdi: “TÜBİTAK, üniversiteler ve 
İŞKUR ile işbirliği halinde el ele vererek 
gençlerin PARDUS işletim sistemini öğ-
renmesiyle ilgili olarak da çalışmalarımız 
devam ediyor. İnşallah gelecekte yerli ve 
milli yazılımlarımız gelişmiş olacak, dışa 
bağımlılığımız azalmış olacak. Ücretsiz bir 
yazılım ve işletim sistemi sayesinde hem 
Windows’a ödenen lisans ücretlerini hem 
de bazı yazılımlara para ödememiş olaca-
ğız. Bu da ekonomik açıdan ve özellikle de 
güvenlik açısından çok önemli bir gelişme. 
Milli bir mesele aslında. Ülkemizin kendisi-
ne has işletim sistemi ve yazılımları olacak. 

Dışa bağımlılıktan da kurtulmuş olacağız.”

Tanıtım toplantısına katılan PARDUS 
Proje Müdürü Cengiz Çelik, Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve Başkan Tuna’ya katkıların-
dan dolayı teşekkür ederek, “Kısıtlı sayıda 
olsa bile devlet dairelerinde, hastanelerde, 
okullarda kullanımına başladık ama yaygın-
laşması ve bilinirliğinin artması konusunda 
desteğe ihtiyacımız vardı. Büyükşehir’in 

desteği bizi umutlandırdı.” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri 
Federasyonu (SADEFE) Başkanı Şeref Şık 
ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve 
vatandaşlarımızın tamamına eğitim nokta-
sında katkı sağlayacağız. Başkanımız Sayın 
Tuna’ya bu projeye desteğinden dolayı te-
şekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdü-
rü Mehmet Mirat Satoğlu, kullanıcıların 
ilk kullanımda dahi yüzde 80 başarı oranı 
yakaladığını vurgulayarak, “İleri derecede 
kullanıcılar için özel eğitimler Büyükşehir 
Belediyesi ile SADEFE’nin iş birliği ile bu-
rada verilecek.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 
geliştirilen PARDUS işletim sistemini 
devreye aldı.
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Geçmişten günümüze ekonomideki 
durum nedir? 

Türkiye’nin bugün yaşadığı problem-
ler, akşamdan sabaha birden bire oluş-
madı. 1970’lerin sonunda fakat özellikle 
1980 dönüşümünden sonra, daha sonra 
1989’da yapılan sermaye hareketlerinin 
tamamıyla serbestleştirilmesi, fi nansal 
sistemin artık belirleyici rol oynadığı bir 
döneme girilmesi ve nihayetinde de 1998 
yılında IMF ile yakın izleme anlaşma-
sı imzalayıp, artık IMF ile bir stand-by, 
geleneksel istikrar paketi programlarına 
ihtiyaç olmadan IMF’nin ve yurt dışın-
daki uluslararası meşhur derecelendirme 
kuruluşlarının gözetimine Türkiye eko-
nomisinin tamamıyla açıldığı dönemlerin 
ürünüdür bu yaşadıklarımız. 

2001 krizinin hemen arkasından Türki-
ye bir dizi yapısal dönüşüm gerçekleştir-
di. Bunların arasında Merkez Bankası’nın 
bağımsızlığı, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Rekabet Kurulu gibi piyasaya 
yön veren kurulların güçlendirilmesi, 

hayata geçirilmesi ekonomik iktisadi ku-
rumların oluşturulması, güçlendirilmesi 
yolunda çok önemli adımlar atıldı. Tür-
kiye kısa sürede bunların meyvelerini 
gördü.

Türkiye, göreceli olarak ‘başarılı, güç-
lü’ reformları uyguladığı için de ulusal ve 
uluslararası alanda önemli güvenilir bir 
yer edindi kendisine. Onun cazibesiyle 
bu uluslarası sıcak para artı Türkiye’nin 
göreceli olarak o dönemlerde verdiği 
yüksek faiz ile birleşince Türkiye’ye oluk 
oluk sıcak para gelmeye başladı. 

Reel sektör bu durumdan nasıl 
etkilendi?

Özü itibariyle kalitesiz olan bu sıcak 
para akımları, Türkiye’de kalıcı döviz 
girişleri anlamına gelmiyordu. Bu geliş 
ve gidişler de aşırı oynaklık ve belirsizlik 
yarattı. Hem de yoğun miktarlardaki dö-
viz girişi, dövizin fi yatını ucuzlattı. Dö-
vizin fi yatının ucuzlaması önce herkesin 
hoşuna gitti. Çünkü ithal mallar ucuzlu-
yordu TL bazında, enfl asyonun da kont-
rolünü kolaylaştırıyordu. 

Dayanıklı tüketim ithal malları, cep 
telefonları her türlü ithal malı dolar ba-
zında ucuzlamış oldu. Sıcak para girişleri 
bir yandan da dış borçlanmayı özendirdi. 
Doğrudan doğruya, reel üretici kesimi, 
sanayici de, hizmet sektörü de, tarım da; 
kendi bankaları aracılığıyla değil doğru-
dan doğruya yurtdışından borçlanmaya 
girdi. Böylece IMF’nin rolü bambaşka 
bir hale büründü. Türkiye oluk oluk dö-
viz bolluğuna kavuştu. Bu resim kabaca 
2008’e kadar devam etti. 2008’e kadar 

Türkiye’de dövizin, doların reel maliyeti 
yani enfl asyondan arındırılmış reel mali-
yeti neredeyse yarı yarıya düştü. Bu, it-
halatı, dış borçlanmayı özendirdi. Sanayi 
aşırı derecede ithalata bağımlı hale geldi. 

“İMALAT SANAYİNİN MİLLİ GELİR 
İÇİNDEKİ PAYI DÜŞTÜ”
İthalata bağımlılıktan kastınız ara 
malı ve hammadde mi?

Kesinlikle. özellikle geleneksel sana-
yilerimiz; gıda, tekstil, giyim, cam ve top-
rağa dayalı sanayiler, çimento, demir-çe-
lik gibi geleneksel ihracatçı sektörlerimiz 
ve her türlü hammadde, ara malı, makine 
teçhizat ve yatırım malı gibi mallar; Çin, 

Avrupa Birliği, Mısır, Pakistan, Hindis-
tan gibi nerede ucuz hammadde, ara malı, 
yatırım malı varsa Türkiye’ye akmaya 
başladı.

Şimdi teker teker bütün sektörlerde bu 
oldu. O dönemin yıldızı hala da böyle-
dir- otomotiv sanayidir. Fakat otomotivde 
yerli otomobil markamız yok. Ara malı 
parçaları Türkiye’ye ucuz ithal ediyor, 
montaj hattında çok küçük katma değer-
le Gümrük Birliği’nin olanaklarından 
yararlanarak Avrupa’ya gönderiyoruz. 
Türkiye, ihraç etmek için ithal etmek zo-
runda kalan bir ülke oldu. İthal etmeden 
üretim yapamayan, ithal etmeden ihracat 
yapamayan bir sanayi startejisine doğru 
sürüklendik. 

Yerli ve milli tasarımı, imalatı 
geliştirmek, katma değerli ürünlere 
yönelmek için reçete neydi size göre?

O dönemden bugüne sanayinin izledi-
ği patikaya bakarsanız, TÜİK verilerin-
den hareketle; imalat sanayinin milli gelir 
içindeki payı da düştü, sanayide istihdam 
edilen çalışanların toplam tarım dışı istih-
dam içindeki payı da düştü. Yani Türki-
ye bir sanayisizleşme yaşadı. Sorunuzun 
ilk yanıtı, bu sanayisizleşme olgusunun 
önüne geçmekti. Korkarım bunu farkede-
medik. Ancak 1970’lerde farkedilmişti. 
Özellikle Üçüncü Beş Yıllık Planlama, 
Dördüncü  Beş Yıllık Plan dönemi, 1979-
1983 dönemine denk geldi.  

Devlet, 1930 koşullarında; Türkiye’de 
eksik olan kumaş, ayakkabı, giyim, ara 
malı, kimya, gübre, demir-çelik bunlar 
eksikse devlet oraya gider yatırım yapar. 
Koşullar değişir, özel sektör palazla-
nır, bu alanlara girmeye başlar, devlet o 
alanları bırakır. Şimdi mesela, çok daha 
önemli, ileri teknolojili, yüksek katma 
değerli sektörleri; yenilenebilir enerji, 

güneş, rüzgar, jeotermal… Bütün dün-
yada enerjiye bağımlılığı azaltacak, yer-
li ulusal kaynakları harekete geçirecek 
ve yenilenebilir nitelikte enerji türlerine 
yatırım dalgası var. Türkiye hem rüzgar, 
hem güneş bakımından son derece elve-
rişli koşullarda, çok önemli potansiyele 
sahip bir ülke. 

Dünyada Sanayi 4.0 tartışılırken, hatta 
Japonya da artık "Sanayi 5.0’ı tahayyül 
etmeye başlıyoruz.” derken, Türkiye, it-
hal ederek ve dış borçlanmayla kazandığı 
sıcak parayla, döviz girişleriyle ithalat ya-
parak kendi yerli sanayini, yerli ara malı 
bağlantılarını tahrip etti. Ara malı ithala-
tı, en tahripkar ithalat biçimi. Özellikle 
KOBİ’ler ve büyük sanayi  arasındaki 
bağlantıları tahrip ediyor. 

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Erinç Yeldan, makroekonomik 
gelişmeleri, reel sektörü, üniversite-
sanayi iş birliği konularını 
değerlendirdi. 

“Türkiye, ihraç etmek için ithal 
etmek zorunda kalan bir ülke oldu.” 
diyen Yeldan, yatırım ve eğitimi, 
uzun soluklu, getirisi çok yüksek, 
zaman alan ve hatalarla, yeniden 
öğrenmelerle yoğrulmuş bir olgu 
olarak açıkladı; gelişmiş ülkelerin 
başarı hikayelerinde benzer süreçler 
olduğunu kaydetti.  

Ara malı ithalatını, en tahripkar 
ithalat biçimi olarak niteleyen Erinç 
Yeldan, KOBİ’lerde ara eleman 
eksikliğine de dikkat çekti: “KOBİ’lerin 
elindeki üretim tecrübesini 
piyasaya aktaracak elemanlar 
yetiştiremiyoruz.”

“Türkiye, ihraç etmek için
ithal etmek zorunda kaldı”

Üniversitelerin ve meslek okullarının farklı 
işlevleri olduğunu belirten Prof. Dr. Erinç 
Yeldan, “Güney Kore mucizesinde, siyasi 
irade, tasarruf ve yatırım kültürü, hedefe 
odaklanma gibi unsurların yanında eğitilmiş iş 
gücünün de çok büyük bir payı var. Rastgele 
bir eğitim değil; yabancı dil, internet okur-
yazarlığı, finansal okur-yazarlığı mutlaka 
gerektiriyor.” dedi.

“İhracatın teşvikinin, yapay yollardan değil, 
döviz kurunun özendirilmesi, rekabetçi 
tutulması, korumacılık değil ama piyasanın 
sinyallerine bağlı olarak döviz girişlerinin 
doğrudan yabancı yatırımlar, teknoloji 
transferi, istihdam yaratıcı yeni yatırımlar 
olarak kurgulanması gerekiyordu. Bunun 
dünyada  çok çeşitli örnekleri var.”

ARA ELEMAN 
EN ÖNEMLİ OLGU
Günümüz koşullarında KOBİ’ler 
nasıl pozisyon almalılar? 
KOBİ’lerin tasarım ve Ar-Ge’de 
gelişebilmesi için nasıl bir ekonomi 
ve teknoloji politikasına ihtiyaç 

var?

Buradaki çok önemli eksiklerimizden 
bir tanesi, aslında işveren kesimince 
de çok dile getiriliyor; ara eleman, 
usta başı, çıraklıktan ustalığa yeti-
şecek meslek yüksek okullarımız, o 
bant eksik. Örneğin Amerkia’da bir 
‘Liberal Arts Koleji’ sistemi var. Bir 
meslek yüksek okulu, çıraklık okulu 
sistemi var. Liseden sonra herkes 
koştura koştura üniversiteye gidip, 
üniversite mezunu olup yetişmiyor. 
Üniversitenin başka bir işlevi, mes-
lek okullarının başka bir işlevi var. 
Marangozluk, torna, ağır makine 
kullanma, tezgahtarlık… Bunlar hem 
bilgisayar destekli, hem çağdaş 
teknolojiyle sürekli olarak işe adapte 
olan ara insanlar. KOBİ’lerin elindeki 
üretim tecrübesini piyasaya aktara-
cak elemanlar yetiştiremiyoruz. 

KOBİ’ler çoğu zaman kurumsallaşma 
sıkıntısı yaşıyor. Finansman kıtlığı 
altında, kredi koşulları ne kadar cazip 
hale getirilse de nihayetinde kurum-
sallaşmamış bir mekanizma piya-
sanın git gellerine göre savruluyor. 
Türkiye de dünya ekonomisinin bu 
giriş ve çıkışlarını en şiddetli etkile-
nen ülkelerden bir tanesi. Her bir 
döviz hareketlenmesinde, her enflas-
yonda ilk başta küçük boy işletmeler 
etkileniyor.

Buradaki çok önemli olgulardan biri 
kümelenme ve beraber çalışma. 
Entegre sistemin bir parçası olarak 
bunların uzmanlaşmaya gitmesi 
gerekiyor. Fakat bu aynı zamanda 
esnek bir uzmanlaşma biçimi olmalı. 
Örneğin gıda sektörüne çalışıyorsa-
nız buradaki yepyeni ürünler, yeni 
pazarlar, teknikler. Bunların içinde 
sinyallere göre adapte olma beceri-
sini geliştirmemiz lazım. Ara elemana 
şiddetle ihtiyaç var. 

Güney Kore mucizesinde, siyasi 
irade, tasarruf ve yatırım kültürü, 
hedefe odaklanma gibi unsurların 
yanında vasıflı eğitilmiş iş gücünün 
de çok büyük bir payı var. Rastgele 
bir eğitim değil; yabancı dil, internet 
okur-yazarlığı, finansal okur-yazarlığı 
mutlaka gerektiriyor. 
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İhracatın teşvikinin, yapay yollardan 
değil, döviz kurunun özendirilmesi, re-
kabetçi tutulması, korumacılık değil ama 
piyasanın sinyallerine bağlı olarak döviz 
girişlerinin doğrudan yabancı yatırımlar, 
teknoloji transferi, istihdam yaratıcı yeni 
yatırımlar olarak kurgulanması gereki-
yordu. Bunun dünyada  çok çeşitli örnek-
leri var. Bu tip politikalar ve kurumlar 
ülkeden ülkeye, o ülkelerin yerel koşul-
larına bağlı olarak özellikler gösteriyor.

“SANAYİLEŞMEYİ ULUSAL ONUR 
MESELESİ YAPTILAR”
Güney Kore’nin, 1970’ler ve 
1980’lerde uyguladığı kalkınma 
süreçlerinde halkın da sahip 
çıkmasıyla bir devlet politikası var. 
O yıllarda Türkiye’de örneğin Ağır 
Sanayi Hamlesi başlatılmış. Şu an 
Güney Kore dünyaya markalarını 
ihraç ediyor. Burada temel başarı 
faktörü ne olabilir? 

Bu, siyasi kararlılık ve toplumsal mu-
tabakat. Toplumsal olarak Asya ülkele-
rinin otoriteye bağlılık ve otoritenin de 
refah artırıcı ilkelere sadık kalma gibi 
bir kültürleri var. Vietnam’da, Çin’de, 
Güney Kore’de, Malezya’da, Tayland’da 
özellikle bu oldu. Belki yıllardır İngiliz 
emperyalizmine, Amerikan emperya-
lizmine, Avrupa emperyalizmine karşı 
çıkmışlar. Asyalılık kültürlerini harekete 
geçirmişler, tarihsel neden bu olabilir. 

Bunun ötesinde kümelenme diyoruz. 
Yüksek tasarruf ve yüksek yatırım yapma 
bilinci bu ülkelerde çok yer etmiş durum-
da. İsraf, tüketim yerine, tasarruf ve yatı-
rım. İleriki nesillere daha güçlü bir ülke 
bırakmak. Bu bilinç çok yaygın. Ama bu 
kendi başına yeterli olacak bir olgu değil. 
Siyasi otorite de sanayileşmeyi bir ulusal 
onur meselesi yapıp, sanayileşmenin hem 
uluslararası teknoloji anlamında kulla-
nımı, hem de yerel kaynakları bununla 
adaptasyonu anlamında çok özgün bir 
model oluşturmuşlar. 

Üniversite, sanayi ve teknoloji iş bir-
liği özendirilmiş. İthal teknoloji yerine 
önceleri belki tersine mühendislik gibi 
tasarımlar ile ilk baştaki yüksek maliyet-
leri devlet üstlenmiş. Sabit maliyetlerin 
devlet önünü açmış ama aynı zamanda da 
denetleyicilik rolünü yapmış. Sıkı dene-
tim, net hedefler, odaklanılmış bir sanayi-
leşme patikası ve devlet ile özel sektörün 
kesinlikle bir iş birliği kültürü içinde. 

Bu tamamlayıcılık ilişkisi, Koreliler 
yaptı biz de yapabiliriz. Aynı kurumları 
buraya alalım, monte edelimle olmuyor. 
Bunun özgün, kendi koşullarımıza göre 
ve kendi ulusal kaynaklarımıza göre çi-
zilmesi gerekiyor. 

Belki yerli otomobil markamız yok 
ama Türkiye, örneğin gıda sektöründe 
çok önemli bir endüstriyel güç haline 
gelebilirdi. Bunun yanında yüksek tek-
nolojili, inovasyona dayalı ürünler, sağlık 
ürünleri, protez, ortez, engellilerin sıkıntı-
sını bertaraf edecek bir dizi medikal ürün. 
Bunlar çok önemli sanayiler. Savunma 
sanayii kuşkusuz. 

Şöyle bir parantez açalım; insanlık 
tarihine bakarsanız, aslında çok önemli 
dayanıklı tüketim malları teknolojisinin 
öncülü hep savunma ve silah sanayi ol-
muştur. Örneğin denizaltı radara yakalan-
madan sessiz çalışma prensibi dönüp do-
laşıp buzdolabı, çamaşır makinesi, sessiz 

makine, motora adapte olmuştur. 

“TESADÜF DEĞİL; SABIR, DENEME, 
YANILMA”
KOBİ’lerin kümelenmesi sektör 
planlanmasına katkı sağlar mı?

Doğrudur. Sektör planlamasını sadece 
sektörel anlamda değil bir coğrafi plan-
lama olarak da düşünmemiz lazım. Biz 
Kocaeli, Eskişehir, Bursa, İstanbul şimdi 
Tekirdağ üzerine doğru giden bir hatta 
bütün sanayimizi yığmış durumdayız. 
İkinci hatta üçüncü bu tür kümelenme 
merkezi kurmak durumundayız. 

Ülke sathına yaygınlaşan sanayi mi 
diyorsunuz?

Kuşkusuz. Elbette 7 coğrafi bölge-
mizin 7’sinde de aynı sahnelerin replika 
edilmesi değil ama özelliklerine göre. Ör-
neğin doğuda hayvancılık, tarım ve güneş 
üzerinden, yenilenebilir enerji üzerinden 
bir kurgu kurulabilirdi. İzmir, Antalya 
bölgelerinde deniz ticareti üzerinden bir 
kurgu yapılabilirdi. Ankara’da savunma 
sanayii kümelendi. Ankara’nın yanına bir 
Kayseri, Afyon bu bölgelerde bir mükem-
melliyet merkezi oluşturulabilirdi. 

Bunlar tarihe baktığınız vakit rastgele 
bir tesadüfler zinciri olarak oluşmuyor; 
sabır, deneme,  yanılma. Üniversite-sa-
nayi iş birliği kavramında sanayici, “Ben 
üniversiteye fon aktarayım, üniversitede 
hocalar bir buluş yapsınlar, ertesi gün o 
patent alsın bir ertesi günde karlı bir ürü-
ne dönüşsün.” diyor. Kısa vadeli bakılı-
yor. Yatırım ve eğitim, hem uzun soluklu, 
getirisi çok yüksek, fakat zaman alan ve 
hatalarla yeniden öğrenmelerle yoğrul-
muş bir olgu. Gelişmiş ülkelerin tarihi de 
böyle. 

“Bunlar tarihe baktığınız vakit rastgele 
bir tesadüfler zinciri olarak oluşmuyor; 
sabır, deneme, yanılma. Üniversite-
sanayi iş birliği kavramında sanayici, ‘Ben 
üniversiteye fon aktarayım, üniversitede 
hocalar bir buluş yapsınlar, ertesi gün o 
patent alsın bir ertesi günde karlı bir ürüne 
dönüşsün.’ diyor. Kısa vadeli bakılıyor. 
Yatırım ve eğitim, hem uzun soluklu, 
getirisi çok yüksek, fakat zaman alan ve 
hatalarla yeniden öğrenmelerle yoğrulmuş 
bir olgu. Gelişmiş ülkelerin tarihi de böyle.”

5. Kümelenme Konferansı, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Konferansta, Ulusla-

rarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projele-
ri (URGE) iyi uygulama örnekleri tanıtıldı. 
İyi Uygulama Örneği seçilen projelere Ba-
kan Pekcan tarafından sertifikaları takdim 
edildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, URGE 
projelerinin 11 yıldır Bakanlık bünyesinde 
devam ettiğini söyledi. 

373 URGE destek kapsamında
Ulusal Kümelenme Politikasının gelişti-

rilmesiyle rekabet edilebilirliğin önemli bir 
unsuru olan kümelenmenin kamu politika-
larının gündemine Ticaret Bakanlığı’nca 
oturtulduğunu anımsatan Pekcan, “Bakan-
lığımız, URGE ile kümelenme anlayışına 
dayalı kamu politikasını başarı ile yürüt-
mektedir. Bugün geldiğimiz noktada 373 
URGE projesi destek kapsamına alınmakta-
dır. Amacımız firmaları bir araya getirerek 
rekabet gücü kazanmalarını sağlamak, özel-
likle de uluslararası arenada daha güçlü bir 
Türkiye ile var olmaktır. 47 ilimizde URGE 
faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Bakanlık 
olarak URGE projesi olmayan ilin kalma-
ması projelerin tüm illerimize yayılması 
için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Bakan Pekcan, URGE projelerinin nük-
leer enerji sanayiinden, mobilya, yaş meyve 
sebze, tekstil, elektrik, elektronik, tohum ve 
mücevherata kadar geniş bir sektör yelpaze-
sine sahip olduğunu kaydetti.

Tamamlanan ve devam eden URGE pro-
jeleri hakkında bilgi veren Bakan Pekcan, 
217 iş birliği kuruluşu ile yürütülen 373 
URGE projesinin 188’inin tamamlandığı-
nı, 185’inin de aktif olarak devam ettiğini 
belirtti. 

8 binin üzerinde KOBİ analiz edildi
URGE projeleri kapsamında yapılan ça-

lışmaları anlatan Pekcan şu bilgileri paylaş-
tı: “Bu projeler kapsamında 8 bin 196 KO-
Bİ’mizin her biri için teker teker analizler 
yapılmış, KOBİ’lerimizin ihracatçı olmak, 
pazarda tutunmak için neye ihtiyaçları oldu-
ğu tespit edilmiş, bu doğrultuda KOBİ’leri-
mizin ihtiyaçlarının gidermek için eğitimler 
ve özel danışmanlık hizmetleri verilmiş bu-
lunmaktadır.”

KOBİ’leri potansiyel müşterileriyle bu-
luşturarak ihracat imkanlarını artırmak için 
gayret sarf ettiklerini vurgulayan Pekcan, 
“Son 8 yılda Bakanlık olarak 158,5 milyon 
TL bütçe ile binlerce ihtiyaç analizi, eğitim, 
danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, 
alım heyeti, bireysel danışmanlık faaliyet-
leri gerçekleştirilmiş, 100’ün üzerinde de 
istihdam sağlanmış bulunmaktadır.” bilgi-
sini verdi.

“KOBİ’lerimize destek vermeye
devam edeceğiz”

URGE projelerindeki başarılara dikkat 
çeken Bakan Pekcan, şu örnekleri paylaştı: 
“Savunma sanayiinde faaliyet gösteren bir 
kümemiz, yürüttüğü  URGE projesi kapsa-
mında gerçekleştirdiği bir proje ile 5 milyon 
dolarlık ihracat anlaşması yaptı.  Başka bir 
URGE firmamız diğer firmaların maliyetle-
rinde 6,5 milyon dolarlık tasarruf sağlayan 
bir URGE Projesi gerçekleştirdi. Tekno-
kentte yer alan bir URGE firmamız Ame-
rika Birleşik Devletleri’nden en iyi mobil 
oyun ödülü aldı. Başarılarımızı yanlızca 
bunlarla sınırlı değil, ayırca; iklimlendirme, 
tekstil, hazır giyim, gıda, tohumculuk, ev ve 
mutfak eşyaları sektöründe de pek çok başa-
rı hikayemiz bulunmaktadır.” 

Türkiye’yi küresel ekonomik arenada re-
kabetçi kılmak, ihracatı artırmak ve pek çok 
firma başarı hikayesine tanık olmak istedik-
lerini dile getiren Pekcan, “ Kümelenmenin 
rekabetçilik sağlamanın en önemli bileşen-
lerinden biri olduğu, KOBİ’lerimizin ve 
ihracatın itici gücü olduğunu biliyoruz. İşte 
bunun için biz URGE ile KOBİ’lerimizin 
rekabet gücü kazanmalarını sağlamaya ve 
onlara destek vermeye devam edeceğiz.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Konferans’ta İyi Uygulama Örneği seçi-
len URGE projeleri katılımcılara tanıtıldı. 
Proje yöneticileri, URGE projesi kapsamın-
da, izledikleri yöntemleri ve elde ettikleri 
başarıları katılımcılara anlattı. 

Kümelenme
URGE ile büyüdü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
5. Kümelenme Konferansı’nda 
kümelenmenin önemini vurguladı. 
URGE ile kümelenme anlayışına 
dayalı kamu politikasını başarı 
ile devam ettiğini bildiren 
Pekcan, “Kümelenmenin 
rekabetçilik sağlamanın en önemli 
bileşenlerinden biri olduğu, 
KOBİ’lerimizin ve ihracatın itici 
gücü olduğunu biliyoruz.” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İyi Uygulama Örneği seçilen URGE projelerinin 
yöneticilerine sertifikalarını verdi. 
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Asya Kalkınma Bankası’ndan 
Türkmenistan’a 1 milyar dolar
Asya Kalkınma Bankası (ADB) 
tarafından önerilen çalışma planınıyla, 
2019-2021 yıllarında Türkmen 
ekonomisine yaklaşık bir milyar ABD 
Doları tutarında yatırım yapılması 
öngörülüyor. Bölgesel planın genel 
hedeflerine odaklanan ADB, özel 
sektörün yanı sıra ulaşım, iletişim, 
enerji, petrol ve gaz endüstrilerine 
sermaye yatırımı yapmaya istekli. 
ADB operasyonları, ülkenin ulaştırma 
ve enerji sektörlerini iyileştirmeye, 
bölgesel işbirliği ve ticaretin 
genişlemesine katkıda bulunan büyük 
ölçekli altyapı projelerini desteklemeye 
odaklı.

Suudi Arabistan Çin’le yakınlaşıyor
Suudi Arabistan CPEC (China-Pakistan 
Economic Corridor)  projeleri ile 
ilgileniyor. Suudi Arabistan’ın dev 
projeye dâhil olması, ekonomisini Çin 
ile yakınlaştırmasına, ekonomisindeki 
çeşitliliği artırmasına, genç nüfusa 
yeni iş olanakları sağlanmasına ve 
ülkenin modernize edilmesine yardımcı 
olacağı öngörülüyor.  Çin’in Orta Doğu 
ülkeleriyle olan iyi ilişkileri göz önünde 
bulundurulduğunda, bu ülkelerin CPEC 
projesine dâhil olması bütün olarak 
projenin önemini daha da artıracak.

Küresel büyümeye dijital katkı
Avrupa Dijital Tek Pazarı, malların, 
kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşımının güvence altına 
alındığı ve bireylerin ve işletmelerin, 
vatandaşlıklarına veya ikamet 
yerine bakmaksızın, adil rekabet 
koşulları altında çevrimiçi etkinliklere 
sorunsuz bir şekilde erişebildikleri ve 
uygulayabilecekleri, yüksek düzeyde 
tüketici ve kişisel veri korumasını 
sağlıyor. Dijital Tek Pazar olmanın, 
Avrupa'nın dünya lideri olarak 
konumunu koruyacağı belirtiliyor. 
Dijital ekonominin, Avrupalı şirketlerin 
küresel olarak büyümesine yardımcı 
olduğu vurgulanıyor.

KISA KISA

TBB Yönetim Kurulu, ekonomik 
faaliyetin desteklenmesine ilişkin 
tavsiye kararı aldı. TBB’den yapı-

lan açıklamada, “Yönetim Kurulu Yeni 
Ekonomik Programı görüşmüştür. Buna 
göre, riskler göreli olarak düşmüş, para 
ve sermaye piyasalarında oynaklık azal-
mış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların bek-
lentilerinde iyileşme başlamıştır. Alınan 
önlemlerin ekonomik faaliyetin makul 
bir sürede toparlanmasına destek olacağı 
öngörülmektedir. Bunun sağlıklı ve kalıcı 
olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, 
istihdamın ve varlık değerlerinin korun-
masının önemli olduğu düşünülmekte-
dir.” denildi.

Bankaların her dönemde, karşılıklı iyi 
niyete ve özveriye dayalı olarak, imkan-
lar çerçevesinde, tüm sektörler itibariyle 
müşterilerine kredi kanallarını açık tut-
tuğuna, vade, ödeme ve teminat koşulla-
rında esneklik sağladığına dikkat çeken 
Birlik, sektörün bundan sonra da üyeleri 
ve ilgili diğer tüm paydaşlarla iş birliği 
ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemi-
zin menfaatleri doğrultusunda en verim-
li şekilde kullanılmasının gayreti içinde 
olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde 
sürdürülmesine katkı sağlamaya devam 
edeceğini vurguladı. 

Uygulama
Karara göre uygulama şu şekilde iş-

leyecek: Risk grubu bazında, bankalar 
ve diğer finansal kuruluşlara toplam na-
kit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında 
olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 
milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden; ban-
kalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafın-
dan hakkında yasal takip işlemi başlatıl-
mamış, hakkında iflas kararı bulunmayan, 
kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden son-
ra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit 
akış dengesi geçici olarak bozulduğu için 

borçlarını ödemekte zorlanan ancak kre-
dilerinin yeniden vadelendirilmesi halin-
de, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kaza-
narak işletme sermayesini güçlendireceği 
kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıy-
la; 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi 
dolacak; spot kredileri ile taksitli kredile-
rin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 
aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere 
toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek.

İşletmeler, uygulama için bankalara 
münferiden başvuracak. Talepleri her bir 
banka tarafından kendi risk yönetimi ve 
kredi politikaları çerçevesinde değerlen-
dirilecek ve sonuçlandırılacak.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 
tavsiye niteliğindeki kararına göre, 
bankalar ve diğer finansal kuruluşlara 
toplam nakit kredi borcu 15 milyon 
TL’nin altında olan işletmelerden 
belli şartları sağlayanlar vadesi 
gelen taksitleri 24'aya kadar 
vadelendirebilecek. 

Bankalar Birliği ‘vadelendirme’ tavsiye etti

Uyguladığı programlarıyla, döviz 
kazandırıcı hizmet faaliyetleri bu-

lunan ve ihracat yapan firmaları des-
tekleyen Türk Eximbank, OSTİM Or-
ganize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 
ev sahipliğinde İhracat Destekleri Bil-
gilendirme Toplantısı düzenledi. Böl-
ge firmalarının katılımıyla gerçekle-
şen toplantıda, Ankara Bölge Müdürü 
Funda Baydar, ihracat desteklerini ve 
finansman modellerini anlattı.

İhracat yapan ve döviz kazandırıcı 
hizmet faaliyeti bulunan firmalara yö-
nelik 30 farklı programla finansman 
sağladıklarını anlatan Funda Baydar, 
ana faaliyetlerinin yurt içi krediler ol-
duğunu belirtti. Her firma için aynı 
faiz oranını uyguladıklarını vurgulayan 
Baydar, 2017 yılına kadar teminat mek-
tubu desteği sağladıklarını ancak Kre-
di Garanti Fonu’nun 2017 yılında her 
bankaya limit tanımlaması yaptığını ve 
Türk Eximbank’ın da bu limitler kapsa-
mında destek sağladığını kaydetti.

Türk Eximbank kredilerinden yarar-
lanmak isteyen firmalardan KGF kefa-
leti ve ipotek talep ettiklerini ifade eden 
Bölge Müdürü, tüm programlarda faiz 
oranının yüzde 18,2 olduğu bilgisini 
verdi.

İhracat tutarının yüzde 90’ını 
garanti altında

Türk Eximbank Ankara Bölge Mü-
dürlüğü pazarlama biriminden Selin 
Çalışkan da Alacak Sigortası hakkında 
bilgi verdi. Alacak Sigortasının, firma-
ların faturalarının ödenmesini temin 
ettiğini vurgulayan Çalışkan, ticari faa-
liyetlerin getirdiği, ticari politik  riskleri 
güvenilir bir şekilde yönetilmesini sağ-
ladığına dikkat çekti.

Alacak Sigortası programıyla firma-
ların yurt dışına yapılacak mal ve hiz-
met ihracatlarında uzun vadeli çalışabi-
leceklerini belirten Çalışkan, program 
sayesinde firmaların uluslararası pa-
zarlarda rekabet üstünlüğü kazandığını 
vurguladı.

Selin Çalışkan, Alacak Sigortası 
programı kapsamında ihracat tutarının 
vadesi geldiği halde ödenmemesi duru-
munda sigorta tutarın yüzde 90’ını kar-
şılayabildiğini anlattı.

Türk Eximbank, uyguladığı Alacak 
Sigortası programıyla, ihracat yapan 
firmalara, uzun vade seçeneği ve 
finansman yöntemiyle uluslararası 
pazarlarda rekabet üstünlüğü 
kazandırıyor.

‘Alacak Sigortası’ 
ihracatçının güvencesi
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Ürün Güvenliği Haftası Açılış Töre-
ni ve Ürün Güvenliği Mevzuatının 
Ekonomik Aktörlere Etkisi Pane-

li, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın katılımıyla KOSGEB’de ger-
çekleştirildi. 2013 yılından beri düzenle-
nen Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri, 
bu yıl da 22-26 Ekim 2018 tarihleri ara-
sında tüm Türkiye’de sanayi ve il müdür-
lüklerinin de destekleriyle düzenlendi..

Ürün güvenliği, test ve gözetimi hu-
suslarında farkındalığı artırmak amacıyla 
düzenlenen etkinliğe, OSTİM Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü’de katkı sağ-
ladı. Ürün Güvenliği Haftası açılış tö-
renine; OSTİM OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Mithat Ertuğ, Mehmet Alkan, 

Behzat Zeydan ve OSTİM OSB Bölge 
Müdürü Adem Arıcı da katıldı. 

Etkinlik kapsamında KOSGEB’de 
açılan sergide; düdüklü tencereden set 
üstü ocağa, şarj aletinden ütüye, yangın 
söndürme tüpünden lambaya kadar pi-
yasadan toplatılan güvensiz ürünler ka-
tılımcılara gösterildi. Bakanlık uzmanla-
rınca söz konusu ürünlerin insan ve çevre 
sağlığında yol açacakları tehditlere dikkat 
çekilerek, güvenli ürün kullanımının öne-
mi vurguldandı.

Serbest dolaşımda insan ve çevre 
duyarlılığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürü Mehmet Bozdemir, piyasa dene-
timi ve gözetiminin insan sağlığı ve can 
güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

Malın serbest dolaşımı kapsamında 
piyasa arz edilen ürünlerin, ortak pazar-
da engelsiz bir şekilde dolaşabilmesi için; 
insan sağlığına ve çevreye duyarlı olması 
gerektiğini vurgulayan Bozdemir, “Do-
laşım halinde bulunan ürünlerin güvenli 
olup olmadığı etkin ve verimli piyasa gö-
zetimi ve denetimi faaliyetiyle tespit edi-
lebilmektedir. 

Piyasa gözetimi ve denetimi ülkemiz-
de 9 farklı kurum ve kuruluş tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Sanayi ürünleri-
nin yaklaşık yüzde 66’sı Bakanlığımız 

sorumluluğunda yer almaktadır. Bakan-
lığımız, denetim faaliyetlerini etkin ve 
yoğun bir şekilde sürdürmektedir.” dedi. 

Bin 500’ün üzerinde ürün 
denetleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, yeni bir piyasa gözetimi ve dene-
timi modeline geçildiğini belirterek, “Ge-
lişmiş ülkelerde olduğu gibi piyasa göze-
timi ve denetimi faaliyetlerinde, denetim 
ayağından çok gözetim ayağının etkin ça-
lışacağı yeni bir model belirledik.” dedi.

81 ilde 800’de fazla denetçiyle piyasa 
gözetim ve denetimi yapıldığını anlatan 
Varank, vatandaşların tehlikeli ya da ka-
litesiz ürünler kullanmasını engellemek 
için çok hassas davrandıklarını, bakanlık 
olarak bin 500'den fazla ürün grubunu bü-
yük bir titizlikle denetlediklerini anlattı.

Denetimlerde asansörlerden elekt-
rik-elektroniğe, otomotivden basınçlı 
ekipmanlara, makinelerden gaz yakan 
cihazlara kadar birçok ürünün teknik 
düzenlemelere uygun olup olmadığını 
tespit ettiklerini vurgulayan Varank, va-
tandaşların can ve mal güvenliğini temin 
ettiklerini, aynı zamanda ürün piyasasının 
kalitesini koruduklarını dile getirdi.

 “Türk Malı onurumuzdur”
Bakan Varank, Türk ürünlerinin ulus-

lararası piyasalarda herhangi bir engelle 
karşılaşmadan dolaşmasını önemli bir 
iktisadi araç olarak kullanacaklarını vur-
guladı. Varank, “Türk Malı damgası bi-
zim onurumuzdur. Türk malı imajını, tüm 

paydaşlarımızın katkısıyla güçlendirece-
ğiz, bunun tüm dünyada kalite ve güven-
likle birlikte anılmasını sağlayacağız. Ül-
kemizin ekonomik kalkınmasının, etkin 
bir piyasa gözetimi ve denetimi sistemi 
olmadan eksik kalacağını düşünüyoruz. 
Ülkemizde yıllık denetim rakamlarına 
bakıldığında birçok ülkeden daha fazla 
denetim yapıldığı görülmektedir.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Ürün 
Güvenliği Mevzuatının Ekonomik Aktör-
lere Etkisi Paneli düzenlendi.

ETKİN GÖZETİM
Piyasa denetiminde yeni model: 

Ürün Güvenliği Haftası Açılış 
Töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, ürün güvenliği 
ve piyasa denetiminde yeni bir modele 
geçildiğini açıkladı. Varank, “Gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi piyasa gözetimi 
ve denetimi faaliyetlerinde, denetim 
ayağından çok, gözetim ayağının etkin 
çalışacağı yeni bir model belirledik.” 
dedi.

2018’de 45 bin 102 
ürün denetlendi
Bakan Varank, 2018 yılı denetim-
lerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: 
“2018 yılı boyunca yaptığımız 
denetimlerde 45.102 ürünü de-
netledik. Bu ürünlerin 33.217'sinin 
teknik mevzuata uygun, yaklaşık 
yüzde 25'lik orana tekabül eden 
12.000 ürünün ise teknik mevzuata 
uygun olmadığını tespit ettik. Aykırı 
ve uygunsuz çıkan ürünler için idari 
para cezası uyguladık. 178 ürün 
hakkında güvensizlik kararı vere-
rek, bunları piyasadan topladık. En 
çok toplatılan ürünler, şarj cihazları, 
kablo, ani su ısıtıcı, saç kurutma 
makinesi, elektrikli ocak gibi ürün-
ler oldu. Vatandaşımızın sağlığıyla, 
güvenliğiyle ve cüzdanıyla oyna-
yanları affetmedik, bundan sonra 
da affetmeyeceğiz.”

Şikayet hattı Alo 130
Piyasada yer alan güvensiz ürünlere 
karşı en önemli dayanağın tüke-
ticiler olduğuna dikkati çeken 
Varank, şunları kaydetti: "Va-
tandaşlarımızdan da isteğimiz, 
bakanlığımızca toplatılmasına 
karar verilen, üzerinde CE işareti 
gibi zorunlu olarak kullanılması 
gereken işaretleri taşımayan, kullanma 
kılavuzu Türkçe olmayan ürünleri satın 

almamalarıdır. Güvensiz ürünlere karşı 
en büyük denetimci ve gözlemci vatan-

daşlarımızdır."

Belgesi olmayan ürünleri 
almamaları konusunda va-
tandaşlara tavsiyede bulunan 
Varank, bir sorunla karşılaşıl-

ması halinde bakanlıkla irtibata 
geçilmesini, Alo 130 İhbar ve 

Şikayet Hattı ya da CİMER üzerinden 
de kendilerine ulaşılabileceğini söyledi.

İtalyan diplomatın ziyaretinde konuşan 
Baran, iki ülke arasındaki ticaretten 

Ankara'nın aldığı payın da yetersiz ol-
duğuna işaret ederek, "İki ülke arasında 
uzun yıllardır süregelen dostane ilişkiler 
bulunuyor. Türk halkı, İtalyan halkını çok 
sever. Aramızdaki bu samimiyeti ticaret 
hacmimize yeterince yansıtamadık." dedi. 
Baran, 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 

dörtte birinin Ankara'nın ihracatı olduğu-
nu bildirdi. 

İş birliği önerisi
Memur kenti kimliğinden sıyrılan 

Ankara'nın savunma sanayi, sağlık turiz-
mi ve otomotiv yedek parça üretimiyle 
öne çıktığından bahseden Baran, İtalya ile 
bu alanlarda da iş birliği yapılabileceğini 
vurguladı. Dünyanın 8'inci büyük ekono-
misi olan İtalya'nın iş yapma kolaylığında 
30'uncu sırada yer aldığını anlatan Baran, 
"Arzu ediyoruz ki iş adamlarımızı, sanayi-
cilerimizi karşılıklı olarak bir araya getire-
lim ve ticaret hacmimizi daha üst seviye-
lere çıkaralım." açıklamasını yaptı. Baran, 
Büyükelçi Mattiolo'ya Ankara'nın üretim 
üssü olan OSTİM'i birlikte ziyaret etme 
önerisinde bulundu.

Büyükelçi Mattiolo ise İtalya ile Tür-
kiye arasındaki dış ticaret hacmini 2023 
yılına kadar 20 milyar dolardan 30 milyar 
dolara çıkarmak istediklerine dikkat çek-
ti.  Mattiolo, "Hedef koymak önemli. Biz 
de hırslı bir hedef koyduk. Bunun için de 
katma değeri yüksek olan sektörlere yö-
nelmemiz gerekiyor. İtalyan firmalarının 
Ankara'daki fuarlara katılmaları da, hedef-

lerimize ulaşmada önem arz ediyor." dedi.

İtalya ile Türkiye'nin savunma sanayi 
alanında yaptığı ortak çalışmalardan söz 
eden Luigi Mattiolo, bu alandaki iş birli-
ğinin hem dış ticaret hacminin artmasına 
katkıda bulunduğunu hem de savunma sa-
nayi ile bağlantılı sektörlere kazanç sağla-
dığını vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi 
Mattiolo'ya Ankara'nın üretim üssü 
olan OSTİM'i birlikte ziyaret etme 
önerisinde bulundu.

İtalyanlara OSTİM daveti
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OSTİM, 6 bin 200 işletmesi ve 60 bi-
nin üzerinde istihdamıyla Ankara ve 
Türkiye ekonomisine katkısını ar-

tırarak sürdürmeye devam ediyor. OSTİM 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne bağ-
lı olarak faaliyet gösteren OSTİM İstihdam 
Ofi si de bölgede iş ve işçi arayan tarafl arı 
buluşturyor. Firmalardan gelen personel 
taleplerini, doğru ve nitelikli iş gücüyle 
buluşturan ofi s, iş arayanları da en uygun 
fi rmalara yönlendirerek istihdama katkı su-
nuyor.

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı özel istih-
dam ofi si olarak faaliyet gösteren OSTİM 
İstihdam Ofi si, 2012 yılından beri aktif ola-
rak faaliyet gösteriyor. 

Ücretsiz
İş ve işçi arayanlara ücretsiz olarak hiz-

met veren, OSTİM’li işletmelerin doğru 
çalışana ulaşmasında köprü görevi gören 
İstihdam Ofi si, geçmiş yıllarda olduğu gibi 
bu yılda istihdama katkılarını artırarak sür-
dürdü. OSTİM İstihdam Ofi si’nde 2018 yılı 
içerisinde 288 kişinin kaydı alındı. Kısa za-
manda 68 kişinin çeşitli fi rmalarda istihda-
mı sağlandı.

İmalat sanayi başı çekiyor
OSTİM’de personel aranan sektörlerin 

başında imalat sanayi geliyor. Sektörde en 
fazla personel aranan meslek dalları şöyle; 
kaynakçı, cnc operatörü, ara eleman ve tek-
niker. Hizmet sektörünün de faaliyet göster-
diği bölgede; muhasebe, bilişim, güvenlik, 
müşteri temsilcisi ve halkla ilişkiler de yo-
ğun talep gören meslek dallarından.

OSTİM Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü İstihdam Ofisi, bölgede 
faaliyet gösteren firmalardan gelen 
personel taleplerini, elindeki iş arayan 
havuzundan en uygun adayları seçerek 
karşılıyor. OSTİM İstihdam Ofisi iş ve 
işçi arayanların taleplerini toplayarak, 
doğru işe, doğru kişiyi yönlendiriyor.    

İstihdam taleplerine
en kolay çözüm

İşverenlere yönelik istihdam teşvikleri hakkında 
bilgilendirmeler yapan OSTİM İstihdam Ofisi, 

yenilenen web sayfası www.ostimistihdam.com 
ile de taleplerini karşılıyor. 

İstihdam taleplerine

İşverenlere yönelik istihdam teşvikleri hakkında 






