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OSTİM, OSTİM’den ibaret değil
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.org.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

eni bir sayı ile merhaba…
2019’un son ayları yaşanırken
uluslararası siyaseti ve bununla
birlikte ekonomik gelişmeleri nefesimizi
tutarak izliyoruz. Kahraman ordumuzun
Barış Pınarı Harekatı’nda gösterdiği başarıyı konuşurken Mehmetçiğin sahada
en büyük yardımcısının milli ürünler olduğunu gururla takip ediyoruz.
Bir ülkenin bağımsızlığı; ekonomik
kriterlerin yanı sıra özgün ürünlerle güçlendirilmiş teknolojisiyle de bağlantılı.
Teknolojiye sahip olmak içinse iyi bir
eğitim, buna bağlı nitelikli işgücü ve bunlarla birlikte girişimcilik ruhu şart.
OSTİM ailesi olarak bu sene en büyük
heyecanı OSTİM Teknik Üniversitesi ile
yaşadık. Yıllardır dile getirilen ve büyük
özlemi çekilen ‘üniversite-sanayi iş birliği’ olgusunun hayata geçirileceği kurumun ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Sayın
Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından verildi.

Y

Ahilik mayasının açtığı kapı
Büyük hedeflerle yola çıkan OSTİM
Teknik Üniversitesinin kuruluşuyla ilgili
hayale ortak olduğunu ifade eden Sayın
Bakan’ın evrensel değerlerle harmanladığı, medeniyetimizin özüne vurgu yapan
konuşmasında yer alan, “Bu üniversitenin
Türkiye’ye mesajını çok önemsiyorum.”
sözleri; Ahilik mayasının ne derece isabetli işlere kapı açtığının bir göstergesi
idi.
Bilimin ahlakla yıkanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ziya Selçuk diyor ki: “Eğer etik bir mesuliyeti olmazsa
bilimin, sermayenin güdümünde sadece
sermaye oluşturmaya ve finans sektörüne
yönelik olarak birtakım çabaların aracı
haline gelen, hizmetkarı olan bir bilim
ortaya çıkar, bu bilimle de insanlığın mesafe alması mümkün değil.”
Buraya şu sözleri de eklemek istiyorum:
• “OSTİM’in bu kadar derinlere inmiş
olan hayat sahnesinde bu kadar derinlerde yer alan fotoğrafı aslında geleceğin de bir müjdesini veriyor.”
• “Bizim üniversiteyle ilgili olarak aslında konuşacağımız çok konu var.
Çünkü üniversitenin kimlik inşasının
yeniden tanımlanmasının gerektirdiği

bir tanım çerçevesine ihtiyaç duyulan
bir döneme doğru gidiyor dünya. Bunu
fırsat bilip OSTİM Teknik Üniversitesinin böyle bir havzada, bir ekosistemin içerisinde bir yaşam sahnesi
kurmaya gayret ettiği bir durumdan
söz ediyoruz. Bu elbette çok müjdeleri
içinde barındıran, fikirlere de gebe.”
• “Burayı OSTİM’in bütün havzası olarak görüyorum. Burayı OSTİM’e geçmişte hizmet etmiş, OSTİM’le bağlantısı olan bütün Ankara halkı, Türkiye
halkı olarak dünyadaki bütün bağlı
kuruluşlarla alakasını da bu havzanın
içerisinde görüyorum. İşte bu ağı, bu
yapıyı nasıl harekete geçirerek burada
çok büyük bir başarı hikâyesi yazarız
beraber; bu hepimizin mesuliyeti.”
OSTİM Teknik Üniversitesinin bu tarihi anında söylenen birbirinden kıymetli ifadeler var. Haberimizde detaylarını
okuyacaksınız.
Yarım asır önce Ankara’da başlayan
bu güzel adım, mihenk taşı olarak ülkemize ve dünyanın farklı noktalarına elini
sürekli uzattı.
Sanayileşme okulu olan bu ekosistem,
bilim havzası olma yolunda inançla ilerliyor.
Şundan eminim; sanayicisi, çırağı, ustası, kalfası, akademisyeni; OSTİM’i OSTİM yapan, lider ülke Türkiye hayaline
ortak olan herkes ülkemizin güçlü yarınları için alnının ve aklının terini daha çok
dökecek.
Sayın Başkanımız Orhan Aydın açılış
günü kürsüde şunu söyledi: “OSTİM’in
ismi sadece OSTİM’den ibaret bir yer
değil.”
Türkiye için ardından koşulacak, uğruna çaba sarf edilen daha çok hedef var.
Her zaman söylediğimiz gibi; bunun için
çalışmaktan, üretmekten, eğitim yapmaktan başka çare ve çözüm yok!
“Erdemin bir adı da akıl ve bilgidir.”
Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig
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Sanayinin 2023 rotasında dikkat çeken Milli Gelir detayı

İmalat sanayinin payını artırma hedefi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Türkiye’nin
2023 Sanayi ve Teknoloji
Stratejisi’ni açıkladı. Varank,
“2023’e giden yolda oldukça
somut hedeﬂer belirlerdik. Millî
gelirde son 10 yılda ortalama
yüzde 16,5 olan imalat
sanayinin payını yüzde 21’e
çıkarmak istiyoruz. Yüksek
katma değerli ürünleri yerli
imkanlarla üreteceğiz. Dijital
dönüşümden rekabet öncesi
iş birliğine, teşvik reformunda
sanayinin finansmanına
bütüncül bir yaklaşımla gerekli
adımları atacağız.” dedi.
ürkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni kamuoyu ile paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Sanayi 4.0’ın dünya endüstrisinde önemli paradigma değişimleri
getireceğine dikkat çekerek, “Biz bu dönemin paradigma değişimlerini toplumsal
refah artışı için bir fırsat olarak görüyoruz. Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmayı hedefliyoruz.” dedi.

T

Tekelleşmeye itiraz: Milli Sanayi
Hamlesi
Sanayide katma değerli üretimin gerçekleştirilip atılımın sağlanacağına değinen Mustafa Varank, savunma sanayiindeki başarıların diğer sektörlere rol
model oluşturacağını kaydetti. “Milli
Sanayi Hamlesi tekelleşmeye itirazımızdır.” diyen Varank, şunları söyledi: “Tekelleşmeye karşı çıkmanın bir diğer yönü
de özgün ürünler üretmektir. Sanayi ve
teknoloji stratejimizi 11. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırladık. 2023’e giden
yolda oldukça somut hedefler belirlerdik.
Millî gelirde son 10 yılda ortalama yüzde
16,5 olan imalat sanayinin payını yüzde
21’e çıkarmak istiyoruz. Sanayide çalışan
işçi başına katma değeri 35 bin dolara çıkarmak istiyoruz.”

2023 Sanayi ve Teknoloji
Hedefleri
• İmalat sanayi GSYİH oranı %21
• Sanayide çalışan işçi başına katma
değer 35 bin $

nizmalarını çalıştırabileceğiz.” bilgisini
verdi.

• İmalat sanayi istihdamı 6.000,000+

Pilot sektör makine

• İmalat sanayi ihracatı 210 milyar $

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin
uygulanmaya başlanmasında pilot sektör
olarak ‘makine’yi belirlediklerini anlatan Mustafa Varank, “Yetkinliğimizin ve
kaynaklarımızın güçlü olduğu alanlara
odaklanacağız. Sektörel yol haritalarını
belirlerken ekosistemlere önem vereceğiz. Milli ve özgün ürünler üretmek için
yol haritalarımız olacak. Sanayici ve girişimcilerden oluşan çalışma gruplarından
destek alacağız.
Kimya ilaç, ulaşım araçları, elektronik,
optik, gibi sektörlerin ihtiyacı olan stratejik malzemeleri birlikte belirleyeceğiz.
Bunların alternatiflerin geliştirilmesi için
bilim adamlarını destekleyecek, teşvikler
sunacağız.” dedi.
Üniversiteler OSB’ler ve TGB’ler’de
bulunan makine, teçhizat ve laboratuvar
ekipmanlarının envanterini çıkarıp sanayinin ve akademinin ortak kullanımına
açacaklarını dile getiren Bakan Varank,
bu şekilde de aynı yatırımın tekrar yapılmasının önüne geçeceklerini söyledi.

• İmalat sanayi ihracatında orta-yüksek
teknoloji ürünlerinin payı %44,2

Kamu, alım garantisi verecek

“Standartların gelişiminde söz sahibi
olacağız”

İmalat sanayinde daha rekabetçi ve
yüksek katma değerli ürün için Ar-Ge
harcamalarına vurgu yapan Varank,
“Teknolojik dönüşümün temel sürükleyicisi beşeri sermaye. En az 500 bin yazılımcımız olsun istiyoruz. Türkiye’nin
yıkıcı teknoloji alanlarında marka olacak
23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz.”
dedi.
Sanayi stratejisinde 5 ana bileşen ve 23
alt politika belirlediklerini aktaran Bakan
Varank, “Yüksek katma değerli ürünleri
yerli imkanlarla üreteceğiz. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi meka-

Türkiye markalarını küreselleştirmek
için gerekli adımları atacaklarını kaydeden Varank, açıklamalarına şöyle devam
etti: “Teknoloji standartlarının gelişiminde söz sahibi olup test merkezi ve sertifikasyon faaliyetlerine ağırlık vereceğiz.
Teknoloji yarışında var olmak hatta bu
yarışı yönetmek için uluslararası standartların belirlenmesi aşamasında aktif
rol alacağız.
Özellikle 5G, robotlar ve otonom araçlar gibi alanlardaki mevzuat çalışmalarında proaktif olacağız. Bağlantılı elektrikli
ve otonom teknoloji tedarikçilerinin ta-

• İmalat sanayi ihracatında yüksek
teknolojili ürünlerin payı %5,8
• Ar-Ge harcamasının GSYİH oranı
%1,2
• Ar-Ge insan kaynağı 300 bin
• Araştırmacı 200 bin
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
"Millî gelirde son 10 yılda ortalama yüzde
16,5 olan imalat sanayinin payını yüzde 21’e
çıkarmak istiyoruz. Sanayide çalışan işçi başına
katma değeri 35 bin dolara çıkarmak istiyoruz.”
dedi.

leplerini karşılamak ve yakın coğrafyaya
hizmet vermek üzere otomotiv akreditaston ve sertifikasyon merkezi kuracağız.
Yıkıcı teknolojilerde küresel girişimler kurmak için de harekete geçiyoruz.
Yıkıcı teknolojilerle geliştirilen ürünler
geleneksel ürünlerin yerini alıyor. Değişime ayak uyduramayan üreticilerse yerini
yeni oyunculara bırakıyor. Dolayısıyla
küresel markaları olmayan ülkeler için
yeni oyuncuların desteklenmesi stratejik
öneme sahip.”

• Türkiye genelinde en az 500 bin
yazılım geliştirici
• Teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırım
büyüklüğünün yıllık 5 milyar TL’ye
ulaşması
• Yıkıcı teknolojiler üzerine geliştirilmiş
ve dünya lideri olmuş en az 23 akıllı
ürün/hizmet
• 1 milyar ABD doları değerlemesini
aşan Türk teknoloji girişimi (Turcorn)
sayısının 2023’e kadar en az 10
olması hedefleniyor.

Dijital dönüşüme çok boyutlu politika

Varank, “Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin ikinci sac ayağı dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi. Dijital dönüşümden rekabet
öncesi iş birliğine, teşvik reformunda sanayinin finansmanına bütüncül bir yaklaşımla gerekli adımları atacağız.

Fikri mülkiyet haklarının alt yapısını ve
uygulama çerçevesini güçlendireceklerini
dile getiren Varank, kamunun elindeki
patent ve faydalı modellerin envanterini
çıkarıp özel sektörün ve diğer kurumların
faydasına sunacaklarını belirtti.
Stratejik girişimlere kamunun altın
hisseyle ortak olması alternatifini de değerlendirdiklerini vurgulayan Mustafa

Sanayinin dijital dönüşümü için çok
boyutlu politikalar uygulayacağız. Firmaların dijital dönüşüm olgunluk seviyelerini belirleyecek sektörel ve işletme büyüklüğüne göre karşılaştırmalar yapacağız.
Türkiye’ye özgü bir model geliştireceğiz.
Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezlerini kuruyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Uzman Görüşü

YENİ EKONOMİ PROGRAMI’NDA REEL SEKTÖR ODAKLI ADIMLAR YER ALIYOR

Yerli üretime Sanayileşme
İcra Kurulu modeli

Üretim yapımızı
Sanayi 4.0’a
taşımayı hedefliyor

1

8 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, sanayi sektörünün yol haritasını çizdiği için özellikle
KOBİ’lerimiz için temel referans kaynağı
olarak dikkatle incelenmelidir. Günümüz
ekonomik konjonktürü, her koşulda
ancak özellikle kriz dönemlerinde ayakta
kalabilmek için rekabet gücü ve kar payı
yüksek ürünlerle ihracat potansiyelini
artırmış olmanın önemini vurgulamaktadır. Sahip oldukları esneklik sebebiyle
ekonomik istikrarın sarsıldığı dönemlerde avantajlı durumda olan KOBİ’lerin
kendilerini güvenceye alabilmeleri ihracat
potansiyellerini artırmaktan geçmektedir.
21. yüzyılın üretim ve tüketim yapısı,
şirketlerin, yüksek teknolojik ürünlere
ağırlık vermeleri ile orantılı güç kazanacaklarını göstermektedir. Teknoloji yoğun
üretim yapan firmaların hem kendi pazar
paylarını ve karlılıklarını artırdıkları, hem
de yarattıkları teknolojik altyapının bilişim
başta olmak üzere takipçi ve tamamlayıcı
ürün üreten firmaların önünü açtığı görülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
bu kapsamda KOBİ’lerimiz için iki önemli
yol haritası tanımlamaktadır. Yüksek teknolojik ürün yaratıp pazarlayan firmalar
için Ar-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat
kalemlerinde destekler sağlamakta, diğer
tarafta bu tarz üretim yapan firmaları yerli
makine kullanmaya teşvik ederek yerli
makine üretimini de desteklemektedir.
Sanayi ve Teknoloji Stratejisi temelde sanayi üretim yapımızı Sanayi 4.0’a taşımayı
hedeflemektedir. Belgenin alt kalemleri
tüm firmalarımız gibi KOBİ’lerimizin de bu
değişimde ihtiyaç duydukları destekleri
tanımlamakta ve bu kapsamda enerji
yanında veri depolama ve işlemenin de
önemini vurgulayarak sanayinin yeni
ve özgün boyutuna vurgu yapmaktadır.
Veri işlemenin karlılık analizinde enerji,
sermaye ve işgücü yanında yeni bir girdi
kalemi olarak tanımlanması yenilikçi
bakış açısının bir göstergesidir.
Sanayi ve Teknoloji Stratejisi bir yol
haritası olarak klasik destek paketleri kalemleri, enerji altyapı destekleri ve lojistik
çözümleri belirlemektedir. Bu belgeyi
farklı kılan ve KOBİ’ler için önemli olan;
bu belgenin şirketler arası iletişim ve iş
birliklerine verdiği desteklerdir. Üreticilere
veri toplama, depolama ve işlemede
yaşadıkları sorunları çözecek teknik olanakların yaratılması, üretim kalemlerinde
esneklik ve çeşitliliği sağlarken; şirketler
arası iş birliği ve stratejik birleşmelere
verilen teşvikler üreticileri ihracat güçlerini
ve dünya piyasasındaki rekabetçi konumlarını güçlendirmek ve kar paylarını
artırmaya yönlendirmektedir.
Prof. Dr. Oya Safinaz Erdoğdu
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölüm Başkanı

‘Değişim Başlıyor’ ana
temasıyla hazırlanan Yeni
Ekonomi Programı’nda
(YEP), reel sektörün yıllardır,
sorduğu Savunma Sanayii
Başkanlığı (SSB) gibi başarılı
bir model sivil tarafa da neden
uyarlanmıyor?’ sorusuna yanıt
çıktı. Buna göre önümüzdeki
dönemde yerli üretimi
güçlendirmeyi hedeﬂeyen
Sanayileşme İcra Kurulu
modeli hayata geçirilecek.

H

azine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak tarafından paylaşılan
YEP, reel sektörü ilgilendiren birçok maddeyi içeriyor. 2020-2020 dönemini kapsayan programda özellikle yerli
üretimi yakından ilgilendiren başlıkları
yer buldu.
Yeni Ekonomi Programı’nın ilk yılını
tamamladıklarını ve bir yıllık performan-

YEP’TE DİKKAT ÇEKEN
BAŞLIKLAR
• Yerli ve Milli 5G ve Ötesi çalışmaları
yürütülecektir. Aralık 2021
• Türkiye’nin raylı sistemler alanında
ihtiyacı olan araç, ürün ve kritik bileşenlerinin milli marka çatısı altında yerli
imkânlarla üretilmesini koordine edecek
özel amaçlı ve özel hukuk hükümlerine
tabi görevli bir şirket kurulacaktır. Aralık
2022
• Küresel rekabet gücümüzün artırılması
ve dışa bağımlılığın azaltılması için
stratejik öneme haiz aşı ile ilaç, tıbbi
cihaz ve tanı kitleri geliştirilerek üretimi
yapılacak ve biyoteknolojik/biyobenzer
ilaçların üretiminde kamu hastanelerinin
klinik araştırma potansiyelleri artırılacaktır. Haziran 2021
• İmalat sanayisinin dijital dönüşümüne
katkı sağlamak üzere organize sanayi
bölgeleri, endüstri bölgeleri ve teknoloji
geliştirme bölgelerinde Dijital Dönüşüm
Merkezleri kurulacaktır. Aralık 2022
• Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için bazı ithal
ürünlerin yerlileştirilmesi, alım garantili
enerji kontratlarının yerlilik oranı da
dikkate alınarak Türk lirası bazlı olması
sağlanacaktır.
• Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazla-

lığı tarafından açıklanan Sasın sonunda programı revize
ederek, ikinci yılın başlangıç
nayi Strateji Belgesi’nin bu
vuruşunu yaptıklarını bealanda önemli bir görev ifa
lirten Albayrak, 2019-2020
edeceğini aktardı.
yıllarını ‘dengelenme döneBerat Albayrak, proje
mi’ olarak adlandırdıklarını
bazlı yatırım teşvik sistemi
anımsattı.
2020-2022
başta olmak üzere Ar-Ge,
Albayrak, tarihin en büyenilikçilik ve teknolojik
yük iki kur saldırısı, küredönüşümle yüksek katma
sel piyasalardaki türbülansdeğerli ürünlerin üretimine
lar, Avrupa ekonomisinde
ekstra destek vereceklerinin
küçülme gibi gelişmelerin
altını çizerek, “11. Kalkınyaşandığı zor bir dönemde
ma
Planı’nda yer alan kimya,
dengelenme hedeflerinin başarıyla uygulandığını ve felaket senaryo- ilaç, tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhilarıyla toplumda hakim kılınmaya çalışı- zat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem
lan saldırı döneminin yaşandığını söyledi. araçları olarak belirlenen imalat sanayi
Lüks tüketim mallarının ithalatına yö- sektörleri, yeni ekonomik programın runelik tedbirlerin 2020’de devam edece- hunda da öncelikli alanımız olacak.” dedi.
Finansal sistemin sermaye piyasası
ğini, ithal ara malların üretimine yönelik
çalışmaların yoğun şekilde süreceğini an- bacağını güçlendirilmek için çalışacaklatan Albayrak, İVME Paketi ile başlatı- larına da dikkati çeken Bakan Albayrak,
lan ihracatı ve yerlileştirmeyi destekleyen uygulanacak olan vergi, teşvik ve kamu
ölçülü ve sektör odaklı kredi politikasının finansman politikaları yoluyla ülke kay2020’de çok daha genişleyerek ve artarak naklarının cari dengeyi güçlendirecek,
devam edeceğini bildirdi.
yerli ve katma değeri yüksek üretime yöAlbayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakan- neleceğini ifade etti.
ORTA VADELİ PROGRAM

rının alımı tek elden gerçekleştirilecektir.
• Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin
geliştirilmesinde üst düzey karar almak
üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında
ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla “Sanayileşme İcra
Kurulu” oluşturulacaktır.
• Küresel rekabetin yoğunlaştığı sektörlerde, KOBİ’lerin rekabet gücünü ve
verimliliğini artırıcı stratejik birleşmeleri
destekleyen mekanizmalar geliştirilecektir.
• KOBİ’lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası
piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri
düzenlenecek, dijital dönüşümlerini
tamamlamalarına ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlayacak
projeler hayata geçirilecektir.
• Yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine
uygun koşullarda uzun vadeli finansman imkanları sağlanacak, ayrıca alternatif finansman yöntemleri ve finansal
araçlar geliştirilecektir.
• Mesleki ve teknik eğitimin içeriği ile
hayat boyu öğrenme ve aktif işgücü
programları, belirlenen odak sektörler
basta olmak üzere reel sektörün gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak
işgücü piyasasında talep edilecek
becerileri kazandıracak ve nitelikli insan
kaynağı ihtiyacını karşılayacak şekilde
planlanacaktır.

• Bu Programda yüksek katma değerli
ürün ihracatının artırılması, yerlileştirme yoluyla ithalata olan bağımlılığın
azaltılması ve turizm gelirlerinin önemli
derecede artırılması hedeflenmektedir.
Böylece, cari işlemler dengesinde kalıcı
iyileşme sağlanacak, dış finansman ihtiyacı azalacak, dengeli ve sürdürülebilir
büyüme eğilimi korunacaktır.
• İhracata hazırlık, kurumsal kapasite
oluşturma, pazarlama ve tutundurma
destekleri ile yüksek katma değer
üretimine yönelik destekler basta olmak
üzere bu desteklerden yararlanan firma
sayısı, destek tutarı ve destekler içindeki
KOBİ payı artırılacaktır.
• Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği,
büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetişim modeline
sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri
kurulacaktır.
• Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir
enerji ve yerli kömür kaynaklarının
elektrik üretimindeki payı artırılacak,
YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin
yerlileştirilmesi desteklenecektir.
• Bu Programda belirlenen her eylemin
etki ve maliyet fayda analizlerini, uygulama takvimini ve performans kriterlerini
içeren YEP Eylem Planı, bütçe yılıyla birlikte uygulamaya konulacaktır. Bu plan
çerçevesinde gerçekleştirilen ilerlemeler
üçer aylık dönemlerde takip edilecektir.
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Makine sektörü verimlilik merkeziyle güçlenecek
vadisi olduğunu söyledi. Başkent’in 8
teknopark’ı ve OSTİM gibi üniversite kurma gücü olan büyük ve gelişmiş Organize
Sanayi Bölgelerine sahip olduğunu vurgulayan Kuleyin, “Bu avantajı Ankara değerlendirmek zorunda. Biz KOBİ’lerin gönüllü
sivil toplum örgütüyüz. Yerli ve milli üretilen kendi ürünlerimize güvenip kullanırsak
bu hamleyi daha başarılı hale getirebiliriz.”
dedi.

Sektörün merkezi OSTİM

Makine İmalat Sanayi Dernekleri
Federasyonu (MAKFED)
tarafından yürütülen Ankara İş
ve İnşaat Makineleri Sektörü
Analizi ve Makine Sektörü
Verimlilik Merkezi Fizibilite
Raporu Hazırlanması Projesi
sonuçlandı. Verimlilik merkezi ile
sektörel veya firma düzeyinde
zayıf yanları geliştirmek için
olanaklar sunulacak. Raporda,
stratejik çözüm önerisi olarak;
ağ kurma, kümelenme, üretim
ve verimlilikte iş birliği öne
çıkıyor.

M

akine sektöründe verimlilik sorununa çözüm geliştirilmesine yönelik verimlilik merkezi tasarlanması ve buna dair bir fizibilite oluşturulması
amacıyla MAKFED tarafından yürütülen,
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi ve Makine Sektörü Verimlilik
Merkezi Fizibilite Raporu Hazırlanması
Projesi’nin kapanış toplantısı, kamu, üniversite ve sanayi temsilcilerinin katılımıyla
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin
(İŞİM) ev sahipliğinde OSTİM OSB Konferans Salonu’nda yapıldı.
Projenin paydaşları, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi. Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve
İŞİM de projenin çözüm ortaklarından.
Fizibilite analizinde verimlilik merkezinin Ankara merkezli kurulması ve
Ankara’da yerleşik firmalar öncelikli olmak
üzere ülke genelinde makine sektöründe-

STRATEJİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
KÜMELENME
Toplantıda katılımcılarla, Ankara iş ve
inşaat makineleri sektörünün analizi ve
makine sektöründe faaliyet gösterecek
verimlilik merkezine ilişkin fizibilite raporu
paylaşıldı.
Raporda, sektör içinde daha fazla iş
birliğine dikkat çekiliyor. Çalışmada
stratejik çözüm önerisi olarak; ağ kurma,
kümelenme, üretim ve verimlilikte iş
birliği, sektördeki firmaların kalite, Ar-Ge,
planlama ve iş gücüne yatırım yapmaları

ki firmalara hizmet vermesi öngörülüyor.
Merkez, eğitim, danışmanlık ve mentorluk
hizmetleri sunacak.

“Çıktılarından biz faydalanacağız”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in ve Ankara’nın iş ve
inşaat makineleri sektöründeki önemine
dikkat çekti. Aydın, “Ülkemizde ve yakın
coğrafyada iş makinesi sektörünün merkezi
Ankara. İş makinesi çalıştıranlar OSTİM’e
uğramadan makinelerini idame ettiremezler.” değerlendirmesini yaptı.

“Birlikte çalışmak önemli”

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide
Rasim, kümelenmeyi bir kalkınma modeli
olarak gördüklerini belirtti. COSME Projesi
ile Avrupa’daki kümelenmelerle iş birlikleri yaptıklarını dile getiren Rasim, “142 üyemizle ihracat odağında çalışmalar yaptık.
Bir işletmenin sürdürülebilirliği için bütün üretim süreçlerinde verimlilik önemli.
MAKFED’in projesine destek veren kurum
olduk. Çıktıklarından faydalanacak olan biziz, bu projeyi çok önemsedik sonuçlarının
da güzel olacağını düşünüyorum.” görüşünü paylaştı.

Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Vehbi Konarılı, sektörel kümelenmelere
öncülük yaptığı için OSTİM’e teşekkür etti.
İş birliği ve beraber çalışmanın önemine
dikkat çeken Konarılı, “Kamu-ÜniversiteSanayi İş birliği (KÜSİ) çalışmalarında hedef Türkiye’yi yüksek teknoloji üretir hale
getirmek. Ankara’da 150 Ar-Ge merkezi,
21 üniversite var. Organize Sanayi Bölgeleri, üniversite ve teknoparkların birlikte
çalışması çok önemli.” dedi.

Verimlilikte anahtar kavram maliyet

“İnovasyon ve rekabetle dış pazara
yönelmeliyiz”

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih
Özgen, Ankara’nın iş ve inşaat makineleri
sektöründe önemli avantajlar sağladığını
hatırlattı. Özgen, OSTİM başta olmak üzere
bütün sanayi bölgelerinde sektörün varlığına dikkat çekti.
Global ölçekte markalaşmayı başarmış
firmalar olduğunu vurgulayan Merih Özgen, verimlilikte anahtar kavramın maliyet
olduğunu ifade ederek şu görüşleri dile getirdi: “Verimlilik kavramını sürekli her ortamda imalatçılarımızla paylaşalım. İnsan
kaynağını, enerjimizi, sermayemizi, iş yerlerimizin alanlarını verimli olarak kullanacağız. Basit noktalardan başlayıp ileri doğru
gidip rekabetçi olmayı yakalamalıyız.”

“Kendi ürünlerimize güvenelim”
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin,
Ankara’nın, Türkiye’nin doğal bir silikon

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, veriye ve bilgiye dayalı
olarak ilerlemenin önemine dikkat çekti.
Şayık, şunları dile getirdi: “Ankara’nın potansiyellerini tespit edip destekliyoruz, bununla ilgili mali destek veriyoruz ve bilgi
üretiyoruz. İç pazarı doyuma ulaştırdıktan
sonra inovasyon ve rekabetle dış pazarlara
yönelmeliyiz. Bu fizibilite raporunun ve
sonucunda kurulacak verimlilik merkezinin
tüm sektörlere yararlı olmasını temenni ediyorum.”

“Sosyal bilimleri uygulamalı bilimlere
dönüştürmek istiyoruz”
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca,
Türkiye’nin sosyal bilimler temalı tek üniversitesi olduklarını belirtti. “Sosyal bilimler hayatın içinde olmalı.” diyen Rektör
Barca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyokent

“Makineleri tasarlayıp üreterek
rakiplerin önüne geçebiliriz”
T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel
Müdürü Dr. Halil
İbrahim Çetin, verimliliğin rekabette
sağladığı avantajlara vurgu yaptı.
Pazarda rakiplerin
Dr. Halil İbrahim Çetin
önüne geçmenin
yolunun verimli üretimle sağlanabileceğini dile getiren Çetin, “Bir ürünü üretirken çok düşük maliyete üretebilecek
bir teknoloji geliştirmeliyiz. Fabrikalarda
yerli makine çok az. Yeni üretim süreci
geliştirip buradaki makineleri tasarlayıp
üretebilirsek rakiplerimizin önüne geçebiliriz. Hedefimiz mutlaka ürünlerimizin
uluslararası piyasalarda diğer ürünlerle
rekabetçi bir şekilde bulunmasını sağlamak olmalı.

kuracağız, sosyal sorunlara teknolojik çözümler geliştirmek istiyoruz. Teknolojiyle
sosyal bilimler uyumlu olmalı. Verimliliğin
önemli kazanımlarından biri teknoloji. Sosyal bilimleri uygulamalı bilimlere dönüştürmek istiyoruz. Bilimle sanayinin iç içe
olduğu her duruma katkı vermek bizim misyonumuz. Verimlilik merkezi, sosyokentin
içinde yer alan ilk kuruluşlardan olabilir.
Merkezin, üniversite-sanayi iş birliğinin
güzel bir örneği olacağı kanaatindeyim.”

“Zengin olmak için makineleşmek
gerekir”
MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır,
proje kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı. Proje ortaklarının yanında İMDER ve
İŞİM’in de çözüm ortağı olduğunu kaydeden Bakır, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da çalışmaya önemli veriler sağladığını kaydetti.
İŞİM üyesi firmalarla verimli çalışmalar
yaptıklarını anlatan Bakır, proje kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “139 firma ziyaret edildi. 99 firma
ile anket yapıldı. Firmalar rekabet gücünü
düşük fiyat olarak görüyor. Sektörel analiz
ortaya koyduk. Makinede ihracatında dünyada ilk sırada Almanya ve Çin var. Zengin
olmak için makineleşmek gerekir.”

gerektiği belirtiliyor.
Verimlilik merkezinin sektörel veya firma
düzeyinde bazı zayıf yanları geliştirmek
için olanaklar sunabileceği kaydedilen
raporda, verimlilik merkezinin Ankara’da
sanayinin gelişmesi, istihdam yaratılması,
işgücüne nitelik kazandırılması ve üniversite-sanayi iş birliği modelini hayata geçirmesi bakımından bölgesel, Türkiye’nin
ihracat performansının artırılması, ithalat
bağımlılığının azaltılması bakımından
ulusal ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacağı değerlendiriliyor.

MAKFED tarafından hayata geçirilmesi planlanan verimlilik merkezi, Ankara’da sanayinin gelişmesi,
istihdam yaratılması, işgücüne nitelik kazandırılması ve üniversite-sanayi iş birliği modelini hayata
geçirilmesinde rol alacak.
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Türk ürünlerini kullanmak
vatandaşlık görevi
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir, “Türkiye’de üretilen malı tercih
etmenin ülkemizin geleceği açısından önemli
bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum.”
dedi. Kamu alımlarına dikkat çeken Özdebir,
“Lütfen iş makinesi ihtiyaçlarınızda öncelikle
yerli üreticileri inceleyin.” vurgusunu yaptı.
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. Uluslararası Karayolları, Köprüler
ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda konuşan Özdebir, inşaat sektörünün,
sağladığı istihdamla birlikte kendisine
girdi sağlayan imalat sanayinin pek çok
koluna etki eden, bunun yanı sıra gayrimenkul, emlak gibi hizmet pazarlarına da
dokunduğunu uzun yıllar Türkiye ekonomisinin büyümesini sırtlamış bir sektör
konumunda olduğunu söyledi.
Nurettin Özdebir, “Türkiye’de inşaat sektörü aynı zamanda Türk sanayisi
açısından da önemlidir. Bugün imalat
sanayi, satışlarının yüzde 4’ünü inşaat
sektörüne yapmaktadır. İnşaat sektörü,
70 milyar TL’ye ulaşan bir girdiyi imalat firmalarından satın almaktadır. Her
yıl inşaat sektörü, 70 milyar TL’lik alım
yaparak imalat sanayisini desteklemiştir.
Yalnızca konut değil aynı zamanda altyapı ve üst yapı kurumları ile ön plana
çıkan sektör Türkiye’nin uzun dönemli
büyümesine katkı sağlamaktadır.” dedi.

“İş makineleri sektörü Ankara
açısından vazgeçilmez”
2018 başı itibariyle inşaat sektörünün
küresel ekonomideki payının yüzde 15
düzeyinde olduğu bilgisini veren ASO
Başkanı şunları söyledi: “2025 yılına
gelindiğinde inşaat sektörünün toplam
ekonomideki payının gelişmiş ülkelerde
yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde ise
yüzde 17 seviyesine erişeceği tahmin
ediliyor. Yani Türk müteahhitlik sektörü
için dünyada yapılacak daha çok iş var ve
firmalarımızın bu azim ve kararlılıkları
ile çok daha büyük başarılara imza atacağından hiç kimsenin şüphesi yok.
Küresel seviyede önümüzdeki 10 yılda yıllık yüzde 3.9 büyümesi öngörülen
inşaat sektörü Türk müteahhitlerinin her
ülkede yer alabileceğini bize söylemek-

tedir. Sanayicinin üretiminde kullandığı girdilerin hızlı bir şekilde fabrikasına
ulaşmasını sağlayan, ihracatının lojistiğinde gerekli altyapıyı sunan inşaat sektörüdür. 2021 stratejik planında yer alan
140 milyar liralık yatırımlar hayata geçtiğinde Türkiye dünya ulaşım sektöründe
bambaşka bir noktada olacaktır.”
İnşaat sektörünü başarıya götüren en
önemli faktörlerin başında iş makinelerinin geldiğinin altını çizen Nurettin
Özdebir şu hususlara temas etti: Bu noktada Ankara’ya önemli bir başlık açmak
gerektiğine inanıyorum. İmalatının yüzde
13’lük kısmı makine sektöründen gelen
Ankara, il bazında değerlendirildiğinde
öne çıkan kentlerimizden bir tanesidir.
Ankara’da iş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı, Türkiye genelindeki firma sayısının yüzde 41.7 gibi
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Makine ve ekipman ihracatında ikinci sırada
yer alan Ankara, imalat sanayisinin teknolojik düzeyinde, iş makineleri sektörü
kritik öneme haiz görünmektedir. Yalnızca yarattığı katma değerle değil aynı
zamanda ileri ve geri bağlantıları ile iş
makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır.

“Öncelikle yerli üreticileri inceleyin”
İş makinaları sektörünün kaynak verimliliği ve teknolojik düzeyi ile hem
Ankara, hem de Türkiye açısından öne
çıktığını kaydeden Özdebir, “Bu noktada
hem kamu alımlarını gerçekleştiren yöneticilere, hem belediye başkanlarımıza,
hem de müteahhitlerimize seslenmek istiyorum. Ankara’da dünyanın en kaliteli
malını üreten ve dünyanın her tarafına
satan bir makine sektörü var. Lütfen iş
makinesi ihtiyaçlarınızda öncelikle yerli üreticileri inceleyin. Göreceksiniz ki
hem kalitesiyle hem rekabetçi fiyatıyla
size büyük bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca
Türkiye’de üretilen malı tercih etmenin
ülkemizin geleceği açısından önemli bir
vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum.” görüşünü aktardı.

Dünya markasına
eğitim ödülü
Ülkemizin önde gelen
uluslararası markalarından
HİDROMEK, Avrupa Çıraklık
Birliği’nin (EAfA) düzenlediği
yarışmada eğitim alanında
yaptığı çalışmalarla ödül aldı.

005 yılından bu yana devam eden
Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP) ile Avrupa Çıraklık Birliği’ne (EAfA) kabul edilen ilk
Türk firması HİDROMEK, eğitim alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’yi
Avrupa’da temsil etti. İş ve İnşaat
Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) üyesi
şirket, birliğin EAfA’nın Ekim ayında
Mesleki Beceriler Haftasında düzenlediği Vocational Education and Training Excellence Awards yarışmasında
Major Companies to Train Apprentices in Europe (Avrupa'da Çırak Yetiştirmede Büyük Firmalar) kategorisinde ödüle layık görüldü.
Kazananın jüri oylaması ve halka açık oylama sonuçları ile belirlendiği yarışmada kazanan firmalar,
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de
düzenlenen ödül töreninde açıklandı.
Törene Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir, HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt,
HİDROMEK Greyder Mühendislik
Müdürü İlhan Varol ve HİDROMEK
Mesleki Eğitim Yöneticisi Hayri Akguş, proje kapsamında HİDROMEK’te
mesleki eğitimi devam eden öğrencisi
ile birlikte katıldı. Avrupa Komisyon
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üyesi Marianne Thyssen ödülü Hayri
Akguş’a takdim etti.

Bozkurt: “Gururluyuz”
HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, eğitime büyük
önem veren ve bu yönde çalışmalar yapan bir firma olduklarını belirtti. Stratejik insan kaynakları planı doğrultusunda, gelecekteki teknik kadrolarında
HİDROMEK’te çalışacak ekip arkadaşlarının yetişmesine yönelik, eğitim
kurumları ile iş birliği projeleri yürüttüklerini kaydeden Bozkurt, “Bu kapsamda yürüttüğümüz SİMEP projemiz
ile firmamızda 9. sınıfı tamamlayan
öğrenciler, çeşitli testlere tabi tutularak
beceri ve yeteneklerine uygun alanlara
seçiliyor; temel mesleki eğitimin yanı
sıra beceri, iş alışkanlığı ve iş disiplini
kazanarak iş hayatına hazırlanıyorlar.
Ayrıca öğrencilerin sosyal gelişimlerine yönelik etkinlikler, kişisel gelişimlerine yönelik seminerler düzenleniyoruz. MEB, ASO ve ASO 1. OSB
ile ortak yürütülen projenin kurucu firması, öncüsü ve en aktif uygulayıcısı
olan firmamızda bugüne kadar 200’ü
aşkın öğrenci eğitim gördü ve 178 kişi
istihdam edildi. SİMEP kapsamında
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımızla Avrupa Çıraklık Birliği’ne (EAfA)
Türkiye’den özel sektörde üyeliği resmileşen ilk firma olduk. Şimdi de eğitim alanında yaptığımız bu çalışmalar
ile birliğin düzenlendiği yarışmada
ödül almaya hak kazandık. Avrupa'da
ülkemizi başarı ile temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. “ dedi.
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Türk mühendisliğinin OSTİM’den doğan gücü
E-Berk Yönetim
Kurulu Başkanı
Özgür Savaş
Özüdoğru, “18
metre çapa
kadar makine
üretebilecek
kapasiteye ulaştık.
Büyük çaplı
projelerde tünel
açma makinelerini
üretmeye talibiz
Türk mühendisliği
artık bu güce
sahip. 256 milyon
dolar ithalatı
gerçekleştirilmiş
bir ürünü ürettik.”
dedi.

E-Berk tarafından üretilen
Zemin Denge Basınçlı Tünel
Açma Makinesi, törenle
banttan indirildi. Türkiye’yi
bu makineleri üreten
dünyanın sekizinci ülkesi
yapan E-Berk firmasının
Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Savaş Özüdoğru,
“Büyük çaplı projelerde tünel
açma makinelerini üretmeye
talibiz. Türk mühendisliği
artık bu güce sahip.” dedi.
Yeni tünel açma makinesine, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın valisi olan Lale Aytaman’ın ismi verildi.

STİM’de faaliyetlerine başlayan
ve büyüyen E-Berk, ürettiği tünel
açma makineleriyle Türkiye’yi
bu makineleri üreten dünyanın sekizinci
ülkesi yaptı.
Firma, TÜBİTAK desteğiyle TEYDEB 1501 kapsamında Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM
üretti. Makinenin banttan indirme töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’ın katılımıyla E-Berk’in Anadolu
OSB’deki fabrikasında gerçekleştirildi.
Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma
Makinesi EPB TBM, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yer alan ve
Derin Deniz Deşarj Tüneli açımında kullanılacak.

O

“8 ülkeden biriyiz”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrasya Tüneli, Ovit Tüneli
gibi büyük projelerin hayata geçmesinde
en önemli rolün makine parkı olduğunu
ifade etti. Varank, “Köstebek olarak da
adlandırılan tünel açma makineleri çok
önemli. Dünyada 'bu alanda üretim yapan, küresel rekabette ben de varım.' diyen 8 ülkeden birisiyiz. Rakiplerin hepsi

gelişmiş ülkeler.” dedi.
Bakan Varank, tasarımı Türk mühendislerince yapılan ve yüzde 54 yerlilik
oranına sahip tünel açma makinesinin,
TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle ortaya
çıktığını hatırlattı. Milli kabiliyetlerle geliştirilen bu tür ürünlerin çoğalmasını istediklerini belirten Varank, "Katma değer
oluşturan, istihdam sağlayan ve üretmek
isteyen herkesin yanındayız. Fikirden
başlayıp ürünün piyasaya arz edilmesine
varıncaya dek pek çok desteğimiz bulunuyor. E-Berk de sunduğumuz desteklerden en iyi şekilde faydalandı.” değerlendirmesini yaptı.
Stratejik yatırım ve bölgesel yatırım
teşviklerle E-Berk firmasının yaklaşık 80
milyon liralık yatırımının desteklendiğini
kaydeden Bakan Varank, firmanın 2 projesinin TÜBİTAK’tan destek almaya hak
kazandığını ifade etti.
Firmanın, verilen tüm desteklerin
de katkısıyla bugün 4 kıtada 30 ülkeye ihracat yaptığına işaret eden Varank,
Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracat katma değeri 1,4 dolarken, E-Berk'in
ihraç ettiği ürünlerde bu tutarın 18 ila 25
dolar arasında değiştiğini vurguladı.

Bakan Varank, yerli üretimin özellikle
kamu ihalelerinde önünün açılması konusunda sıkıntılar olduğunu belirterek, "Bu
konuda ben de dertliyim. Şu anda yürürlükte yerli ürüne yüzde 15 fiyat avantajı
uygulanmasıyla ilgili bir mevzuatımız
var ama bazen idareler bunun arkasından
dolanacak şekilde uygulamalar yapabiliyorlar. Biz bu konunun üzerine gitmekte
kararlıyız. Yerli ürünlere uygulanacak fiyat avantajında iyi bir sistem oluşturmak
ve yerli ürünlerin bu avantajdan faydalanması yolunda elimizden gelen gayreti
göstereceğiz." dedi.

Kg fiyatı 18 doların üzerinde
E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, üretimde devlet
desteklerinin önemine dikkat çekti. Özüdoğru, “Devletimizin desteği yanımızda
olmasa bu yatırımları yapmamız söz ko-

üyesidir.

nusu olamazdı.” dedi.
Ürettikleri makinelerin kg fiyatının
18-25 dolar aralığında olduğunu belirten
deneyimli sanayici, “18 metre çapa kadar
makine üretebilecek kapasiteye ulaştık.
Büyük çaplı projelerde tünel açma makinelerini üretmeye talibiz Türk mühendisliği artık bu güce sahip. 256 milyon
dolar ithalatı gerçekleştirilmiş bir ürünü
ürettik.” mesajını verdi.
Özgür Savaş Özüdoğru, kamu ihalelerinde ihaleye konu makinelerin de yüzde
15 yerli fiyat avantajından yararlanmasını
talep etti.
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Ukroboronprom, ICDDA Görüş
2020’de OSSA üyeleriyle
Sanayileşme İcra Kurulu
buluşmak istiyor
T

Ukrayna’da savunma alanında
faaliyet gösteren devlet şirketi
Ukroboronprom yetkilileri,
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) üyelerinin
kabiliyetlerini yakından görmek
için 2020 yılında beşincisi
düzenlenecek olan Savunma
ve Havacılıkta Endüstriyel
İşbirliği Günleri (ICDDA) 2020’ye
katılmak istediklerini belirtti.
SSA, Ukrayna’nın Başkenti Kiev’de
düzenlenen 16. Uluslararası Silah ve
Güvenlik Fuarı’na katıldı. Türk savunma
sanayii ürünlerinin etkin olarak yer aldığı
organizasyonda OSSA da üyelerinin üretim yeteneklerini ve iş birliği kapasitelerini tanıttı.
OSSA üyeleri sivil havacılık alanında da pek çok uluslararası markanın
önemli tedarikçisi konumunda. Firmalar,
OSSA’nın organizasyonunda Kiev’de
dünyanın en büyük kargo uçağı üreticisi Antonov firmasının üretim tesislerini
ziyaret ederek, iş imkanlarını yerinde
inceledi. Karşılıklı sunumların yapıldığı
programda iş birliği imkanları masaya

O

yatırıldı.

Devlet şirketi ile ortak toplantı
Fuarda, OSSA üyelerinin katılımıyla
Ukrayna devlet şirketi Ukroboronprom
ile ortak toplantı yapıldı. Karşılıklı iş fırsatlarının değerlendirildiği toplantıda Ukroboronprom yöneticileri, potansiyel iş
birliklerinin değerlendirilmesi ve OSSA
üyelerinin kabiliyetlerini yerinde görmek
amacı ile ICDDA 2020’ye katılmaktan
memnuniyet duyacaklarını kaydetti.
Uluslararası katılımcıların yoğun ilgi
gösterdiği OSSA standını, Türkiye’nin
Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet
Güldere ve Askeri Ataşe ziyaret etti.

OSSA, üyelerinin kalite süreçlerine
katkı veriyor
OSSA, üyelerini uluslararası rekabette
güçlendirmek için eğitim ve danışmanlık
faaliyetlerini sürdürüyor. Küme, üyelerinin kalite süreçlerini geliştirmek için;
Hata Türleri ve Etkileri Analizi (DFMEA
+ PFMEA), İstatistiksel Proses Kontrol,
İleri Ürün Kalite Planlaması ve Üretim
Parçası Onay Süreci başlıklarında yoğun
talep üzerine iki eğitim programı düzenledi.

TÜRKİYE'DE İLK ZİYARET OSSA’YA
OSSA, Fransa Savunma Ataşesi ve Fransa Ekonomi Müsteşarını ağırladı. Fransa Savunma Ataşesi Philippe Boulogne Türkiye’de göreve başlamasının ardından ilk ziyareti
OSSA’ya gerçekleştirdi. Fransa ve Türkiye arasındaki savunma ve havacılık alanında yapılabilecek iş birliklerinin ve ticaret hacminin artırılmasının görüşüldüğü toplantıda, Ekonomi
Müsteşarı Daniel Gallissaires ve Ataşe Philippe Boulogne’a OSSA üyelerinin kabiliyetleri,
kalite sistemleri ve sahip oldukları sertifikalar hakkında bilgiler verildi.

ürkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri
Dr. Veysel Yayan, Yeni Ekonomi
Programı’nda yer bulan Sanayileşme
İcra Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yayan, şu görüşleri aktardı:
“Türkiye’de sanayileşmenin sağlıklı
bir şekilde geliştirilebilmesi için yurt
içi tüketimin yurt içi üretime yönelmesi hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla 2017 yılında çıkarılan ve bu konuda yetkiyi Sanayi Bakanlığı’na veren
7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi
ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun yeterince etkili olamamıştır. Çünkü Türkiye'de kamu kuruluşlarının ve özel sektör
kuruluşlarının, yurtiçi
tüketimi ağırlıklı bir
şekilde ithalat yolu
ile karşılama yönündeki alışkanlıklarını
kırmak, mümkün olamamaktadır. Sayın
Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki tüm
çağrılarına ve çok
net iradelerini ortaya
koyan yaklaşımlarına
rağmen, bu konuda
sonuç alınamaması
Veysel Yayan
Türkiye'nin sağlıklı

bir gelişme göstermesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Savunma sanayii alanında gerçekleştirilen gelişmeler bir taraftan konunun olumlu yönünü, eksik olan alanlardaki yurt dışı bağımlılığımızın yol
açtığı sıkıntılar ise olumsuz yönünü
göstermektedir.
Bu yönüyle, Türkiye'nin tüm ihtiyaçlarını mümkün olan azami ölçüde
yurt içinden tedarik etmesi, yalnızca
ekonomik açıdan değil, stratejik açıdan
da refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunacak bir mahiyet taşımaktadır.
Bu ihtiyacın etkili bir şekilde uygulamaya aktarılabilmesi için konunun
Cumhurbaşkanlığına aktarılması faydalı olmuştur. Şu andaki sistem itibariyle konunun etkili bir şekilde
takibinin Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılması önem taşımaktadır. Ancak bu kurulun
sembolik değil takip
eden, mevzuatı oluşturan ve uygulamaya
ilişkin birtakım yetkilerle teçhiz edilmiş
bir şekilde çalışması,
başarılı olabilmesi açısından önem taşımaktadır.”

OSTİM ENERJİK
Avrupa’dan
Bronz Etiket aldı
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM
ENERJİK), ESCA (European Secretariat
for Cluster Analysis) tarafından bine yakın kümelenme arasından yapılan analiz
ve kıyaslamalar sonucu iki yıl geçerliliği
olan ‘Bronz Etiket’ aldı. Etiket, OSTİM
ENERJİK’in Avrupa’daki prestijine pozitif katkı sağlayacak. Kümenin hedefi
‘Altın Etiket’e sahip olmak.
Başvuru sürecinde ESCA tarafından
yöneltilen soru setini cevaplayarak bine
yakın kümelenmeyle kıyaslanan OSTİM
ENERJİK, yapılan değerlendirme sonucu
2 yıl geçerliliği olan Bronz Etiket’i elde
etti.

Finansal yapı ve paydaş ağı
belirleyici
OSTİM ENERJİK Koordinatörü Pınar
Yalman Akcengiz, OSTİM’de Bronz Etikete sahip dördüncü kümelenme olduklarını belirtti. Etiketin, kümelenmelerin
kurumsal bir yapıya sahip olduğunu gös-

terdiğini dile getiren Akcengiz, uluslararası projelerde partner arayışında etiketi
olan oluşumların öne çıktığını ve tercih
edildiğini vurguladı.
ESCA’nın etiket verme kriterleri hakkında bilgi veren Akcengiz, “Ekosistemi
çok iyi tanımak gerekiyor. Potansiyel
küme üyeleri tanınmalı; bu bir performans kriteri. Finansal sürdürülebilirlik
ve paydaş ağı geliştirme en kritik noktalar. Bunları iyi bilmek gerekiyor.” dedi.

Hedef Altın etiket
Analiz sonucunda ortaya çıkan güçlü
ve zayıf yanların raporlandığını dile getiren Pınar Yalman Akcengiz, “Bizim yapmamız gereken, 2 yıl içerisinde zayıf olan
yönlerimizi güçlendirerek Gümüş Etikete
başvuruyor olmak. Raporda ortaya çıkan
geliştirilmesi gereken noktalarımızı iş
planımıza dahil edeceğiz. T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımızın da desteğiyle
hedefimiz Altın Etiket.” görüşünü paylaştı.

Dün (2016) Avrupa’nın en uzun ikincisi olan

İzmit Körfez Köprüsü Ankrajları Japon IHI için Üretildi.

Bugün (2019) Dünyanın 2023 m ile en uzun olan

Çanakkale Köprüsü Ankrajları Koreli Deilim+SK için Üretildi.

Yarın Dünyanın her yerinde, her büyüklükteki
Mega Projeler Bağlantı Elemanlarında Çözüm Ortağıyız.
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Ar-Ge projelerini güçlendirmek için Ostim Teknopark’ı tercih etti

Yangın güvenlik sistemlerini
milli çözümlerle geliştiriyor
Yangın güvenlik sistemleri
üzerine faaliyet gösteren EMA
Sistem, Ar-Ge çalışmalarını
OSTİM Teknopark’ta sürdürüyor.
Talep odaklı özgün üretimlere
imza atan şirketin projelendirdiği
sistemlerdeki yerlilik oranı
yüzde 99. Firma kurucularından
Esra Altan, “Sunduğu
imkanlar, eğitim faaliyetleri,
ihracata yönelik bağlantılar ve
eğitimlerle Ostim Teknopark’ın
ekosistemi çok güçlü. O yüzden
burayı tercih ediyoruz.” dedi.

üyesidir.

E

MA Sistem Yangın Güvenlik Sistemleri Mühendislik ve Dış Ticaret, 2012 yılında Mehmet Altan
ve Esra Altan tarafından kuruldu. Yangın
algılama ve otomatik yangın söndürme
sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, Ar-Ge projelerini güçlendirmek için
Ostim Teknopark’ı tercih etti. OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin
de (OSSA) üyesi olan EMA Sistem, 20
kişiye istihdam sağlarken, Ar-Ge ofisinde
6 mühendisle proje geliştiriyor.

Yerlilik yüzde 99
Firma hakkında bilgi veren Esra Altan,
mühendis olan eşinin sektördeki tecrübelerini sistem ve projelendirme boyutunda değerlendirmek istemesinin ardından
2012 yılında şirketi kurarak faaliyete başladıklarını belirtti.
Yangın söndürme ve algılama sistemleri alanında talep odaklı projeler
yaptıklarını anlatan Altan, 2014 yılında savunma sanayiine adım attıklarını
söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğünün

Fotoğraf, EMA Sistem tarafından geliştirlen
projenin tatbikat anını göstermektedir.
Projelendirdikleri
sistemlerin yerlilik
oranının yüzde 99
olduğunu belirten
Esra Altan, “SSB
veri tabanına
kayıtlı firmayız.
Kendi ürünlerimizi
tasarlıyor ve imal
ediyoruz.” dedi.

zırhlı personel taşıyıcı araçlarına ait yangın söndürme ve algılama sistemlerinin,
mekaniğinden elektroniğine kadar projelendirilmesiyle birlikte tüm üretimlerini
yaptıklarını kaydeden Altan, “Projelendirdiğimiz sistemlerin yerlilik oranı yüzde 99. 2017’de hava araçları üzerinde çalışmaya başladık. 2018’de de TUSAŞ ile
görüşerek milli helikopterimiz Gökbey
için yangın söndürme sistemini yerlileştirme çalışmalarına yoğunlaştık.” dedi.

“Tüm tasarımlarımız bize ait”
“Otomotiv sektörü, fabrikalar, inşaatlar gibi pek çok alanda yangın algılama
ve söndürme sistemi var. Hayatımızın her
yerinde yangın söndürme ile ilgili bir şey
var.” diyen başarılı girişimci, Savunma ve
Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri
(ICDDA) 2018’de ilgi odağı olan, zırhlı
araçlarda uygulanan yangın söndürme
sistemiyle ilgili de şunları aktardı: “Zırhlı araç söndürme sisteminde amacımız;
toplumsal bir olayda aracın üzerine atılan
yanıcı maddeden dolayı içerideki personeli korumak ve olay yerinden güvenle
uzaklaşabilmesini sağlamak. Molotofun
ısısından dolayı aracın içi dayanılmayacak kadar yüksek derecelere ulaşıyor.
Aracın üzerindeki söndürmeyi bir

yandan da soğutma amacıyla yapıyoruz.
Söndürmede en önemli kısım motor bölümü. Aşırı ısınmadan ya da atılan maddenin motora sızmasından dolayı aniden
yangın oluşup o aracı durdurabilir, oradan uzaklaşmasına engel olur. Söndürme sistemlerimizi özgün tasarım olarak
üretiyoruz. Tüm tasarımlar firmamıza
aittir. Savunma Sanayii Başkanlığının
(SSB) veri tabanına kayıtlı bir firmayız.
Kendi tasarımlarımızı yapıp imal ediyoruz.”

“Ostim Teknopark bizim için
avantajlı”
Ar-Ge projelerine 2018 yılı Aralık
ayından bu yana Ostim Teknopark’ta
devam ettiklerini dile getiren Esra Altan, tercih sebeplerini, “OSSA’ya üye
olan bir firmayız. Dolayısıyla Ostim
Teknopark’ta bizim için daha anlamlı ve
avantajlı konumda. Hem Genel Müdür
Dr. Derya Çağlar’ın deneyimlerinden,
hem de ekibin çalışmasındaki hassasiyetten dolayı burayı tercih ettik. Sunduğu imkanlar, eğitim faaliyetleri, ihracata
yönelik bağlantılar ve eğitimlerle Ostim
Teknopark’ın ekosistemi çok güçlü. O
yüzden burayı tercih ediyoruz.” sözleriyle vurguladı.

Otobüs yangınlarına önlem
EMA Sistem, son yıllarda artan ve
hayati tehlikeleri beraberinde getiren
yolcu otobüsü yangınlarına yönelik
söndürme sistemi geliştirdi. Esra Altan,
2018 yılında Ankara Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürü Vehbi Konarılı’nın mentörlüğünde yolcu otobüsü yangın söndürme
sistemlerinin çalışmasına başladıklarını
ifade ederek, 2019 Temmuz ayında
tamamladıklarını belirterek, “Belgelendirme ve test sürecindeyiz. Yakın
zamanda ilk sistemimizi araçlardan
birine uygulayacağız.” dedi.
EMA Sistem kurucusu, yolcu otobüslerinde oluşan yangınların sebepleri
üzerine araştırma yaptıklarını, gelişen
teknolojiyle otobüslerde elektrik sarfiyatının fazlalaştığının altını çizdi. Elektrik
prizleri, televizyonlar, wifi, klima sistemi
gibi donanımların elektrik enerjisine çok
fazla ihtiyaç duyduğuna ve bunun da
yangınlara sebep olabildiğine dikkat
çeken Esra Altan, genellikle yangının
ilk başlama noktasının çay ve kahve
makinesinin bulunduğu dar alanın aşırı
ısınmasından kaynaklandığını ifade etti.
Altan, tasarladıkları sistemin çalışma prensipleri hakkında, “Otobüste
söndürme alanı yaptığımız bölgeler
bellidir. Birincisi, kahve makinesi. Özel
bir bölgede olduğu için o kısma özel
bir sensör vasıtasıyla bir algılama ve
söndürme sistemi oluşturduk. Onun
dışında aracın lastik, motor ve kargo
bölgesi için söndürme işlemi yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.
Yangın söndürme sisteminin yanı sıra
personelin de eğitilmesi gerektiğinin
altını çizen Esra Altan, şu uyarıları yaptı:
“Hepimiz insanız bir yangın anında panikleyebiliyoruz. Otobüsün kapıları da
maalesef üzerindeki elektronik yükünden dolayı kendini kilitliyor. O panikle
şoför ya da muavin sadece ön kapıyı
açıp dışarı çıkıyor, yolcuların tahliyesi
unutulabiliyor.”

“Tüm firmalar ICDDA’e katılmalı”
OSSA’ya üye olmanın avantajlarından
da bahseden Esra Altan, “Bir elin nesi
var, iki elin sesi var. Biz küme halinde olduğumuz zaman, farklı savunma firmaları
ilk olarak birbirlerinden destek alıyor. Bir
ihtiyacım olduğunda küme içindeki şirkete ulaşabiliyor, destek alabiliyorum ya da
ben ona destek olabiliyorum.” dedi.
ICDDA 2018 etkinliğine katıldıklarını
ve önemli iş birliklerine kapı araladıklarını anımsatan Altan, “ICDDA’de ekibin
yaptığı çalışmalar müthişti. Bize ikili iş
görüşmelerini kendi standımızda sağladı.
Yurt dışından birçok ateşe, elçi ve askeri kurumlarla görüşme fırsatı yakaladık.
Sistemlerimizi tanıtma avantajı yaşadık.
Sadece yurt dışında değil, yurt içinde de
aynı şekilde. Bizim için çok avantajlı ve
olumlu geçti. Yeni pazarlar ve müşteriler
kazanma şansımız oldu. Tüm firmalara
ICDDA’e katılmalarını tavsiye ediyoruz.
ICDDA kaçırılmaması gereken bir organizasyon.” görüşünü paylaştı.
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“Kamu alımlarında yabancıya nakit
yerliye vade olmamalı”
OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Dünya
Gazetesi Ankara Temsilcisi
Ferit Parlak’ın sorularını
yanıtladı. Sanayi üretiminden
kamu alımlarına pek çok
konuya değinen Aydın, kamu
alımlarında yerli üreticilere
uygulanan vadelere dikkat
çekerek, “Yabancı ürün için
anında akreditif açan kamu
kurumları, yerli ürün için 8 ay
vade teklif ediyor. Yerli üretici
desteklenecekse, geliştirip
üretmesi için, ödeme çok
daha önceden yapılmalı.”
dedi.

"Ne Çin'de, ne Amerika'da, ne Almanya'da
serbest piyasa var. Serbest piyasa
kavramı gelişmiş ülkelerin, gelişmemiş
ve gelişmekte olan ülkelere, “Kapılarınızı
açın, ürünlerimiz piyasanızda hiçbir
engele takılmadan dolaşsın.” demesidir.
Kendilerinde ise, bilmediğiniz bir koruma
ve kollama var. Hatta biz bunun raylı
sistemlerde tartışmasını yapınca, “AB itiraz
ediyor” dediler. Peki dedik. Peki ama biz
neden oralarda malımızı satarken önümüze
birtakım sıkıntılar çıkıyor?"

celik verildiği, önemsendiği gözüküyor.
İnşallah iyi olur.

anayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Sanayi Strateji Belgesi’nde yer alan, kamu
alımları için bir kurul oluşturulması ve tek elde toplanması ile ilgili kararı heyecanla karşıladıklarını ifade eden
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, “Kamu alımlarında yerli payının
artırılması için gerekli bir uygulamaydı.
Bu kurulun, yerlileştirmeyi hızlandıracağına inanıyoruz.” dedi.
Aydın, kısa dönemde de yapılacaklar olduğuna dikkat çekerek, “Örneğin
yabancı ürün için anında akreditif açan
kamu kurumları, yerli ürün için 8 ay
vade teklif ediyor. Yerli üretici desteklenecekse, geliştirip üretmesi için, ödeme
çok daha önceden yapılmalı.” şeklinde
konuştu.

S

Sanayi Stratejisi açıklandı.
Beklentilerinizi karşıladı mı?
Gayet güzel bir plan olmuş. Hakikaten
üzerinde iyi çalışılmış. Ülkenin ihtiyaçları, sektörlerin seçimi. Oradaki başlıkların
birçoğu bizim üzerinde çalıştığımız başlıklar. Bütün olay bu planın hayata geçirilmesi. Bir devlet politikası gibi alınıp,
bunu bir zaman planına da bağlayıp sonuna kadar uygulamak. Nelerin yapılması gerektiği var, bunu nasıl ve ne zaman,
kim yapacak. Bu 3 soruların yanıtlarını
da hemen açıklayarak, istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde yapabilirsek bunun
çıktısı olur. Yoksa bugüne kadar yazılan
planlar kitap halinde duruyor.
Sanayici olarak biz 11. Kalkınma
Planı’na çok katkı verdik. Ve bu stratejide de alıntıların ve başlıkların çoğu 11.
kalkınma planından. Yerli üretime ön-

Örneğin, kamu alımları için bir kurul
oluşturulması sizi heyecanlandırdı
mı?
Biliyorsunuz, bu konuda ciddi çalışmalar yaptık. Bizim savunduğumuz, dile
getirdiğimiz bir şeydi. Kamunun satın
almalarını, herkes kafasına göre yapmamalı. Bu alımlar bir noktada toplansın ve
o noktadaki sorumlular o ihtiyaçları Türk
sanayisi ile eşleştirsin. Yerli yapılabilecek olan kısmını belirlesin, yapılamayan
kısmıyla ilgili olarak da şartnamelerde
esneklik sağlasın. Örneğin belediyeler
raylı sistem şartnamesi hazırlıyor. İlk
defa yaptığı, yapacağı bir şeyden anlaması mümkün değil ama şartname hazırlıyor. Bu şartnameyi, işi, sektörü bilen
bir nokta hazırlasa, yerli firmalarımız
için büyük fırsatlar oluşturabilirdi. Ama
yabancı firmanın gözü ve önerisiyle hazırlarsan o dışarıya gidiyor. Benim bakanlıkta çalıştığım 1970’li yıllarda buna
benzer uygulamalar vardı. Korumacılık
çok öne çıkıyordu ama bunun ortası bulunuyordu. Kamudaki satın alamalar bir
bölüme geliyordu ve siz onu yerli firmalarla eşleştiriyordunuz. Yapılamıyorsa belge veriyordunuz ithal ediliyordu.
Böyle bir değerlendirmeden geçmesi gerektiğini hep savunduk ve ona benzer bir
yapı istedik. O nedenle iyi oldu.
Gelişmiş ülkelerde yazılı olmayan
bir korumacılığın olduğunu hepimiz
biliyoruz ve yıllardır yazıyoruz. Son
dönemde de bu gayet olağan bir hal
aldı ve artık açık açık söyleniyor
da. Dünya ticaret kurallarına
kökten bağlı oluşumuz hakkında
düşünceleriniz nedir?
1980’li yıllarda serbest piyasa diye
bir şeyin var olduğuna bize inandırdılar.
“Serbest piyasada her şey kendini düzenler, regüle eder, herkes kalkınır, gelişir,
uçar” dediler. Böyle bir şey yok. Böyle

“Geleceksin burada yatırım yapacaksın,
bunun yüzde 60'ını benim ülkemde üreteceksin.”. O bunu yapıyor da biz neden
yapamıyoruz? Bizim bir firmamız iş kazandı, ihale kazandı. Oraya gitti sözleşmeyi imzalama aşamasında ona dediler
ki, “Sen Felemenkçe biliyor musun?”..
“Bilmiyorum” deyince ihale iptal oldu.
Peki, “biz neden yapmıyoruz?” dedim.
Bu engelleri kağıt üzerine yazmıyorsunuz ama zihinler de yapabiliyorsunuz.

Yabancıya nakit,
yerliye vade
Serbest piyasa/ticaret söylemlerine
rağmen, üreticisini destekleyerek/
koruyarak bugüne gelen gelişmiş
ülkeler, dün çaktırmadan yaptığını, bugün açık açık yapıyor...
Kamu alımlarının üretebilmenin,
geliştirebilmenin önünü açtığı, bu
ülkelerdeki örneklerden biliniyor...
Bu yolla meyve alınabileceğini,
savunma sanayinde 14 yıl önce
başlatılan "kamu alımı" katkılı Ar-Ge
çalışmalarımızın somut sonuçları da
gösteriyor... Aynı yolu, sivil sanayide
de izlememiz gerekliliğine yıllardır
dikkat çekiliyor... OSTİM Başkanı Orhan Aydın: "Her şeyi üretiriz. Yeter ki
kamu, yerliyi tercih etsin ve bu yolla
gelişimine yardımcı olsun." dedikten
sonra, hatırlatıyor, "İthal üründe, mal
alımından önce akreditif açanların,
yerli üreticiden ürün alırken en az 8
ay vade koyması, yerliyi desteklemek değildir."
Ferit Parlak

bir şey olmadığını, yeni dünyada, daha
iyi anlıyoruz. Ne Çin'de, ne Amerika'da,
ne Almanya'da serbest piyasa var. Serbest piyasa kavramı gelişmiş ülkelerin,
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere,
“Kapılarınızı açın, ürünlerimiz piyasanızda hiçbir engele takılmadan dolaşsın.”
demesidir. Kendilerinde ise, bilmediğiniz bir koruma ve kollama var. Hatta
biz bunun raylı sistemlerde tartışmasını
yapınca, “AB itiraz ediyor” dediler. Peki
dedik. Peki ama biz neden oralarda malımızı satarken önümüze birtakım sıkıntılar
çıkıyor? Mesela bizim bir firma, ABD'de
metro aracı satacağı zaman diyorlar ki,

Üretimde de, ticarette de zor günler
geçiriyoruz. OSTİM’de durum nasıl?
Biz iyimser olmak istiyoruz. Kendi
kendimizi yok eden sürece girmek doğru değil. Aybaşlarında bilgisayar başına
koşuyorum, “Elektrik tüketimimiz ne olmuş?” diye bakıyorum. Geçen ay elektrik
tüketimimiz 2014 yılının gerisine geldi.
Orada bizim ve Türk ekonomisinin nabzı
gözüküyor. Her yıl yüzde 5-10 yükselirdi. Bölgenin firma sayısı pek değişmiyor
ama üretim, tezgah ve elektrik tüketimi
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
5-10 yukarı giderken, birden 2014’ün
gerisine düştük. Tezgah çalışmayınca,
çalışan sayısı da azalıyor, para da azalıyor, bankalar yavaşlıyor. Yani buradan
tezgahları çalıştırarak, üreterek çıkarız.
Ürettiğini satarak ve ihraç ederek çıkarız.
Çıkış noktası bize göre bu. Neden bu hale
geldik. Ankara'da parayı teknoloji üreten
fabrikalar yerine, döviz üreten fabrika yerine park yapmaya harcarsan, esas lazım
olan yere paramız kalmaz. Ankara’da
şu anda kullanılmayan parka harcanılan
parayla, ihracatımızı ikiye katlardık. İlk
bulduğumuz parayı üretime harcamamız
lazım.
Açılan kredi paketlerinin
verimsizliğine yönelik olumsuz bir algı
var. Sizin bu konudaki düşünceniz
nedir?
Üreticiyi koruma ve kollamanın bırakılmaması gerektiğine inanıyorum. Bütün dünyada böyle çünkü. Yapamadın
kapat. Yapamadın kapat. Bunun yenisini
kurmak belki de 3-5 kat maliyet demek.
Olan o ekosistemi yok edip, yenisini yapmak çok daha zor. Belki 10-20 kat maliyet, yeni bedeller demek. “Verimli, verimsiz herkes yaşasın!” demek de israfa
dönüşebiliyor.
Bizim bölgemiz bu konuda şanslı.
Örneğin savunma ve havacılık ekosis-
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teminin önemli bir kısmı burada olduğu
için, geliştirememek, araştırmamak söz
konusu değil. Yani verimsizlik imkansız.
Verimsiz olan yapamıyor zaten.
Kapanan fabrika, dükkan var mıdır
OSTİM’de?
OSTİM’in ana caddesinde dükkan,
altın değerindedir. Yıllardır OSTİM’deyim kapanan dükkan görmedim. Son
zamanda kiralık ilanları görüyorum ama,
“Yandık, bittik, kül olduk” diye bir şey
yok. Üreticilerimiz de, tüccarlarımız da
dirençli ve sabırlı. Kendini ve yanındakini yaşatmak için çaba sarf ediyor.
Özelde de kamuda da ödeme
vadelerinin uzadığı ifade ediliyor. Ve
bu üretimi de, çarkları da olumsuz
etkilediği vurgulanıyor. Ne yapılmalı?
Yabancı ürünler için, yani ithalat için,
anında akreditif açan kamu kurumları,
yerli üreticiye ödeme planı çıkarırken
vade sunuyor. Ödeme süresi 240 günü
aşan vadeler uygulanıyor. Ben size bir
ürünümü vereceğim, 8 ay sonra paramı
alacağım. Ben bu ürünü üreteceğim, para
harcayacağım, bankadan kredi kullanacağım, size bu ürünü teslim edeceğim,
paramı 8 ay sonra alacağım. Üretimi,
sektörleri geliştirmek içinse yerli alımı,
yerli üreticiye destekse amaç, tam tersine
üreticiler üretime başlamadan desteklenmeli. Aksi takdirde bu destekleme olamaz.
Ekonomide bugün yaşadıklarımızdan
ders alır mıyız? Üreten, üretmeyen,
çalışan, çalışmayan herkese bir şeyler
gösterdi değil mi?
Birçok ders çıkar buradan. Kriz
rüzgârları esince kimiler sığınak kazar,
kimileri yel değirmeni yapar. Bu dersleri
değerlendirmeliyiz. Biz mesela oturduk,
“Bu süreçte ve sonrasında neler yapabiliriz?” diye kendimize sorduk. Aklımıza
ilk ihracat geldi. Ve hemen bir planlama
yaptık.
Dış ticaret bölümlerinden mezun olmuş, alanı bilen, yabancı dil bilen ve ve
iş arayan30 tane dış ticaret elemanını işe
aldık. Sonra firmalarla konuştuk. İhracat
potansiyelini artırmak isteyen firmaları bulduk. Bunları eşleştirdik. Ticaret
Bakanlığı'ndan emekli olan bir uzmanımızı da işin başına koyduk. Bu firmaların
ve ihracatlarını artırmasından sen ve ekibin sorumlu dedik.
“Firma sahibine, çalışanına eğitim
verelim.” dediğin zaman, sürdürülebilir
bir sistem olmuyor. Bölgede istihdam
ettiğimiz elemanlardan birini, talep eden
firmaya yerleştirip, “Sen bu firmanın
dış ticaret departmanının uzmanısın,
bu firmanın ihracatını artıracaksın. Ona
göre oku, ona göre dinle.” Dedik. Sonuç odaklı bir çalışma başlattık ve şimdi ikinci gruba başladık. OSTİM Teknik
Üniversitesi’nin sürekli eğitim merkezini
de bu işe dahil ettik. Üniversite’nin dış ticaret öğrencilerini de sisteme dahil ettik.

M

4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi

imar ve Mühendisler Grubu
(MMG) 4. Ar-Ge ve İnovasyon
Zirvesi ve Sergisi, Yerli Akılla Küresel
Pazarlara temasıyla 23-24 Ekim 2019
tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.
Etkinlik; Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, kalkınma ajansları
ve teknoparkları bir araya getirdi.
Zirve’de düzenlenen oturumlarla
yerli teknolojiyle küresel pazarlarda
yer alması gündeme alındı.
Bu yıl da Zirve’ye stantlı katılım
sağlayan Ostim Teknopark, bölgedeki
yerli üretim ve teknolojik gelişmeleri
anlattı.

Firmaların STK’lara ihtiyacı var
STİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) yönetimiyle bir
araya geldi. Görüşmede, derneğin faaliyetleri ve yürüttükleri çalışmalar ele
alındı.
ORSİAD Başkanı Levent Çamur,
üye sayılarını artırmak için çalışmalar
yaptıklarını anlattı. Üyelerinin beklentilerini tespit etmek amacıyla anket
çalışması düzenlediklerini ifade eden
Levent Çamur, “Amacımız üyelerimizin ihracat kapasitesini artırmak.” dedi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekti. Firmaların
sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı ol-

O

duğunu vurgulayan Aydın, ORSİAD
yöneticilerine, “Firmaların ihracatı ve
gelişimi ile ilgili yapılabilecek çok faaliyet var. Bunları yapmakla sorumlusunuz.” mesajı verdi.

ASELSAN Ukrayna’da
tesis açıyor
ürkiye’nin yüz akı uluslararası markalarından ASELSAN’ın,
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan
yerel üretim tesisinin kapılarını açacağı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, küresel pazarda yarattığı değer
ile sürdürülebilir büyümesine devam
eden ASELSAN’ın, yazılım tabanlı
taktik telsizlerin teslimatını Ukrayna
Silahlı Kuvvetleri’ne 2017 yılından
itibaren başarıyla sürdürdüğü belirtildi.
30'dan fazla ülkeye haberleşme sistemi ihraç ederek ülkelerin teknolojik
birikimini artırmayı hedefleyen şirketin, Ukrayna’nın uzun vadeli ihtiyaçları doğrultusunda, ASELSAN telsizlerini ülkede yerel olarak üreteceği ifade
edilen açıklamada, “Bu gelişme, iki
ülkenin sürdürülebilir ilişkilerinin ve

T

gelecekteki iş birliğinin de önünü açacak. Girdiği her pazarda yerelleşerek
kalıcı olma imkânlarını değerlendiren
ASELSAN, Ukrayna’daki ihtiyaçların
niteliği ve miktarına bağlı olarak üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.” denildi.

İhracat yapmak,
yeni pazarlar bulmak,
mevcut pazarlarda payını
artırmak isteyenler için
OSTİM Dış Ticaret Günlüğü
yayında.

www.ostimdisticaret.org
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Mesleki eğitim iş hayatıyla uyumlu olmalı
lidir.” görüşünü paylaştı.
İşletmelerin başarılı olabilmek için
daha fazla kalifiye teknik eleman çalıştırmalarını öneren Ekinci, “Eğitimin milli
bir politika anlayışı ile ele alınıp uygulanması mutlak başarı ile sonuçlanacaktır.” dedi.

Mesleki eğitim iş hayatıyla uyumlu
olmalı

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi
ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği’nce düzenlenen Mesleki ve
Teknik Eğitim Çalıştayı’nda; mesleki ve
teknik eğitimin ve eğitimde kullanılan
araç, gereç ve laboratuvarların iş hayatıyla uyumlu olması gerektiğini vurguladı.
TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Dr. Yusuf Ekinci, eğitim alanında

T

dünyadaki değişime dikkat çekti. Mesleki ve genel eğitimin iç içe geçtiğini dile
getiren Ekinci, bütün bu değişimlerin
ahiliğin eğitim modeline uygun olduğunu kaydetti.
Ahilikte ahlak ve mesleki eğitimin
birlikte yürütüldüğünü ifade eden Ekinci, “Mesleki teknik eğitim çağdaş bilim
ve teknolojiyi anlayan, kullanan ve yeni
teknolojiler geliştiren bireyler yetiştirme-

Gazi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Saim İlhan Sezgin, eğitim sisteminin başarısının öğretmenlerden geçtiğine işaret etti. Sezgin, nitelikli mesleki
ve teknik eğitim öğretmeni yetiştirmek
için 2009 yılında kapatılan mesleki ve
teknik eğitim fakültelerinin tekrar açılması gerektiğinin altını çizdi.
Saim İlhan Sezgin, “Öğretmen bir
eğitim sisteminin en temel öğesidir. Öğretmen eğitiminde bir gerileme olursa,
eğitim sisteminde de gerileme kaçınılmazdır.” uyarısını yaptı.
Mesleki teknik eğitimin ve eğitimde
kullanılan araç, gereç ve laboratuvarların
iş hayatıyla uyumlu olması gerekliliğine
dikkat çeken Sezgin, “Eğitim programları işi ve bireyi referans alacak şekilde
düzenlenmelidir.” dedi.

Yasa değişikliğiyle çıraklık eğitiminin
zorunlu eğitim kapsamına alınmış olmasını pozitif bir gelişme olarak değerlendiren deneyimli akademisyen, “OSB’lerde
mesleki ve teknik liselerin kurulması,
işletilmesi anlamlı bir gelişme. Mesleki
ve teknik eğitimde atölye standartlarının
güncellenmesi uygulamaya geçirilmeli.”
mesajını paylaştı.

Katma değerli üretim için nitelikli
mesleki eğitim
Çalıştayın, Dünden Yarına Mesleki ve
Teknik Eğitim konulu panelinde konuşan
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayicilerin mesleki eğitimden beklentilerini dile
getirdi. Aydın, konuşmasında mesleki
eğitimde öğretmenlerin de sanayicilerle
birlikte rekabete katılması gerektiğine
değindi ve Türkiye’nin ihtiyacı olan katma değerli üretimin nitelikli mesleki eğitimden geçtiğini vurguladı.
Orhan Aydın, sanayicilerin mesleki
eğitimden beklentilerini şöyle sıraladı:
Ezbercilikten uzak, öğrendiğini uygulayabilir, sorgulayabilen ve çözümcü profilde çalışanlar.
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Üretim için Ostim Teknopark’ı seçti
Melih Özkan, “Şu anda
Ostim Teknopark’ta 4
farklı konuda Ar-Ge
projesi yürütüyoruz. ArGe projelerimizin yanı
sıra kuruluşumuzdan
beri kendi sektörlerinde
ana yüklenici
pozisyonunda olan;
ASELSAN, ENERJİSA,
ROKETSAN ve TUSAŞ
gibi firmalarla küçük
ve büyük ölçekli
80’e yakın proje
tamamladık.” dedi.

Girişimci adaylarına tavsiyeler

Ostim Teknopark
firmalarından olan İNDES
Mühendislik’in Yönetim
Kurulu Başkanı Melih
Özkan, KOBİ’lerin patent
haklarına sahip ürünler
üretmesi gerektiğini
belirterek, “Stratejimizi
ürün geliştirmeye yönelik
yapılandırmaya karar
verdik. Ostim Teknopark’a
gelmemizin nedenlerinden
biri de budur.” dedi.

tiyaçtan yola çıkarak bilgisayar, makine,
elektrik-elektronik mühendisliği disiplinlerini kendi içerisinde barındıran ve ana
yüklenici şirketlerin taleplerine zamanında ve istenilen kalitede cevap verebilen
bir firma olmak hedefiyle girişimimizi
gerçekleştirdik. Hedefimiz doğrultusunda
tüm süreçlerimizde müşterilerimizle iç
içe çalışıyor ve onların gereksinimlerini
baz alarak mühendislik tasarım ve analiz
faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. İnsanlarımızı ve özellikle yüksek öğrenim
gören öğrencilerimizi girişimciliğe teşvik
etmemiz gerekiyor. Çünkü girişimciler ve
KOBİ’ler olmadan ekonominin kalkınması da mümkün olmuyor.” cümleleriyle
anlattı.

Üretmek için Ostim Teknopark’ta
üyesidir.

G

enç bir girişimci ve makine yüksek mühendisi Melih Özkan tarafından 2014 yılında kurulan
İNDES Mühendislik, Ostim Teknopark
Turkuaz Bina’da çalışmalarını sürdürüyor. Firma, savunma ve enerji sektörlerinde yer alan ana yüklenicilere Ar-Ge,
tasarım ve mühendislik hizmetleri sunuyor. Firma ayrıca savunma sanayii alanındaki ihtiyaçları dikkate alarak kendi
ürünlerini geliştirip üretiyor.
Girişimciliğin, herhangi bir sektörde
ihtiyaç duyulan ve söz konusu ihtiyacın
tam olarak karşılanamadığı durumlarda,
boşlukları doldurmak üzere yapıldığını
ifade eden Özkan, kendi hikâyelerinin
başlangıcını, “Savunma sanayiinde ana
yüklenici olarak nitelendirdiğimiz ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi şirketlerin mekanik ve elektromekanik
disiplinler içeren bazı sistem ve alt sistemlere, test ekipmanlarına, özel amaçlı
makinelere ve yazılımlara ihtiyaçları oluyor. Bu konularda talep edilen ürünlerin,
ilgili şirketlerin faaliyet alanları arasında
doğrudan yer almadığı durumlarda söz
konusu ihtiyaçlar nitelikli tasarım ve
üretim kabiliyetine sahip mühendislik
firmaları ile karşılanıyor. Biz de bu ih-

Gerçekleştirmiş oldukları mühendislik
faaliyetleri ile İNDES’i belirli bir noktaya taşıdıklarını belirten Özkan, güçlerinin
sahip oldukları mekanik ve elektromekanik tasarım kabiliyetlerinden geldiğini
vurguladı. Söz konusu kabiliyetlerini kullanarak kendi ürünlerini geliştirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Özkan, “Ürün
sahibi olmak büyük önem arz ediyor ve
bu nedenle şirket olarak stratejimizi ürün
geliştirmeye yönelik yapılandırmaya karar verdik. Ostim Teknopark’a gelmemizin nedenlerinden biri de budur.” dedi.
Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirecek KOBİ’lerin, prototip üretime uygun alanları
bulunan ve OSTİM içerisinde merkezi bir
konumda olan Ostim Teknopark’ta yer
almalarını öneren Özkan, “Ostim Teknopark, bünyesinde bulunan tüm firmalarla
özveri ile ilgilenen bir kurum. Genel Müdürümüz Dr. Derya Çağlar, tesisimizin alt
yapısı ile ilgili konulardan tutun Ar-Ge
projelerimizde görüştüğümüz konulara
kadar tüm süreçlerimizde bize destek oluyor.” görüşünü paylaştı.

• Tecrübe kazanmak amacıyla girişimin
gerçekleştirileceği faaliyet alanlarında
yer alan kurumsal şirketlerde bir süre
çalışılmalı.
• 28-30’lu yaşlarda girişimcilik atılımında bulunulmalı.
• KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kuruluşların sağladığı girişimcilik destek programları sürekli olarak takip edilmeli.
• Başlangıç sermayesi imkânlarla doğru orantılı olmalı.
• Hedefler ölçeklenebilir ve kademeli
olmalı.

rakollar ve üs bölgelerinde aktif olarak
kullanıldığını ve satışlarının devam ettiğini belirtti.
Özkan, bugüne kadar hayata geçirmiş
oldukları projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Şu ana kadar 15’e yakın gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projesi mevcut.
Bunların bir kısmını ODTÜ Teknokent
Ostim Merkezi’nde tamamladık. Şu anda
ise Ostim Teknopark’ta 4 farklı konuda
Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Ar-Ge projelerimizin yanı sıra kuruluşumuzdan beri
kendi sektörlerinde ana yüklenici pozisyonunda olan; ASELSAN, ENERJİSA,
ROKETSAN ve TUSAŞ gibi firmalarla
küçük ve büyük ölçekli 80’e yakın proje
tamamladık.”

“Satış tecrübesi olan Ar-Ge
firmasıyız”
İNDES’in satış tecrübesine sahip bir
firma olduğuna değinen Özkan, “Biz tasarlayıp, Ar-Ge faaliyetini gerçekleştirip
işimiz bitti demiyoruz. Geliştirdiğimiz
ürünleri prototip imalat sürecinin ardından seri üretime yönelik olarak kalifikasyon amaçlı yoğun test programlarına tabi
tutuyor ve son olarak da satışını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla satış tecrübesi
olan bir firmayız.” açıklamasında bulundu.

80’e yakın proje tamamladı

Enerjide kazandığı tecrübeyi
savunmada uyguluyor

Kendi geliştirdikleri 3 farklı ürünleri
olduğunu dile getiren Özkan, tüm ürünlerinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde yer alan askeri ka-

Faaliyet gösterdikleri ve odaklandıkları sektörlerin savunma ve enerji alanında
olduğunu belirten Özkan, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)

ve OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi’ne (OSTİMENERJİK) üye olduklarını belirterek,
Ostim Teknopark’ta yer almalarıyla birlikte kümelenmelerde daha aktif rol almayı planladıklarının altını çizerek sözlerine
şu şekilde devam etti:
“Yenilenebilir enerji üretim ve depolama sistemlerini geliştirme çalışmaları sırasında kazandığımız tecrübeyi, savunma
sanayiinde ihtiyaç duyulan çeşitli uygulamalara yönelik olarak kurguluyor ve yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Çoğu zaman
kamera sistemlerini, radar sistemlerini ve/
veya silah sistemlerini kendi çözümlerimiz içerisine entegre ediyor ve depoladığımız enerjiyi bu sistemleri beslemede
kullanıyoruz.”

“Her türlü ihtiyacımızı
OSTİM’den karşılıyoruz”
Girişimcilik hikayelerinin ODTÜ Teknokent Ostim Merkezi’nde başladığını anlatan Özkan, OSTİM’i tercih etmelerinin
sebeplerini şöyle açıkladı: “Biz sanayinin
içerisinde olmak isteyen bir firmayız. Her
türlü ihtiyacımızı OSTİM ekosistemini
kullanarak karşılayabiliyoruz. OSTİM’de
güzel bir söylem var; ‘OSTİM benim fabrikam’, kuşkusuz öyle. İNDES’de çoğu
zaman geliştirmeyi hedeflediğimiz ürünlerin tasarımını, analizini, kalifikasyon
testlerini, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Talaşlı imalat,
sac kaynak, kesim, büküm, kaplama, boya,
serigrafi, etiketleme gibi aklınıza gelebilecek her türlü mekanik imalat süreçlerini
genellikle OSTİM’de yerleşik alt yüklenicilerimizle beraber sürdürüyoruz. Saydığım alanlarda imalat kabiliyetlerine sahip
firmaları OSTİM ekosistemi içerisinde
rahatlıkla buluyor ve doğru fiyatlarla tedarik etmenin mümkün olduğunu görüyoruz.
Özetle ürün geliştirme sürecimiz şu şekilde
işliyor; biz tasarımı yaparız, OSTİM’deki
alt yüklenici firmalarımızda imalatı yapar,
son olarak kendi tesislerimizde montaj entegrasyon ve test faaliyetlerini gerçekleştirip ürün üzerine akıl entegre ederiz.”

"OSTİM Teknik Üniversitesi
yatırımlarımızı tetikliyor"
OSTİM Teknik Üniversitesi ile yan
yana olmanın kendileri için avantaj olduğunu kaydeden Özkan, “OSTİM Teknik
Üniversitesi’nin yanımızda olması bizim
yatırımlarımızı daha da tetikliyor.” görüşünü paylaştı. Özkan, şu değerlendirmeyi
yaptı: “Artık faaliyet gösterdiğimiz alanlarda karşılaştığımız problemleri danışabileceğimiz ve birlikte çözüm üreterek
süreçlerimizi hızlandırabileceğimiz öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz mevcut.
Öğrencilerimiz yetişirken bizlerle iç içe
olacak. Onlara uzun ve kısa dönem olmak
üzere iki farklı nitelikte staj olanağı sağlayacağız. Böylelikle mezun olduklarında
bize rahatlıkla adapte olabilen ve en kısa
sürede süreçlerimizi güçlendiren nitelikli
insan kaynağını geliştirmeyi hedefliyoruz.”
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Çıraklık geleneği
32. yılında
ıraklık Eğitim ve Öğretim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel giysi dağıtım
töreni bu yıl 32. kez gerçekleştirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin’in katıldığı törende bin
çırağa kıyafetleri verildi.
Vakfın OSTİM’deki genel merkezindeki
düzenlenen törene Vali Vasip Şahin’in yanı sıra
Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara İl Milli
Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Ankara Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, , Ana-

Ç

dolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Kutsi Tuncay, OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı, OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci,
sanayiciler ve çok sayıda çırak katıldı.
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı
İbrahim Karakoç, çıraklık sisteminin sanayici
yetiştirmedeki rolüne dikkat çekti. Karakoç,
sanayi üretiminin güçlenerek devam etmesi için
çıraklık sisteminin desteklenmesi gerektiğini
vurguladı.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak
isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra
hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.” sözünü hatırlattı. Çalışmanın ve üretmenin önemine dikkat
çeken Aydın, OSTİM’de pek çok alanda ürünler
üretildiğini bu ürünlerde de çırakların katkısı olduğunu kaydetti.
Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Kutsi Tuncay, iş hayatına çırak olarak

başladığını belirtti. Şirketinin 35. yılına girdiğini anlatan Tuncay, çıraklara, “Mesleğinizde
aranan eleman olmalısınız. Çalışırsanız aranan
eleman olursunuz.” mesajını verdi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, OSB’lerin içinde
meslek liselerinin ve meslek yüksek okullarının
bulunmasının, anlayışta dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Vali Şahin, “Orada yetişen
öğrencilerimiz kendilerine güveniyor. İşi de

Geleceğe nefes olduk
Geleceğe Nefes
Kampanyasına OSTİM
ailesinden destek. OSTİM
ailesi, daha yeşil bir Türkiye
için 10 bin fidanı toprakla
buluşturdu.
arım ve Orman Bakanlığına bağlı
Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Geleceğe Nefes; 11 Milyon Ağaç
Bugün Fidan Yarın Nefes’ etkinliği kapsamında OSTİM OSB ve OSTİM Teknik
Üniversitesi yöneticileri, çalışanları, akademisyenler, aileler ve öğrencilerinden oluşan

T

600’den fazla kişiden oluşan grup, 10 bin fidanı toprakla buluşturdu. Programda, OSTİM
Teknik Üniversitesinin konuğu olan çeşitli
ülkelerden öğrenciler de fidan dikti.

“Ülkemize, şehrimize ve dünyamıza
borcumuz”
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Yülek, kampanyaya katılmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
Yülek, “Ülkemize, şehrimize ve dünyamıza
olan borçlarımızdan bir tanesi etrafımızı yeşillendirmek. Biz de bugün OSTİM Teknik
Üniversitesi ailesi olarak, öğrencilerimiz,
hocalarımız, idari personelimiz ve ailelerimizle burayı ağaçlandırmaya geldik. Bugünü, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’de başlatılan ‘11 Milyon Fidan

Kampanyası’nın dahilinde yaptık. Çok mutluyuz.” dedi.

“Çok heyecanlı bir gün”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Orhan Aydın, geleceğe nefes olmak
için 11 Milyon Fidan Kampanyasında yer almaktan gurur duyduklarını kaydetti. Aydın,
“Çok heyecanlı bir gün. Ağaç ve toprak insanın halet-i ruhiyesini değiştiren çok mübarek
şeyler. Kalabalığın içinde herkesin enerjisini
toprakla buluşturması çok kıymetli. OSTİM
OSB ve OSTİM Teknik Üniversitesiyle beraber biz bugün 15. parseldeki ağaçları dikiyoruz. Ağaçla, toprakla buluştuk. Gençlerle
buluştuk. Çok mutluyuz, heyecanlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

garanti gibi olduğu için bir aidiyet gelişiyor orada.” dedi.
Çıraklara seslenen Vasip Şahin, “Sizin meslekteki başarınız ülkemizin sanayisinin gelişmesi, ihracatının artması demek. Sizin meslekte
sebatınız ve o mesleğe vereceğiniz emek çok
belirleyicidir. İnşallah bugün çırak, yarın usta
öbür gün de firma sahibi olursunuz.” temennisinde bulundu.
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“Bu üniversitenin Türkiye’ye mesajını
çok önemsiyorum”
OSTİM Teknik Üniversitesinin sadece Ankara ve
Türkiye için değil, dünya için de bir modelleme
getirebileceğin altını çizen Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Ben bütün bu atmosferin
içerisinde burayı bir üniversite mekânı olarak
görmüyorum, tabii burayı OSTİM’in bütün
havzası olarak görüyorum, burayı OSTİM’e
geçmişte hizmet etmiş, OSTİM’le bağlantısı
olan bütün Ankara halkı, Türkiye halkı olarak
dünyadaki bütün bağlı kuruluşlarla alakasını da
bu havzanın içerisinde görüyorum.” dedi.

2019-2020 eğitim ve
öğretim döneminde öğrenci
kabul eden OSTİM Teknik
Üniversitesinde ilk dersi
Milli Eğitim Bakanı Prof.
Dr. Ziya Selçuk verdi.
Selçuk, “Bu üniversitenin
Türkiye’ye olan mesajını çok
önemsiyorum. Burası tam
da hayal ettiğimiz; bilimin,
teknolojinin, uygulamanın
hepsinin iç içe olduğu
yerler.” dedi.

Ü

niversitenin tarihindeki ilk akademik yıl açılışında oldukça geniş bir katılımcı kitlesine hitap
eden Bakan Selçuk, “Bu üniversitenin
Türkiye’ye olan mesajını çok önemsiyorum. Burası tam da hayal ettiğimiz; bilimin, teknolojinin, uygulamanın hepsinin
iç içe olduğu yerler. Bunun ne anlama
geldiğinin öğrenciler tarafından daha fazla içselleştirilmesi lazım.” dedi.
2019-2020 akademik yılına; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 25,
Mühendislik Fakültesinde 87, Meslek
Yüksekokulu programlarında 120 olmak

üzere 232 öğrencisiyle başlayan OSTİM
Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışını gerçekleştirdi.
Programa, Milli Eğitim Bakanı Prof.
Dr. Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail
Demir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Ahmet Karayiğit, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, önceki dönem
bakanları Ali Coşkun ve Beşir Atalay,
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, STK, kamu ve özel sektör
temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler
ve veliler katıldı.

“Bu doğru tercih düşüncesinde
hiçbirimiz yanılmayacağız”
Etkinlikte ilk konuşmayı, üniversiteyi
ilk sırada kazanan Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü öğrencisi Veysel
Eren Öztürk yaptı. İlk sırada yerleşen öğrenci olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Öztürk, “Üniversite dönemi bir insanın geleceğini inşa ettiği zaman dilimidir.
Kendi hayatım adına bu dönemi OSTİM
Teknik Üniversitesi’nde geçirmemin en
doğru tercih olacağını düşündüm. Diliyor ve inanıyorum ki bu doğru tercih
düşüncesinde hiçbirimiz yanılmayacağız.
Üniversitemizin bize katacakları ile geleceğimizin inşası için önemli bilgilerle do-

nanıp, yeteneklerimizi pekiştirip, önemli
tecrübeler edinip milli değerlerimizin bilincinde, küresel meselelerde doğru bakış
açısına sahip bireyler olarak üniversite
mezuniyeti konuşmalarımızı yapıyor olacağız ve ‘İyi ki OSTİM Teknik Üniversitesi’ diyeceğiz.” dedi.

50 yıllık gayretin sonucu
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Murat Yülek, kurumun, geçmişi 5
yılı fiili olarak bulan fakat düşünce olarak
50 sene evveline giden bir gayretin sonucu olduğunu söyledi. Yülek, “Bu üniversite, 200 bin kişilik mavi ve beyaz yakalı
sanayi çalışanı; işçisi, iş adamı, girişimcisinin emekleriyle kurulmuş olan büyük
bir sanayi havzasının tam da merkezinde
yer almaktadır. Bu yüzden dünyada örneği son derece az olan bir gayretin, enerjinin sonucudur.” ifadelerini kullandı.
Bir ülkenin kalkınabilmesinin en
önemli belirleyicisi eğitim sistemi olduğuna işaret eden rektör Yülek, “Ülkelerin
gelişme sürecine baktığımız zaman da
eğitimin iyi olduğu zamanlarda ülke kalkınmasının hızlandığını, eğitimi başarısız
olan yaygınlaşmamış olan, kalitesi düşük
olan toplumlarda kalkınmanın yavaşladığını görüyoruz. Üniversite eğitimi, tüm
dünyada özellikle şikayetlerin yoğunlaştığı bir alandır.
Birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil üniversite tartışmaları dünyada yoğun
olarak yapılıyor. Eğer üniversiteler hakkında, üçüncü nesil, yenilikçi, girişimci
üniversite şeklinde tartışmalar varsa demek ki bir şeyler insanları rahatsız ediyor. Bir şeylerin değişmesi lazım inancı
yaygınlaşıyor diye düşünebiliriz. İkinci
nesil üniversite sistemi insanlığın şu andaki ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Biz de

kendimize girişimci, üçüncü nesil, yenilikçi üniversite diyoruz.” dedi.

“OSTİM, sadece OSTİM’den ibaret bir
yer değil”
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Orhan Aydın, sözlerine,
“Birçok ders almış, ders vermiş, birçok
işe imza atmış ve hayırlı işi başarmış bir
kurum olarak biz bugün 52. yılımızda da
bir üniversitenin açılış törenindeyiz. Bu,
bizim için heyecan verici bir gün.” diyerek başladı.
OSTİM’i kuran, Ahi babası olarak
nitelediği Cevat Dündar’ı ve bugüne kadar OSTİM’e emek verenlerden ahirete
intikal edenleri rahmetle andıklarını kaydeden Aydın, şöyle konuştu: “Burası bir
Ahi kuruluşu. Gerçekten bir Ahilik felsefesi ile kurulmuş bu yerden, Ankara’nın
sanayileşmesi ilk defa buradan başlamış.
Ankara’daki diğer sanayi bölgelerimizin
başlangıç notası, diğer firmalarımızın
çıkış noktası OSTİM. Burası bereketli bir toprak. OSTİM’in ismi; sadece
OSTİM’den ibaret bir yer değil. OSTİM;
Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi diye kısaltılmış, sadece bölgesinden,
şehrinden sorumlu olan bir bölge değil.
Coğrafyadan, tarihten sorumlu olmuş bir
bölge. Bunun farkındayız. Aynı zamanda
20’ye yakın ülkede, İslam dünyasında;
İslam Konferansı’nda, D-8’de OSTİM
modelini başka ülkelere, başka insanlara
girişimciliği, üretimi anlatmak için çaba
sarf etmiş bir kurumuz.”

“Bu ekosistemde üniversite kurmanın
ayrı bir manası var”
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya
Selçuk, OSTİM ekosisteminde üniversite
kurmanın ayrı bir manası olduğunu vur-
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Mütevelli Heyeti Başkanı
Orhan Aydın, ‘Neden
üniversite kurdunuz?’
sorusunu iki özlü anlatımla
yanıtladı. Aydın, denizyıldızı
ve Kut’ül Amare Zaferi
örneklerini verdi.
Kurumun, düşünce olarak 50 sene evveline
giden, dünyada örneği son derece az olan bir
gayretin, enerjinin sonucu olduğunu belirten
Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, Ülkelerin gelişme
sürecinde eğitimin iyi olduğu zamanlarda
kalkınmanın hızlandığını kaydetti. Yülek, “İkinci
nesil üniversite sistemi insanlığın şu andaki
ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Biz de kendimize
girişimci, üçüncü nesil, yenilikçi üniversite
diyoruz.” ifadelerini kullandı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’i kuran, Ahi
babası olarak nitelediği Cevat Dündar’ı ve
bugüne kadar OSTİM’e emek verenlerden
ahirete intikal edenleri rahmetle andıklarını
kaydetti. Aydın, “OSTİM’in ismi; sadece
OSTİM’den ibaret bir yer değil. OSTİM, sadece
bölgesinden, şehrinden sorumlu olan bir bölge
değil. Coğrafyadan, tarihten sorumlu olmuş bir
bölge. Bunun farkındayız.” dedi.

guladı. Selçuk, “Bu, elbette çok müjdeleri içinde barındıran fikirlere de gebe. Her
fikir bir tohumdur ve her bir tohumun da
nelere gebe olduğunu kestirmek çok da
kolay değil. Bundan dolayı da bütün emeği geçen zihinlere, gönüllere çok büyük
bir teşekkür borçluyuz. Çünkü bu havzada, bu ekosistemde üniversite kurmanın
çok çok ayrı bir manası var.” dedi.

tarafından çok fazla bloke ediliyor. Yani
yetişkinler kendi öz geçmişlerindeki hayallerini, düşüncelerini, yaptıklarını, yapamadıklarını kendi çocuklarınım kimliğine yükleyiveriyorlar.

“Bilim, teknoloji, uygulama iç içe”
Selçuk, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Buraya çok bilerek, özel olarak
geldim; çünkü bu üniversitenin Türkiye’ye olan mesajını
çok önemsiyorum. Çok sayıda üniversitemiz var ama
neden açılış gününde buradayım? Bunun da bir mesajı
olduğunu ayrıca öğrencilere
ve ailelerine iletmek isterim.
Burayı ne kadar önemsediğimizi göstermek için. Burası
tam da hayal ettiğimiz; bilimin, teknolojinin, uygulamanın hepsinin iç içe olduğu
yer. Bunun ne anlama geldiğinin öğrenciler tarafından
daha fazla içselleştirilmesi lazım.
Bir taraftan öğrencilerin kendi öz sorumlulukları da söz konusu. Üniversitelerde genellikle öğrencilere öz geçmiş
yazdırılır ya da bir işe başvururken. Ben
genelde öz gelecek yazdırırım çocuklara.
Çocukların öz gelecek yazmakla ilgili fikri, maalesef yetişkinler

“Bilimin ahlakla yıkanması gerekiyor”
Eğer biz bugün yaptığımız bütün iş ve
işlemleri bu ülkenin topraklarına hürmeti
olan, bu ülkenin bayrağına saygısı olan
bütün insanlarımızı kucaklayarak yapmazsak, bütün beyinlerimizi bir araya
getirmezsek çok fazla mesafe
almamız söz konusu değil.
‘Ben’ diyerek bir yere varmamız mümkün değil. ‘Biz’
dediğimizde muhakkak bir
öteki vardır, biz deyince de
iş tamama ermiyor. Bizim
dememiz gereken şey, hepimiz ifadesi, hepimiz, hep
beraber, hep birlikte. Ben ya
da biz yerine hepimiz deme
ihtiyacına sahibiz, ki bunun
içinde ehliyete hürmet etme
şartı var. Bizden, benim görüşüme yakın ya da benim
akrabam, benim hemşerim vesaireden
ziyade, bu işin ehli kimdir meselesi çok
çok önemli.
Tabi bu bilimi bu şekilde içselleştirmek yetmiyor. Taşköprülüzade’nin bir
ifadesi var; ‘Eğer bilimi ahlakla yıkamazsanız, o bilim insanın hayrına çalışmaz.’
diyor. Bilimin ahlakla yıkanması gerekiyor. Eğer etik bir
mesuliyeti olmazsa
bilimin, sermayenin
güdümünde sadece
sermaye oluşturmaya ve finans sektörüne yönelik olarak
birtakım çabaların
aracı haline gelen,
hizmetkarı olan bir
bilim ortaya çıkar,
bu bilimle de insanlığın mesafe alması
mümkün değil.”

“DENİZYILDIZLARINDAN
SORUMLUYUZ”
Bir kitap yazarı, deniz kenarında denizyıldızlarının bulunduğu bir ortamda
ilham almak için sahilde gezerken,
birisinin çok çaba sarf ettiğini görüyor,
uzaktan bakıyor; birisi sürekli alıp bir
şeyleri bir yere atıyor. Yanına yaklaşıyor, ‘Üstad ne yapıyorsun?’ diyor. ‘Bu
denizyıldızlarının hepsi, biraz sonra
güneş doğarsa ölecek. Onları denize
atıyorum ki yaşasınlar.’ yanıtını alıyor.
Yazar, ‘Çok denizyıldızı var, bir şey
fark etmez ki.’ diyor. O kişi tekrar eline
bir denizyıldızını alıyor ve okyanusa
fırlatıyor; “Bak, bunun için fark etti.’
Dolayısıyla, biz bu denizyıldızlarını alıp
hepsini okyanuslara atmaktan kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bunları
yaşatmak, devam
ettirmek istiyoruz. Biz bu
networkümüzle bu
bölgeyi,
bu şehri,
bu ülkeyi
ve bu
ülkenin
denizyıldızlarının hepsini
okyanuslara
atmamız gerekiyor.

“KUT’ÜL AMARE’NİN MİRASI; İYİ
BİR EĞİTİM, İYİ BİR TEKNOLOJİ”
Kut’ül Amare’de Muzaffer Bey var.
Şehit olmak üzereyken, kendisinden
sonrakilere mesaj olarak kanıyla ‘Bölük
intikamımı alsın.” diye yazıyor. Emperyalistleri bu coğrafyada, bu ülkede
yaşatmamak için yapılan bu mücadeleye biz nasıl katkı verebiliriz? Bugün
iyi bir eğitim, teknoloji yapmamız; iyi
insanlarla, iyi makinelerle, iyi teknolojilerle Kut’ül Amare şehitlerine cevap
yazmamız lazım. Bunun çalışmaktan,
üretmekten, eğitim yapmaktan başka
bir çaresi ve çözümü yok. Onun için
laf olsun torba dolsun, eğitim olsun,
üniversite olsun değil. Bu duygu ve
düşüncelerle bu işe başlıyoruz, bizden
sonraki nesillere de bu sözlerimizi
emanet bırakıyoruz. Hep beraber
hocalarımızla, öğrencilerimizle ve iş
birliği yaptığımız bütün kurum ve kuruluşlarımızla bunu hayata geçirmezsek
hepimiz vebal altındayız.

Üniversiteyi ilk sırada kazanan ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Veysel
Eren Öztürk, “Kendi hayatım adına bu dönemi
OSTİM Teknik Üniversitesi’nde geçirmemin en
doğru tercih olacağını düşündüm. Diliyor ve
inanıyorum ki bu doğru tercih düşüncesinde
hiçbirimiz yanılmayacağız.” görüşünü paylaştı.
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İlk öğrenciler ders başı yaptı
OSTİM Teknik
Üniversitesinin ilk
öğrencileri ders başı
yaptı. Tercih süreçlerinde
üniversitenin akademik
kadrosu, sanayinin
içinde olması ve iş birliği
kuruluşlarının belirleyici
olduğunu dile getiren
öğrenciler, sunulan imkan ve
fırsatlarla iyi bir kariyer inşa
edebileceklerini vurguladılar.

STİM Teknik Üniversitesi ilk öğrencileri 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde ders başı yaptı. İlk
ders gününde öğrencileri Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın ve Rektör Prof.
Dr. Murat Yülek karşıladı.
Öğrencilere OSTİM Teknik Üniversitesi rozeti takan Orhan Aydın ve Rektör
Prof. Dr. Murat Yülek, onlarla sohbet
ederek, üniversitede birlikte yapacakları
çalışmalardan bahsetti, başarılar diledi.
Akademik kadro ve eğitim programıyla tanışmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, iş dünyası ile iç içe olmalarından
dolayı güvenli bir kariyer inşa edeceklerini belirterek tercih nedenlerini ve beklentilerini OSTİM Gazetesi ile paylaştılar.
Mustafa Aydın - Elektronik Teknolojisi: Okulun içini ve imkânlarını güzel
buldum. Diğer üniversitelere gitmiştim.
Burası daha iyi. Metronun yanında olması
büyük avantaj. Ankara’da yaşadığım için
de OSTİM Teknik Üniversitesini tercih
ettim. Mütevelli heyeti çok güçlü, tercihim de etkili oldu. Haftada bir gün uygulamalı eğitim olması beni cezbetti. Mezun
olduğumda direkt iş hayatına girmek istiyorum. Devre ve yazılım üzerine uzman
olmak istiyorum.
Erdoğan Ulucak - Lojistik: OSTİM
Teknik Üniversitesi diğerlerine göre içimi ferahlattı. Yeni açılan, özel bir üniversite. Ailem kurucularını tanıyordu.
Ankara’da yaşıyorum, yeri de yakın. He-

O

defim en iyisi.
Emre Kalafat - Lojistik: Bursa’dan
geliyorum. OSTİM Teknik Üniversitesini araştırdım. Ankara’da tanıdıklarım
olduğu için de daha rahat edeceğimi düşündüm. Diğer üniversiteleri inceledim.
OSTİM Teknik Üniversitesi yeni bir üniversite olduğu için ve burslu bir bölüm
olduğu için tercih ettim. Okulumuzun
ortamı sıcak.
Yiğit Serhat Yıldırım - Lojistik: Tanıtımına gelmiştim. Vadettikleri hoşuma
gitti. İş hayatına hazırlıyor olması; sadece bilgi olarak değil pratiğe de hazırlıyor
olması. Sanayinin içinde olması; okuduğumuz bölümler genelde sahayla uyumlu.
Onlar da sanayide mevcut. İş imkanları
olarak; okulun Mütevelli Heyeti’ne baktım. Hepsi genelde sanayici; iş dünyasında iyi yere gelmiş isimler. Mezun olduğumda hedefim; eğitim aldığım bölümde
ilerlemek, lisans programıyla tamamlayıp
sivil hava işletmeciliği üzerine kariyer
yapmak.
Hilal Aksever - Elektrik Elektronik Mühendisliği: Ankara Tevfik İleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun

oldum. OSTİM Teknik Üniversitesinin
vaatleri çok güzeldi bu bizi okula yakınlaştırdı. Bazı araştırmalar yapıp uzman
görüşleri aldığımızda burasının ileride
iyi bir üniversite olacağını ümit ettiğimiz
için buraya geldik. Kalifiye ve aranan biri
olarak mezun olmak istiyorum. Özellikle
savunma sanayiinde çalışmayı istiyorum.
Kevser Çolak - Makine Mühendisliği: OSTİM Teknik Üniversitesi kendisini
çok iyi tanıttı. Lisedeki öğretmenlerimiz
de sürekli bize OSTİM Teknik Üniversitesinin çok güçlü geldiğini söylediler ve
önerdiler. Arkadaşlarımızla birlikte tercih ettik. Derslere başladık. Hocalarımız
çok iyi, çok iyi de İngilizce konuşuyorlar.
Okulumuzu sevdik. Havelsan, Aselsan
gibi kurumlarla anlaşmalar devam etsin
hep birlikte çalışalım. Mezun olduğumuzda da inşallah oralarda çalışırız.
Aslıhan Yıldırım - Bilgisayar Mühendisliği: OSTİM Teknik Üniversitesi
sanayinin içinde olduğu için yurt içi ve
yurt dışı imkanlarının çok fazla olduğunu
düşünerek tercih ettim. Burs alma imkanı
da tercih etmem de etkili oldu. Üniversitenin tanıtımında söylenen ‘4 yıl dene-

yimli yeni mezun’ olmak ve daha kısa
sürede iş sahibi olmak için burayı tercih
ettim.
İhsan Gürbüz - Bilgi Güvenliği Teknolojisi: Akademik kadrosunu inceledim, hocalarına güvendim. İyi bir kariyer
yapacağıma inandığım için OSTİM Teknik Üniversitesini tercih ettim. Mezun olduğumda girişimci olup bir şirket kurmak
istiyorum.
Vasﬁ Ölmez - Bilgi Güvenliği Teknolojisi: OSTİM Teknik Üniversitesini,
iş imkanları ve akademik kadrosu ilgimi
çekti. Mezun olduktan sonra 4 yıllık bilgisayar mühendisliği bölümünü tamamlamak istiyorum. Sonrasında iyi bir şirkette çalışmayı hayal ediyorum.
Fatih Ertunç - Bilgisayar Mühendisliği: OSTİM Teknik Üniversitesini sanayi ile iç içe ve iş birliği içinde olduğundan
dolayı tercih ettim. Geleceğimize dönük
uygulamaları yapacağı için, bizlere daha
çok teknik bilgiler öğretecekleri için bu
üniversiteyi seçtim. Beklentim, burada
aldığım İngilizce eğitimle yurt dışında da
eğitim alarak tekrar ülkemize yararlı bir
şeyler sunmak.
Buse Utku - Uluslararası Ticaret
ve Finans: İlk olarak OSTİM Teknik
Üniversitesini öğretmenim önerdi. Daha
sonrasında okulun imkanlarını araştırdım. Uygulamalı eğitim beni cezbetti.
İş birliği yaptığı kurumlar, Rektörümüz
Prof. Dr. Murat Yülek’in bölümüzün
akademik kadrosu içerisinde yer alması
beni cezbetti. Benim hedefim yurt dışında görev yapmak. Okulumuzun da diğer
üniversitelere göre yurt dışına kapısının
açılması ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında çalışan
büyük firmaların dış ticaret bölümlerinde
görev almak istiyorum.
Fatih Doğru - Bilgisayar Mühendisliği: OSTİM Teknik Üniversitesinin
Ankara’da yeni kurulmuş olması ve iş
birliği yaptığı kurum ve şirketler beni
cezbetti. Üniversitemizin iş birliği yaptığı
kurum ve şirketlerde staj ve iş imkanımız
oluşacağını düşünüyorum. Mezun olduğumda da bu şirketlerden birinde görev
almak istiyorum.
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Çelik devi OSTİM Teknik’le
iş birliğine gidiyor
Türkiye’nin ilk entegre demir
çelik fabrikası KARDEMİR
A.Ş. ile OSTİM Teknik
Üniversitesi iş birliği kararı
aldı. İmzalanan protokolle,
iki kurum arasında ürün
geliştirme, Ar-Ge, eğitim
ve proje çalışmaları
gerçekleştirilecek.

K

ARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bülent Gedikli ve
KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, OSTİM OSB
ve OSTİM Teknik Üniversitesini ziyaret
etti. Ziyarette, KARDEMİR ve OSTİM
Teknik Üniversitesi arasında iş birliği
protokolü imzalandı. Ar-Ge ve Proje Çalışmaları, Öğretim Süreci Entegrasyonu
ile İşletme Uygulamaları ve Girişimcilik
Proje Dersi ana başlıklarındaki protokolü,
OSTİM Teknik Üniversitesi adına Rektör
Prof. Dr. Murat Yülek, KARDEMİR A.Ş.
adına Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan
imzaladı.

“KARDEMİR Ostim Teknopark’ta yer
almalı”
Konuklar, OSTİM programlarının ilk
kısmında OSTİM OSB’de bilgiler aldı.
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli
Heyeti ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’la bir araya gelen heyete, bölgedeki üretim, eğitim ve ihracat
faaliyetleri aktarıldı. Çelik sektörünün,
ekonominin ana unsurlarından biri olduğuna işaret eden Orhan Aydın, Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi KARDEMİR’i Ostim
Teknopark’ta yer almaya davet etti.
Orhan Aydın, “Bölgesel kalkınma çalışmaları kapsamında firmalar, eğitim kurumları ve kamunun bir arada olduğu kümelenme modeli oluşturduk. Ülkemizin
köklü sanayi kuruluşlarından KARDEMİR, ARUS’un önemli bir üyesi. Ostim
Teknopark, 7 üniversitenin ortak olduğu
bir yapı. Sanayi kampüsünün içerisinde
faaliyet gösteriyor. Girişimci firmaların
prototip yapabilmeleri için teknoparkta
çok amaçlı atölye kuruyoruz. KARDEMİR A.Ş. de Ostim Teknopark’ta mutlaka yer almalı.” dedi.

Geniş kapsamlı protokol
KARDEMİR heyeti, OSTİM’deki
ikinci durağında OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’le
bir araya gelerek iş birliği protokolü imzaladı. Geniş kapsamlı protokol çerçevesinde; KARDEMİR’in Ar-Ge Müdürlüğü
tarafından yürütülen, üretilmesi planlanan
projelerin tespiti ve üniversite ile paylaşı-

Örnek firmalara
teşekkür belgesi

STİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, yasal mevzuatlara uygun,
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarına ve çevreye duyarlı üretim yapan işletmeleri teşekkür belgesi ile
ödüllendirmeye devam ediyor.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Müdürlüğü, yasal mevzuatlara uygun olarak
faaliyet gösteren işletmeleri belirledi. 4562
Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Kanunu ve çevre kriterlerine uygun üretim
yapan işletmelere teşekkür belgesi verildi.

O

mı yapılacak. İş birliği adımının bir diğer
maddesi ulusal, uluslararası kamu kurum
ve kuruluş destekli fonlardan yararlanılması için ortak proje fikirlerinin geliştirilmesine imkan tanıyor. Protokolle, taraflar TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı
kapsamında da ortak hareket edebilecek.
Öğretim Süreci Entegrasyonu kısmında ise şu hususlar kararlaştırıldı:
Demir-Çelik sektörü özelinde bir MYO
müfredatı oluşturulması, üniversite akademisyenlerinin Kuruluşun ihtiyaç duyduğu alanlar için teknik eğitim vermesi,
KARDEMİR’in doktoralı çalışanlarının
alanlarında uzman oldukları konularda
üniversite bünyesinde ders vermesi.
Türk sanayisinin en deneyimli şirketi
ile yükseköğrenimin en yeni üniversitesi, İşletme Uygulamaları ve Girişimcilik
Proje Dersi başlığı altında da birlikte
çalışmalar yürütecek. Buna göre, üniversite ön lisans 4. dönem, lisans 8. dönem
öğrencileri KARDEMİR’in belirlediği
konularda İşletme Uygulamaları ile ilgili
görev alacak ve mezuniyet projesi sunacaklar. OSTİM Teknik Üniversitesinin
Girişimcilik Proje Dersi kapsamında ise
KARDEMİR’in alanı ile ilgili yıl sonu
yarışma organizasyonu düzenlenmesi,
belirlenen konu, içerik ile ilgili yıl so-

nunda proje ekiplerinin hazırladıkları
projeleri sunulması ve ödüllendirilmesi
öngörülüyor.

“Sanayinin içindeki üniversite ile ilk
iş birliği”
KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr.
Hüseyin Soykan, sanayinin içindeki bir
üniversite ile ilk defa bir iş birliği yapacaklarını belirtti. Soykan’ın protokolle
ilgili değerlendirmesi şöyle: “Sanayinin
içindeki bir üniversite ile ilk defa bir iş
birliği yapacağız. Karabük Üniversitesi
ve ODTÜ ile iş birliklerini başlattık. Yeni
ürün geliştirmeden, ithal ikamesi çeliklerin Türkiye’de üretilmesine, Ar-Ge projeleri yapılmasından teknopark hizmetlerinden yararlanılmasına, üniversitenin
aklından sanayiye geçen yola aracılık
etmekten memnuniyet duyacağız. Hayırlı
uğurlu olsun.”
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de demir-çelik sanayinin göz bebeği kuruluşu olan
KARDEMİR A.Ş. ile iş birliği anlaşması
yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Yülek, “Ar-Ge, başta olmak üzere
pek çok konuda başarılı çalışmalar ortaya
koymayı diliyoruz.” dedi.

Çevreye duyarlı ve kaliteli ürün
üreten öne çıkıyor
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayicilerin Ankara ve Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu
vurguladı.
OSTİM’de nitelikli ürün üreten firma
sayısının her geçen gün arttığına dikkati
çeken Aydın, İSG kurallarına ve çevre kriterlerine uyumlu üretim yapan işletmeleri
ödüllendirerek farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.
OSTİM’i sürdürülebilir sanayi bölgesi
haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan
Aydın, Teşekkür Belgesi alan firmaların
tespitinde çevreye duyarlılığı, imar planındaki yeni uygulamaları hayata geçirip
geçirmediği, temiz, tertipli ve kaliteli ürün
üretimi gibi kriterlerin öne çıktığını ifade
etti. Aydın, çalışmalarındaki hassasiyetlerinden dolayı firmalara teşekkür ettiklerini
söyledi.
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem
Arıcı, firmaların işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılarak üretime, istihdama katkıda bulunmalarının önemine dikkat çekti.
Arıcı, işletmelerin iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı başvuru işlemlerinde firmalara gereken desteği sağladıklarını kaydetti.
Bölgede, çevre duyarlılığı ve İSG konusunda titizlikle çalıştıklarını anlatan
Arıcı, bu konuda hassasiyet gösteren firmaları Teşekkür Belgesi uygulamasıyla
teşvik ettiklerini belirtti.
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AKİP, Kalkınma Planı’ndaki
kümelenme maddelerinin takipçisi
AKİP Genel Sekreteri
Gülnaz Karaosmanoğlu,
11. Kalkınma Planı’nın
15 maddesinde yer alan
kümelenme vurgusuna
işaret ederek, “AKİP olarak
faaliyet gösterdiğimiz on
yıldan bu tarafa kamu
ile istişare ve ortak
çalışmaların 11. Kalkınma
Planı’na yansımasını
görmek önümüzdeki
dönemde artmasını ve
mevcutların iş birliğini
hedeﬂediğimiz kümeler
adına umut ve gayret gücü
veriyor. Özellikle 421.7.
madde ile AKİP’in varlığı
ve misyonunu da daha
anlamlı hale getiren bu
çerçevenin hedeﬂerinin
gerçekleştirilmesinde
kümeler olarak özel
sektörden destek
olacağız.” dedi.

ürkiye kümelenmelerinin ortak
platformu Anadolu Kümleri İş
Birliği Platformu (AKİP), 2010
yılından bu yana sektörel ve bölgesel kalkınmada kümelenmeleri yaygınlaştırmak,
güçlendirmek, iş birliğini artırmak ve
kamu kurumlarıyla da kümelenme desteklerini geliştirmeleri üzerine çalışmalar
yapıyor.
AKİP’in çalışmalarının en somut örnekleri 11. Kalkınma Planı’nda geçen kümelenme ile ilgili 15 maddede görülüyor.
Paydaşları ve destekçi kurumlarıyla iş
birliği ve koordinasyonu güçlendirmek
üzere belirli dönemlerde bir araya gelen
AKİP, 5. Koordinasyon Toplantısı’nı;
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden kümelenme temsilcileri, kalkınma ajansı yöneticileri, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililerin katılımıyla OSTİM Teknik Üniversitesinde
gerçekleştirdi.

T

BAKKA, DOKA, DAKA, GAP, MARKA, ÇKA, AHİLER Kalkınma Ajanslarının ve kümelerin katıldığı toplantı, 2020 Ocak ayında planlanan Kümeler arası
İşbirliği Konferansı’nın planlaması ve AKİP İcra Kurulu’nun seçimi ile sona erdi.

Toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanlığına oy birliğiyle AKİP İcra Kurulu Üyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
temsilcisi Mustafa Hatipoğlu seçildi.
AKİP 5. Koordinasyon Toplantısı’nda
İcra Kurulu’nun geçmiş dönem çalışmaları ve yeni dönem çalışma planı, Genel
Sekreter Gülnaz Karaosmanoğlu tarafından paylaşıldı. Türkiye’nin dört bir
yanından gelen kümelenme temsilcileri,
kümelenmelerini tanıtarak projeleri hakkında bilgi verdi. Kalkınma ajanslarından
katılan yetkililer de bölgelerindeki faaliyetleri ve destekledikleri kümelenme projelerini paylaştı.
T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri,
AKİP’in misyonunu değerlendirerek, kümelenmeye yönelik mevzuat düzenleme
çalışmalarını anlattı.

Kalkınma Planı, AKİP gibi yapılara
işaret ediyor
AKİP Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu, platformun paydaşlarının
kümelenmelerin yanı sıra, kamu kurumları ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili
birlikler olduğunu aktardı. Koordinasyon toplantısıyla kalkınma ajanslarının
AKİP’in çalışmalarına daha aktif katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını dile
getiren Karaosmanoğlu, “Birlikte neler
yapabiliriz ve nasıl ilerleyebilirizi gözlemleyerek ve bir yol haritası oluşturarak
ilerleyeceğiz.” dedi.
AKİP’in 2010 yılında kurulduğunu
hatırlatan Karaosmanoğlu, platformun
çalışmalarındaki ilerlemelere değinerek, şu görüşleri paylaştı: “11. Kalkınma
Planı’nda bu kadar net maddelerle kümelenmenin yer almış olması bu ilerlemeye
işaret ve en önemlisi de AKİP gibi yapı-

Orhan Aydın

Gülnaz Karaosmanoğlu

lanmalara planda işaret ettiğini görüyoruz. Bu, çok önemli. Planda 15 kere geçen
kümelenme ve kümelenmenin yer aldığı
her bir madde, AKİP olarak bizim devlete
ilettiğimiz, şimdi de zaman zaman tespit ettiğimiz birtakım gereklilikleri içeriyor. AKİP’in aslında misyonu burada
yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine
özel sektörden destek olmak. Kümelenmeden doğru destek olmak. O yüzden bu
15 maddeyi içselleştirmesi, okuması ve
önüne hedef olarak koyması gerekiyor.
AKİP’in gerekliliği bu 15 madde de çok
fazlasıyla yer alıyor.”

“UR-GE’ler kümelenmeye
dönüşmüyor”
Türkiye’nin pek çok yerine bölgesel
ziyaretler yaparak kümelenme çalışmalarını yerinde tespit ettiklerini belirten
AKİP Genel Sekreteri, “Türkiye’de şu
anda tespit ettiğimiz 97 kümelenme potansiyeli, 210 aktif UR-GE tamamlanan
da 243 UR-GE var. Toplamda 550 gibi
bir çalışma devam etmiş kümelenme adına.” bilgisini verdi.
Sürdürülebilirliği sağlanan, kurumsallaşmış, yakın vadede bir iş planı olan 3
yılı aşkın faaliyet hayatı olan kümelenme
sayısının oldukça az olduğunu vurgulayan
Karaosmanoğlu, “İhtiyaç analizleri kü-

melenme yol haritalarını içermiyor. URGE’ler yaşamıyor. Çok ciddi UR-GE’ler
var. Türkiye’de kümelene çalışmalarının
farkındalığının oluşması ve devamında da
niyetlerin eyleme dönüşmesi için UR-GE
çok iyi bir destek modeli oldu. Kümelenmede son yıllarda bu kadar hızlı ilerlemenin lokomotifi UR-GE. Gözlemlediğimiz
kadarıyla başlayan UR-GE’ler bir kümelenmeye dönüşmeden bitiyor. Aynı şehirlerde aynı konularda tekrar tekrar URGE’ler yapılıyor. Diğer taraftan Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı destekleri kısa ve
orta vadede kümelerin ilerleme planlarını
çerçeveliyor olmakla birlikte net destek
oranı yeni başlayan kümeler için oldukça düşük. Bu oranların ve destek kapasitesinin daha da artırılması kümelenme
potansiyellerini harekete geçirecektir.”
tespitlerini paylaştı. Faaliyet süreleri boyunca ülkenin her yerinde küme/küme
girişimleri ve kalkınma ajanslarıyla ortak
çalışma ve istişare halinde olduklarını
belirten Karaosmanoğlu, kümelenme potansiyellerinin belirlenmesi ve harekete
geçirilmesi hatta ilerlemesinde kalkınma
ajanslarının rolünün önemine dikkat çekerek “Kalkınma ajanslarından kümelenme süreçlerinde daha aktif rol almalarını
bekliyoruz. Zira yerel kaynak ve dinamikleri en iyi tanıyan kurumların ajanslar
olduğunu görüyoruz.” dedi.

“İş birliğini AKİP’le sağlıyoruz”
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
Kalkınma Ajansları Koordinatörü Filiz
Alsaç, kalkınma ajanslarıyla birlikte kümelenme konusunda ortak bir anlayış geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.
Farklı kurumlar tarafından verilen kümelenme destekleri arasında eş güdümü
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11. KALKINMA PLANI’NDA
KÜMELENME HEDEFLERİ
• 309.5. KOBİ’lerin kendi aralarında,
büyük işletmelerle ve girişimcilik
ekosisteminin diğer aktörleriyle birlikte
kuracakları kümelenme işbirliklerine
destek sağlanacaktır. Bu kapsamda
destek programları sektörel ihtiyaçlar
dikkate alınarak uygulanacaktır.
• 321.3. İl içerisindeki ilçe gelişmişlik
düzeyleri de dikkate alınarak mevcut
teşvik sistemi kapsamında bölgesel
desteklerden yararlanacak yatırım
konuları kümelenme anlayışına uygun
olarak yeniden tasarlanacaktır.
• 322.4. OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu destekleri, proje hazırlama, üniversite ile işbirliği,
yalın üretim, verimlilik,
teknoloji yönetimi, kümelenme ve dijitalleşme konularında
destek verecek
Yenilik Merkezleri
kurulacaktır
• 328.2. Uluslararası doğrudan
yatırımların
çekilmesi konusunda ülkemizin
avantajlı olduğu
sektörler tespit edilerek bu sektörlerde
kümelenme çalışmaları desteklenecek ve bu
kümeler özelinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca koordineli bir
şekilde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
• 331.8. Hazırlanan ve güncel halde
tutulan mesleki eğitim haritası çerçevesinde ülke çapında il ve bölgelerde mesleki ve teknik eğitim verilen
alanlarla sektör kümelenmesi arasında
uyum sağlanacak, eğitim kapasitesi
reel anlamda istihdamla ilişkilendirilerek ülke sathında mesleki ve teknik
eğitim okulları sektörle uyumlu hale
getirilecektir.
• 363.2. İlaç ve tıbbi cihaz üretim
alanlarının yer alacağı, ortak kullanıma hizmet edecek şekilde teknolojik
imkânların bulunduğu, kümelenmeye
yönelik desteklerin sağlanacağı sağlık

sağlayamadıklarını dile getiren Filiz Alsaç, “Kurulduğundan bu yana içinde yer
aldığımız AKİP çalışmaları sayesinde
bizler de gerek kamu gerekse kümelenme girişimleriyle iletişim ve işbirliğimizi
güncel ve canlı tuttuk. Kalkınma ajanslarının yeni dönem stratejisinde bireysel
işletme desteklerinden çıkıyoruz. Daha
ortak fayda sağlayacak destekler ama finansal destekler yerine de daha kurumsal
kapasiteyi geliştirecek destekler üzerinde
bir çalışmamız var.” dedi.

“Kümelerin kümelerden öğreneceği
çok şey var”
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kümelenme Destekleri Şube Müdürü
Tolga Arıcan, firmaların geliştirmek için
desteklenmesi gerektiğinin önemini vurgu yaptı. Arıcan, firmaların desteklenmesini işini kümelenmelere yönlendirmeye
çalıştıklarını kaydetti.
Küme odaklı iş ortamının geliştiril-

mesine dikkati çeken Arıcan, “AKİP,
özellikle kamu sektörünün kümelenmelerin hangi alanlarda ivme kazandırmak
istediğini anlatan bir mekanizma görevini
üstlenmesi gerekiyor. Başından beri de
elimizden geldiğince böyle bir platformun desteklenmesine çalışıyoruz. Ülke
çapında bir koordinasyon eksikliğimiz
var. Ama bu tür toplantılarla çok önemli
bir işlevi de AKİP yerine getirmiş oluyor.
Aslında bütün kümelerin diğer kümelerden öğrenebileceği daha çok şey var.
Zaman zaman bunun paylaşılmasında da
fayda olduğunu düşünüyorum.” dedi.

450’den fazla UR-GE projesi
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme
Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak,
UR-GE’nin kümelenmelerin uluslararasılaşma desteği olduğunu vurguladı. 10
yıldır devam eden desteklerle 450’den
fazla UR-GE projesi yapıldığına işaret

eden Yurdupak, “Bu sayılar UR-GE’nin
sahada bir karşılığının olduğunu belli bir
fonksiyonu icra ettiğini gösteren kanıtlar niteliğinde. UR-GE projelerinde elde
edilen bilgi ve tecrübeler paydaşlara devredilebilir nitelikte olmalı. AKİP fonksiyonunu biraz daha kuvvetlendirerek
devredilebilir nitelikli bilgilerin toplanacağı ve paylaşılabileceği platform haline
getirilip bunların üzerinde düşünmemiz
gerekiyor.” görüşünü aktardı.

“Hızımızı artırmalıyız”
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kümelenme
faaliyetinin çok hayırlı bir çalışma olarak
gördüklerini kaydetti. Aydın, “Şirketlerimiz, bölgelerimiz ve ülkemiz için vazgeçilmez bir çaba olduğuna yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle gönüllü
olarak biz bu işe emek veriyoruz. Kamuda da gönüllü ve bu işe yüreğini koyanlar

•
•

•

•

•

teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturulacaktır.
376.Makine sektöründe kümelenme
desteklenecektir.
376.1. Sektörde sınırlı sayıda desteklenen kümelenmenin geliştirilmesi
doğrultusunda 5 adet büyük ölçekli
makine kümelenme programı uygulamaya geçirilecektir.
378.2. Transformatör ve elektrik motoru üretiminde kullanılan ve stratejik bir
ürün olan silisyumlu sacın ülkemizde
ileri teknolojiyle üretimine yönelik
Ar-Ge çalışmaları ve kümelenme
faaliyetleri desteklenecek, bu alanda
yatırım modeline yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
382.3. Sektörün
•
kümelenme destek
programından faydalanmasını teminen
tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirilecek ve
otomotiv sanayiinde
kümelenme birlikteliğinin bu kapsamda
daha yüksek seviyede
desteklenmesi sağlanacaktır.
407.2. Başta yüksek
•
katma değerli tıbbi ve aromatik
bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik
tarım, sözleşmeli üretim, kümelenme,
araştırma, pazarlama ve markalaşma
faaliyetleri desteklenecektir.
421.7. Sektördeki tüm paydaşlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere her yıl çeşitli
etkinlikler (Savunma Sanayii Şurası,
ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi
99 buluşmaları, teknopark buluşmaları,
kümelenme buluşmaları ve OSB buluşmaları) düzenlenecektir. (AKİP)
475.2. Siber güvenlik kümelenmelerinde yer alan firmalara ihracata yönelik
teşvikler verilecektir.

var. T.C. Ticaret Bakanlığımız, T.C. Sanayi Bakanlığımız, kalkınma ajanslarımız
çok kıymetli ve değerli.” dedi.
Gelişmiş ülkelerin, kalkınmış ülkelerin
kümelenme modelini uyguladıklarına işaret eden Orhan Aydın, “Biz bunu daha iyi
yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizim
tarihimizde, Ahilik, kervansaraylarımız,
kapalı çarşılarımız bu kümelenmenin aynısı. Ticareti, üretimi geliştirmek için biz
bu modeli daha önceden uygulamışız. Bu
modelde dünyanın en iyisini uygulayabilecek durumdayız. Hep beraber, kafa
kafaya, gönül gönüle vererek, bir enerji,
sinerji oluşturmamız lazım. Harekete geçip hızımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda OSTİM olarak bize
bir görev düşerse her zaman emrinizde
olmayı vadediyorum. OSTİM Teknik
Üniversitesinin de felsefesinde bölgesel
kalkınmaya yönelik çabalar var.” mesajını verdi.
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“Birlikte hareket etmenin gücüne inanıyoruz”
İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM) ile
Araç ve Araç Üstü Ekipman
ve İş Makinaları Üreticileri
Birliği Derneği (ARÜSDER)
arasında iş birliği sözleşmesi
imzalandı. İŞİM Yönetim
Kurulu Başkanı Halide
Rasim, “Hem ulusal hem
de uluslararası pazarda
rakiplerimize karşı beraber
hareket etmenin getireceği
güce inanıyoruz.” dedi.

İ

ŞİM ve ARÜSDER, ulusal ve uluslararası pazarlarda güçlerini birleştirerek
üyelerine daha fazla iş birliği imkanı sağlayacak, iş birliği sözleşmesini imzaladı.
OSTİM OSB Konferans Salonu’nda
düzenlenen imza töreninde sözleşmeyi,
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide
Rasim ve ARÜSDER Yönetim Kurulu
Başkanı Burhan Fırat imzaladı.

İş ağları genişleyecek
ARÜSDER Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Fırat, İŞİM ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile
getirdi. Fırat, “Bu iş birliği, İŞİM ve
ARÜSDER’in yaptıkları faaliyetlerle
üyelerine daha fazla imkan sağlayıp, iş
ağlarımızı genişleterek üyelerimize olan

KISA

Avro Bölgesi’nde özel sektör
durgunluğa yakın

hizmetlerimizin daha fazla artmasını
sağlayacak.” dedi.
ARÜSDER olarak iş birliklerine her
zaman açık olduklarını dile getiren Burhan Fırat, şu görüşleri paylaştı: “Sivil
toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesini birbirlerine destek olmasını her
zaman destekliyoruz. Bu birlikteliklerle
zorlukların aşılacağına kanaat getiriyoruz. İş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

“Birlikte hareket ivme kazandıracak”
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide
Rasim, İŞİM ve ARÜSDER’in Makine
İhracatçılar Birliği’nin bünyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin makine ihracatının artırılmasının önemini vurgulayan Halide Rasim, “Burada ayrı ayrı hareketten ziyade
birlikte hareket etmenin kazandıracağı
ivmeye
inanıyoruz.
Kümelenme
olarak sivil toplum kuruluşları ile
yapacağımız iş birlikleri bizim için çok
kıymetli. ARÜSDER bizim kesişen
sektörlerimizden. İş ve inşaat makineleri, araç üstü ekipmanlarını da kapsıyor.
Hem ulusal hem de uluslararası pazarda
rakiplerimize karşı beraber hareket etmenin getireceği güce inanıyoruz. Karşılıklı
bilgi ve tecrübe paylaşımlarının her iki
taraf için de çok yüksek katkı sağlayacağı
kanatindeyiz. Ben de iş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” değerlendirmesini yaptı.

İŞİM, uluslararası makine üretim
konferansına katıldı
İ

ş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
(İŞİM) yönetim kurulu, Belarus’un sanayi şehri Mogilev’de düzenlenen uluslararası Makine Üretimi ve Metal İşleme
Konferansı’na katıldı.
Türkiye’den KOSGEB yetkililerinin
de katıldığı 30’a yakın ülkeden katılımcının yer aldığı konferansın oturumlarında
ele alınan başlıklar şöyle; Küme Girişiminin Yönetimi-Olumlu ve Olumsuz Deneyim Paylaşımları, Makine Yapımında
İleri Teknolojiler, Malzeme Bilimi ve
Döküm Teknolojisi, Metal İşleme Ekipman ve Kalıp, Üretim Süreçlerinin Mekanizasyonu ve Otomasyonu, Üretimde
Kalite Yönetimi, Makine Yapımında Bilgi Teknolojileri ve Simülasyon, Makine
Üretimi Alanındaki Eğitim Sorunları.
Konferans kapsamında, Mogilev Serbest Ticaret Bölgesi’ni de ziyaret eden
İŞİM heyeti, mühendislik, makine ve metal işleme alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri inceleyerek, yatırım fırsatları konusunda bilgi aldı. Küme yönetimi,
Belarus-Rus Üniversitesi’nde Metal İşle-

KISA

IHS Markit tarafından açıklanan anket
verilerine göre, hizmetler sektörünün zayıf
genişlemesine karşın imalat sektörünün
daralmaya devam etmesiyle Avro
Bölgesi’nde özel sektör Ekim ayında da
durgunluğa yakın seyretti. Bileşik Çıktı
Endeksi Ekim ayında hafif artarak Eylül
ayındaki 50,1’den 50,2 değerine yükseldi.
Beklentiler endeksin 50,3 değerine
ulaşacağı yönündeydi. İmalat Sanayi
Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)’ne
ilişkin beklentiler endeksin 46,0 seviyesine
yükseleceği yönündeyken Ekim ayında
PMI değişim göstermeyerek 45,7 olarak
gerçekleşti. Eylül ayında 51,6 olarak
kaydedilen Hizmetler PMI ise Ekim ayında
51,8’e yükseldi. Beklentiler ise 51,9 olacağı
yönündeydi.

Meksika, Latin Amerika’da iş
yapmak için en iyi ikinci ülke
Dünya Bankası tarafından hazırlanan
Doing Business 2020 raporuna göre iş
yapma kolaylığı açısından Meksika 72,4
puanla Şili’nin (59. sırada) ardından Latin
Amerika’da ikinci sırada ve dünyada 190
ülke içinde 60. sırada yer aldı. Porto Riko
(65), Kolombiya (67), Jamaika (71), Kosta
Rika (74), Peru (76) ve Panama (86) Latin
Amerika’da iş yapma kolaylığı açısından
diğer başlıca ülkeler olurken, Brezilya ve
Arjantin 124. ve 126. sıralarda yer aldı.
Türkiye ise bu yıl 33. sıraya yükseldi.
Meksika bu sonuçla gelişmekte olan
Hindistan (63), Vietnam (70) ve Güney
Afrika (84) gibi ükeleri de geride bıraktı.

Ticaret savaşında karşılıklı hamleler
me Teknolojileri Laboratuvarlarındaki
çalışmaları da gözlemle fırsatı buldu.
Konferans alanında Belaruslu firmaların stantlarını da inceleyen İŞİM yöneticileri, firma temsilcileriyle iş birliği
fırsatlarını değerlendirdi.

Yatırım fırsatlarını başkan anlattı
Belarus’ta üretim tesislerini de inceleme imkanı bulan İŞİM yöneticileri, Bob-

ruisk şehrinde Belshina Lastik Fabrikası
ve Bobruiskagromash Tarım Makineleri
firmalarını ziyaret ederek fabrika üretim
hatlarını inceledi ve firmaların yöneticileriyle iş birliği imkanlarını görüştü. Belarus Ulusal Bilimler Akademisi Metal
Teknolojileri Enstitüsü de ziyaret edildi.
İŞİM heyeti, Bobruisk Belediye Başkanı
Alekasndr Studnev’den de şehrin sanayi
ve yatırım fırsatlarını dinledi.

ABD Ticaret Ofisi, Çin’in teknoloji
transferi ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin
düzenlemelerine yönelik olarak, Çin’e
karşı toplam 550 milyar dolar değerinde
ithalatı kapsayan dört farklı ürün listesi
kapsamında ilave gümrük vergisi
uygulamaları başlattı. Diğer taraftan,
ABD’nin Çin’den ithalata yönelik gümrük
vergisi artırımına karşılık Çin de ABD’den
ithal edilen toplam 185 milyar dolar
değerinde ithalatı kapsayan dört farklı ürün
listesi yayınlayarak ilave gümrük vergilerini
uygulamaya koydu.
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Teknolojik gelişmelerin istihdama etkisi
apay zekanın yükselişi zamanımızın en önemli konularından bir
tanesi. İşyerinde her şey otomatik
hale gelebilir mi? Biz hangi noktalarda
kendi entegrasyonumuzu sağlayacağız?
soruları sormaya başladınız sanırım.
2016’da Dünya Ekonomik Forumu’nda
söz edilen endüstri devrimini yaşıyoruz.
Eski üretim metotlarının yerini zeki sistemlere bıraktığını görüyoruz. İster kurumsal bir firmanın sahibi, yöneticisi, çalışanı olun ister üniversitede okuyor olup
iş hayatına hazırlanın, isterseniz de kendi
işinizi kuruyor olun. Yeni makineler çağında öne geçmek için zamanı iyi okuyor
olmalısınız. Yeni makinelerin neyi yapıp
neyi yapmadığını bilmediğiniz zaman
yeni oluşacak mesleklerden “Veri Tabanı
Yöneticisini” açıklayamazsınız.
Üretimde otomasyon sistemlerin ve
makinelerin yer almaya başladığı Endüstri 4.0’da akıllı ve birbiriyle iletişim
halinde olan makinelerin ön plana çıktığı,
insan gücüne ihtiyaç duyulan alanların
değiştiği, bilginin ve makinelerin öncelikli olduğu hızlı ve çözüm odaklı bir üretim
yapısı ortaya çıkıyor. Teknoloji ve bilgi
tabanlı sürece uyum sağlarken karşımıza
yakın zamanda çıkacak olan yapay zeka
dönemine hazırlıklı olmalıyız.
Finansal danışmanlık işinin kurallarını yeniden yazmak için yapay zeka
platformlarından yararlanan Betterment
firması, 7x24 yüksek ölçüde kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş servet yönetimi
hizmetleri veriyor. Kurucusu John Stein,
büyük hızla dünyanın önde gelen “robodanışman” firmalarından biri olmak için
çalışıyor.
Ülkemizin geleceği, kendi teknolojisini üreten, satan ve küresel rekabetçi piyasada geliştirdiği inovatif ürünleriyle var
olan bir konumda olması için; üniversite,
sanayi ve kamu iş birliği modelinin güçlendirilmesi gerekiyor.
Gelecek on yılda etrafımızda hemen
her şey teknolojiyle donatılmış ve çevrimiçi hale gelecek. Cisco Systmes, 2020
yılında dünyada ağa bağlı cihazların sayısının 50 milyara ulaşacağını, Intel ise 200
milyarı aşacağını öngörüyor. McKinsey,
2025’te nesnelerin internetine bağlanacak
cihazlara ve servislere yapılacak global
harcamanın 11 trilyon dolara ulaşacağını,
General Electric, önümüzdeki 20 yılda
“Endüstriyel İnternet” pazarının global

Y

Yeni makine tabanlı dijital çözümler, bütün
endüstrilerde getirdiği değişim ile bir ekonomik değer yaratacak. Dijital çözümleri ve
yapay zekayı düşündüğümüzde çoğunlukla
teknolojinin dünyayı nasıl etkileneceğine
odaklanıyoruz. Oysa ki “Bu teknoloji ne
kadar geliştirilebilir?”, “Gelecek beş yılda en
çok ihtiyaç duyulacak beceriler nelerdir?”
sorularını sorduğumuzda kendimizi bu değişime daha rahat hazırlayabileceğiz.

Yasemen Çalışkan
OSTİM Teknik Üniversitesi
Kariyer Planlama ve İşbaşı Eğitim Ofisi Müdürü

GSYH’ye 10-15 trilyon dolar katkıda bulunacağını ifade ediyor. Rakamsal olarak
öngörüler belki bir tahmin ancak trend
çizgileri aynı yönü gösteriyor.
Yeni makine tabanlı dijital çözümler,
bütün endüstrilerde getirdiği değişim ile
bir ekonomik değer yaratacak. Dijital çözümleri ve yapay zekayı düşündüğümüzde çoğunlukla teknolojinin dünyayı nasıl
etkileneceğine odaklanıyoruz. Oysa ki
“Bu teknoloji ne kadar geliştirilebilir?”,
“Gelecek beş yılda en çok ihtiyaç duyulacak beceriler nelerdir?” sorularını sorduğumuzda kendimizi bu değişime daha
rahat hazırlayabileceğiz.
Linkedin’de 14 ülke 1.770 yönetici ile
yapılan anket sonucunda; Dijital ve Teknoloji Uzmanlığı %42, Yaratıcı Düşünce
ve Deneyim %33, Veri Analiz ve Yorumlama %31, Strateji Geliştirme %30, Planlama ve Yönetim %23, Sosyal Ağ Kurma
%21, İnsan Geliştirme ve Rehberlik Etme
%21, İş birliği %20, Kalite Yönetimi ve
Standartları %20, Var Olan Uzmanlık
Alanında Üstün Beceriler %20, Performans Yönetimi ve Raporlama yetkinlikleri öne çıkıyor.
Teknolojik gelişmeler istihdam yapısını da hem doğrudan hem de dolaylı olarak
etkiliyor. Değişen ve gelişen dünyada, sanayi sektöründe bilgi ekonomisine doğru
dönüşen toplumlarda giderek hizmet sektöründe ağırlığını gösteren fikir işçilerine
doğru bir yapı oluşuyor.
İŞKUR, 2018 yılı İşgücü Piyasa
Araştırması’nı, 2 Nisan-11 Mayıs 2018
tarihleri arasında 89 bin 324 işyerini ziyaret ederek gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu’nun
2018 Hane Halkı İşgücü Araştırması veri
setinden yararlanılarak işsiz profili çıkartılırken, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen saha araştırmasında da işverenin talep
ettiği eleman ve meslekler ortaya çıkartıldı. Araştırmaya göre, Türkiye işgücü
piyasasında 470 bin kişilik açık iş bulunuyor. İşyerlerinin %12,6’sı, elemana ihtiyacı olduğu bildirildi.
İşverenlerin gelecek 10 yılda ön plana
çıkmasını beklediği meslekler şöyle: Bilişim Teknolojisi, Dijital Reklamcılık, Veri
Taban Yöneticiliği, Dil Konuşma Terapisi, E-Ticaret Uzmanı, Siber Güvenlik
Uzmanı, İnternet Televizyonculuğu, Yazılım Destek Uzmanı, Grafik Tasarım,

Mobil Yazılımcı, Robot Kaynak Operatörü, Yapay Zeka Makine Kalite Kontrol
Operatörü.
Bunlara benzer yeni birçok meslek
adını duymak sürpriz olmayacak.
Kaynaklar:
1. “March of the Machines” The Economist, 25 Haziran 2016,
s.11, http://www.economist.com/news/leaders/21701119what-history-tells-usabout-future-artificial-intelligenceandhow-society-should
2. Christopher Moyer “How Google’s AlphaGo Beat a Go
World Champion”, The Atlantic, 28 Mart 2016, http://www.
theatlantic.com/technology/archive/2016/03/the-invisibleopponent/475611/.

Devlet destekleri
OSTİM’de anlatıldı
Ankara Kalkınma Ajansı ve Ostim Teknopark A.Ş. ortaklığında Ankara’daki
girişimciler, iş insanları ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek ve farkındalık
yaratmak amacıyla devlet destekleri ve
teşvikler ile ilgili Devlet Destekleri Bilgilendirme toplantısı OSTİM’de düzenlendi.
İki gün süren etkinlikte, T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı,
KOSGEB, TÜBİTAK, Horizon 2020, İŞKUR, SGK, KGF, Türk Eximbank ve Orta
Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin destekleri
anlatıldı.
OSTİM OSB Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantıya iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, destekler
hakkında merak ettikleri soruların cevaplarını doğrudan ilgili kurumların yetkililerinden alma fırsatı buldu.
Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’nın kayıtlarını
https://www.youtube.com/ostimosb adresinden izleyebilirsiniz.
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Dünyanın önde gelen iktisatçıları OSTİM Teknik Üniversitesinde buluştu

Sanayi politikaları ülkelerin bir
numaralı gündemi

“Kamu alımları sanayileşmede
kaldıraç”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki dönemde makine, elektronik, ilaç, kimya
ve ulaşım araçları sektörlerine odaklanacaklarını ve bu sektörlerde ürün bazlı
çalışmalar yaparak; Ar-Ge’den yatırıma,
üretime ve ihracata bütüncül politikaları
hayata geçireceklerini anlattı.
Kamu alımlarının, ülkelerin sanayileşme
süreçlerinde çok önemli kaldıraç olduğunu, bu yönde de yenilikçi birtakım
adımlar hazırladıklarını belirten Mehmet
Fatih Kacır, kurulması planlanan Sanayileşme İcra Kurulu ile kamu alımlarında orta ve uzun vadeli ihtiyaç analizleri
yapacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Columbia Üniversitesi, SESRIC, UNCTAD ve TİKA gibi kuruluşların destek, iş birliği ve katkıları ile düzenlenen
etkinlik, alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Uluslararası 3. Akıllı
İktisadi Planlama ve
Sanayi Politikaları
Konferans ve Çalıştayı
(SEPIP 2019), OSTİM
Teknik Üniversitesinin ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Etkinlikte, sanayi ve
sanayi politikalarının ülke
gündemlerinde popüler
tartışmanın içine girdiğinin
altı çizildi.

G

elişmekte olan ülkelerde iktisadi
kalkınmanın hızlanması ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasını
hedefleyen akıllı sanayi politikaları ve iktisadi planlama konularında akademik çalışma ve karar alıcı tecrübelerinin paylaşıldığı
konferans serisinin üçüncüsü olan SEPIP
2019, Ankara’da OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, OSTİM
Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen, sanayici ve STK temsilcisi katıldı. 15-17 Ekim tarihleri arasında
süren programın ikinci ve üçüncü günü Uygulamalı Endüstriyel Politikalar Çalıştayı
yapıldı.

“Sanayi politikaları popüler tartışmanın
içine giriyor”
SEPIP 2019’un açılış konuşmasını yapan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Yülek, sanayi ve sanayi
politikalarının giderek popüler tartışmanın
içine girdiğini kaydetti. Yülek, “Geçen senenin başında Theresa May, İngiltere Başbakanı iken bir sanayi stratejisi açıkladı.
İngiltere, sanayi kaybetme konusunda önde
gelen bir ülke. Sanayiyi çeşitli sektörlerde
kaybetme sürecinde ve sanayinin GSYH
içindeki payı düşüyor. Theresa May’in ilk
icraatlarından bir tanesi, sanayi politikaları
ile ilgili bir strateji açıklamak olmuştu. Alman Sanayi Bakanı, Mayıs ayı içinde yeni
bir sanayi stratejisini açıkladı. Almanya’nın
yeni sanayi stratejisinde ‘milli şampiyonlar’
dediğimiz devlet destekli şirketlerin önem
kazanacağını, Almanya’nın sanayisini kaybetmek istemediğini anlattı.” dedi.
Çin’in yerlileşme planı olan Vizyon
2025 ile sanayinin GSYH içindeki payını
daha da yükseltmeyi hedeflediğini dile getiren Murat Yülek, sözlerini, “2 yıl önce
devreye giren 13. Kalkınma Planı’ndan
başlayarak yine benzer politikalar izliyor.
Kısacası hangi ülkeye, hangi kıtaya baksanız, sanayi ve sanayi politikaları giderek
Prof. Dr. Murat Yülek, sanayi politikalarının
giderek popüler tartışmanın içine girdiğini
kaydetti. Yülek, Çin’in yerlileşme
planı olan Vizyon 2025 ile
sanayinin GSYH içindeki
payını daha da yükseltmeyi
hedeflediğini dile getirdi.

popüler tartışmanın içine giriyor. SEPIP de
4-5 senedir sanayi politikalarının ve iktisadi planlamanın akademik olarak tekrar ele
alınmasını öne çıkartan bir konferanslar dizisi.” diyerek tamamladı.

“Kümelenme, sanayileşmenin en önemli
araçlarından biri”
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Orhan Aydın, sanayileşme,
teknoloji ve bölgelerin kalkınmasının çok
önemli ve değerli olduğunun altını çizdi.
Aydın, OSTİM’in 50 yıldan fazla bir süredir Ankara’nın sanayileşmesine yol gösteren, hamilik yapan ve kuluçka merkezi
olarak faaliyet gösteren bir bölge olduğunu
vurguladı. Başkan Aydın, “Sanayileşmeyi
yakından izliyoruz. Şu ana kadar dünyanın izlediği sanayileşme politikalarının en
önemli araçlarından biri olan kümelenme
politikalarını yerelde, şehirde ve ülkede de
uygulamaya ve bunu yaygınlaştırmaya çaba
sarf ediyoruz. Bu nedenle bu ekosistemimiz
içerisinde üniversitemizin de bölgemizde
faaliyete geçmesiyle beraber bunu daha
hızlandırarak, geliştirerek, değiştirerek çabalarınızı artırarak hem bölgemize, hem ülkemize, hem insanlığa katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Orhan Aydın, sanayileşmeyi yakından
izlediklerini belirterek, “Şu ana kadar dünyanın
izlediği sanayileşme politikalarının
en önemli araçlarından biri
olan kümelenme politikalarını
yerelde, şehirde ve ülkede de
uygulamaya ve bunu
yaygınlaştırmaya çaba
sarf ediyoruz.”
İfadelerini kullandı.

Kacır, “Yerli üretim potansiyellerimizi,
kamunun ihtiyaçlarına uyumlu bir
şekilde tespit edebilecek, şartname
havuzları oluşturacak ve özellikle yüksek ölçekli alanlarda kamu alımlarının
bütüncülleştirilmesi yoluyla yerlileşmeyi
sağlayacağız. Raylı sistemlere önümüzdeki 10 yıl içerisinde hem merkezi
hükümet, hem belediyeler milyarlarca
Dolar’lık yatırım yapacaklar. İşte biz bu
alanda ve benzer pek çok alanda kamu
alımlarını ortak bir plan çerçevesinde
planlayabilirsek büyük bir yerlileşme
fırsatı elde edebiliriz diye ümit ediyoruz.” dedi.
Mehmet Fatih Kacır,
“Yerli üretim potansiyellerimizi,
kamunun ihtiyaçlarına
uyumlu bir şekilde tespit
edebilecek, şartname
havuzları oluşturacak ve
özellikle yüksek ölçekli
alanlarda kamu
alımlarının
bütüncülleştirilmesi
yoluyla yerlileşmeyi
sağlayacağız.” dedi.

Tam bağımsızlık için yerli, milli ve özgün
teknoloji
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih Kacır, sanayi politikalarının
son dönemde yeniden küresel gündeme
daha fazla gelen, uluslararası arenada çokça
tartışılan alanlardan biri olduğunu söyledi.
Sanayi politikalarının güçlü bir Türk ekonomisi için önemli olduğunu anımsatan Bakan Yardımcısı, şöyle devam etti: “Bizim
en önemli önceliklerimizden bir tanesi savunma sanayiimizdeki başarı hikayemizden
çıkardığımız derslerle, benzer bir başarıyı
sanayinin ve teknolojinin diğer alanlarında
hayata geçirmek. Sanayi politikalarını; bilim, teknoloji, yenilik, Ar-Ge politikalarından bağımsız görmüyoruz. Dolayısıyla bütün bu çerçevede yürüttüğümüz politikaları
eşgüdüm içerisinde ele alıyoruz.”
Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinin iki
temel ayağı olduğunu ifade eden Mehmet
Fatih Kacır, şu detayları aktardı: “Birincisi; yüksek katma değer üreten bir sanayiyi
inşa etmek. Küresel rekabette ileri teknoloji
seviyesine sahip ürünlerle bu rekabete da-
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OSTİM destekli ‘Mardinio’
Gümüş Madalyayı Ankara’ya getirdi
Sanayici Necmettin
Türkoğlu tarafından
geliştirilen ‘Mardinio Yeni
Nesil Kod Yazma Kartı’,
Türk Patent ve Marka
Kurumu 4. İstanbul
Uluslararası Buluş
Fuarı’nda (ISIF'19) Gümüş
Madalya kazandı.
İmalat sanayi GSYH hedefi
“Cumhuriyetimizin 100. yılına yönelik
hedeflerimiz var.” diyen Mehmet Fatih
Kacır, “Hem 11. Kalkınma Planı’nda
zikredilen, hem de Sanayi ve Teknoloji
Stratejisi’nde birtakım yeni eklemelerle
zenginleştirdiğimiz ulusal hedeflerimizin başında GSHY’de imalat sanayinin
ürettiği katma değerin payının artırılması var. Yine son 10 yıllık periyoda
baktığımızda; imalat sanayinin ürettiği
katma değerin GSYH’ndeki payının
ortalama yüzde 16,5 olduğunu görüyoruz. Her ne kadar 2018 yılında bu,
yaklaşık yüzde 19 olarak gerçekleşmiş
olsa da Türkiye ekonomisinde bu
oranın son 10-15 yıllık periyotta yaklaşık yüzde 17 seviyesinde olduğunu
görüyoruz. En önemli hedefimiz, bunu,
2023 yılına geldiğimizde 21 düzeyine
çıkarmak.” açıklamasında bulundu.

hil olmak. İkincisi; tam bağımsızlık için olmazsa olmaz; teknolojik ürünleri yerli, milli ve özgün olarak geliştirmek ve üretmek.
Tam bağımsızlığımız için kritik, stratejik
ürünler dediğimizde akla öncelikle savunma sanayii geliyor. Fakat bugünün dünyasında teknolojide tam bağımsızlık sadece
savunma sanayiinde birtakım kritik ürünleri
yerlileştirmek, millileştirmekle mümkün
değil. Teknolojide tam bağımsızlık için finans teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, teknolojinin bütün dikeylerinde kritik bileşenleri, ürünleri
yerli ve milli olarak geliştirmek ve üretmek
durumundayız. Dolayısıyla bizim de önümüzdeki dönemde en büyük önceliğimiz;
bu ürünlerin tespit edilmesi ve Türkiye’de
yerli ve milli olarak geliştirilmesi, üretilmesi olacak."

”Konferans oturumları
• ABD Columbia Üniversitesinden Prof.
Dr. Eric Venhoogen, Teknolojik Gelişim ve Endüstriyel Kalkınma başlığında bilgiler verdi. Sanayi Politikaları ve
Teknolojik Yayılımın Etkenliği isimli
oturumda, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim
Merkezi’nden (SESRIC) Dr. Kenan
Bağcı, Marmara Üniversitesinden Prof.
Dr. Mustafa Erdoğdu ve İstanbul Teknik
Üniversitesinden Dr. Mete Han Yağmur
konuştu.
• ‘Kalkınma Planları, Sanayi Politikaları
ve Sürdürülebilir Kalkınma Araçları başlıklı oturumda T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığından Çağatay Emrah Öngüt ve Arzu Önsal konuşmacı olarak yer aldı. Dördüncü oturumda, dünyada girişimci üniversite kavramı
ile tanınan Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Johannes Wissema, Girişimci Üniversite, İnovasyon ve
Endüstri başlığında bilgiler verdi.
• TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve Konya Milletvekili Ziya
Altunyaldız’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Sanayi Politikaları ve Dünya
Ekonomisi: Güncel Zorluklar oturumunda; Japonya Yamaguchi Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Akkemik, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasından Ekonomist Doç. Dr. Seyit Mümin Cilasun,
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday,
İsviçre Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı’ndan (UNCTAD)
Dr. Piergiuseppe Fortunato görüşlerini
paylaştı.

A

nkaralı sanayici Necmettin Türkoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı,
OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM
OSB destekleriyle geliştirdiği ‘Mardinio
Yeni Nesil Kod Yazma Kartı’ ile Teknofest 2019’da gerçekleştirilen Türk Patent
ve Marka Kurumu 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF'19) Gümüş Madalya kazandı.
Madalyası ile birlikte OSTİM’i ziyaret eden başarılı sanayici, desteklerinden
dolayı OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın’a ve OSTİM Teknik Üniversitesine teşekkür ederek çalışmalarını
OSTİM Teknik Üniversitesi ile birlikte
ilerleteceklerini kaydetti.
Başarısından
dolayı
Necmettin
Türkoğlu’nu tebrik eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, projeye destek olmaya devam edeceklerini
vurguladı.
BMNS A.Ş. olarak yerli çip üretmeyi
hedeflediklerini, bunun için de 10 yıldan
fazla bir zamandır çalıştıklarını ifade
eden Necmettin Türkoğlu, projesi hakkında şu bilgileri verdi: “Mardinio Projesi ile çocuklara yeni nesil kod yazmayı
ve ileri teknolojiyi öğreten kod yazma
kartı tasarladık. Bunun nasıl üretileceği
konusunda OSTİM bizi Ankara Kalkınma Ajansı ile tanıştırdı. Ajans da bizi
Ankara’yı temsilen Teknofest’e davet
etti. OSTİM Teknik Üniversitesi lojistik
destek verdi. Teknofest’te ürünümüzü
sergiledik, uygulama yaptırdık. Uluslararası jüri üyelerinin yer aldığı ISISF’19’da
patentli olan ve ticarileşebilir ürünler kategorisinde gümüş madalya kazandık. Bu
ödül bizim için çok önemli. Lübnan’dan
bin adet Mardinio Babaküs için sipariş
aldım sözleşme imzaladık.

Mühendislik yüzde yüz yerli ve milli
Her öğrencinin bir Mardinio’ya ihtiyacı var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız,
10 şehirde Dene Yap Atölyesi açıyor.
Dene Yap Atölyelerinin ana malzemesi
bu kart. Yeni nesil teknolojiye ilgi duyan
çocuklar bu kartı aldıkları zaman kendi
robotunu yapabiliyor.
Kartı tarımda da kullanabilirsiniz. Seranızın ısı, nem, sıcaklık gibi değerlerini
telefonunuz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu kartın yerlisi yoktu; İtalya’dan

Çocuklar matematik kafe ile
buluş yapacak
Çocuklara matematiği, bilimi ve buluşu sevdirerek öğretmek amacıyla
Matematik Kafe’yi hayata geçirdiklerini belirten Necmettin Türkoğlu,
buradaki çalışmalarla ilgili de şöyle
konuştu: “Çocuklara temel matematik ve kod yazma eğitimi veriliyor.
Matematik Kafe, çocukların doğal
düşünme mekanizmasını geliştirmek
için internet ortamında kuruldu; www.
matematikkafe.com adresinde.
Eğer çocuklar çok iyi bir matematik eğitimi almazsa iyi bir program
yazamıyor. Kod yazmaktan ziyade ilk
aşamada uygulamalı iyi bir matematik eğitimi vermek gerekiyor. OSTİM
Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Sayın Orhan Aydın, bize
Üniversite’de bir yer gösterdi. Burada
formatımızı üniversitenin de desteğiyle uluslararası standartlara getirerek
çocuklara temel matematik ve kod
yazma eğitimi vereceğiz. Çocuklar
yerli olarak kendi buluşlarını yapacak.”

ya da Çin’den geliyordu Türkiye’ye,
bunu biz yerlileştirdik.
Kendi kod yazma programımızı geliştirdik. Çipin içerisine kod yüklüyoruz;
100 ayrı parametreyi aynı anda kontrol
edebiliyoruz. Kartın mühendisliği yüzde
yüz yerli ve milli.
Alt yapı hazırlığını 2008’de yapmıştık. 11 senelik bir süreci var. Bu konuda
dünyanın en ileri seviyesine 8 yılda gelebildik. Seri üretimi OSTİM Teknik Üniversitesi ile birlikte yapacağız.
OSTİM Teknik Üniversitesinde projesi olan bütün öğrencileri davet ediyorum.
Biz onları destekleyeceğiz. Dışarıdan
öğrencilerle de haftanın 1-2 günü proje
yapacağız. Proje imecesi örneğini ortaya
koyacağız.
Millileşmede bir model koyuyoruz.
Modelimiz; sanayici, üniversite, yerli
üretim ve ihracat. Bu modelin uygulanabilirliğini ortaya koyduk. Heyecanlandık,
beklentimizin üzerinde bir talep gördük.”
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Kümelenme madencilikte yerlileşmeyi artırır
Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu’nun (TKİ) ev
sahipliğinde, Kamu-Özel
İş Birliği ile Yerli Kömür
Üretiminin Artırılması
Çalıştayı’na katılan OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, madencilik
faaliyetlerinin yerlileştirilmesi
ve yerli kömür üretiminin
artırılması için kümelenme
modeline işaret etti. Aydın,
“TKİ bu işi sahiplenirse,
maden ve kömür
sektöründe de milli takım
kurabiliriz; sizin yanınızda
sonuna kadar durabiliriz.”
dedi.

anayileşmenin en önemli ham maddesinin tüm yönleriyle konuşulan çalıştaya,
T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, TKİ
Genel Müdürü Ömer Bayrak, OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) üyeleri ve yöneticileri, OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi yöneticileri ve üyeleri, maden sektöründe
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

S

Yerli kömür üretimi artırılacak
TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, özel sektör ve kamu iş birliğinin madencilik sektörü için
de hayati önem taşıdığını vurguladı.
Ömer Bayrak, enerji gündeminde yenilebilir,
nükleer enerji gibi alternatif kaynakların sıklıkla
yer alsa da Türkiye’nin zengin linyit kaynaklarının değerlendirilmeye devam etmesinin, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir
rol oynadığına işaret etti.
Elektrik üretimindeki kaynak dağılımının
yerli kömürde 2019 Eylül ayında yüzde 16’lık
bir paya sahip olduğunu dile getiren Bayrak,
“TKİ Kurumu olarak satışlarımızın yarısından
çoğunu gerçekleştirdiğimiz sektörün elektrik
santralleri olması sebebiyle, dışa bağımlılığın
azaltılmasında hissettiğimiz sorumluluk da artmaktadır.” dedi.
TKİ’nin 2018 yılında 30 milyon ton kömür
üretimiyle son yılların en yüksek rakamına ulaştığını kaydeden Genel Müdür Ömer Bayrak,
şunları kaydetti: “Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde 2019-2023 dönemi için
hazırladığımız Stratejik Planımızı yayınlamış
bulunmaktayız. Planda Kurumumuzun amaçları 4 ana eksen üzerine kurulmuştur: Milli enerji
ve maden politikaları kapsamında yerli kömür
üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve
sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek,
pazarda kalıcı ve etkin olmak. Kurumun tüm
faaliyetlerinde verimliliği arttırmak. Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik
değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip
ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faali-

TKİ sahaya davet etti,
kümeler kolları sıvadı

İ

ş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
(İŞİM) ve OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi üyeleri, Türkiye
Kömür İşletmelerinin (TKİ) yerlileştirme
çalışmaları kapsamında, Soma'da yer
alan Ege Linyitleri Kömür İşletmeleri
Müdürlüğü'ne saha ziyareti gerçekleştirdi.
Her iki kümede, farklı alt ürün gruplarında üretim yapan 15 firmanın katıldığı
ziyarette, firmalar kabiliyetlerini, TKİ
yetkilileri beklentilerini aktardı.

yetlerine devam etmek. Kurumsal
yapıyı geliştirmek, güçlendirmek
ve sürekliliğini sağlamak.”

İş birliğinin önemine dikkat çeken Orhan Aydın, “Yapılamayacak
iş yok. Bunun için işin sahiplenerek, iş paylaşımının yapılması gerekiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı
Maden sektörü ihmal
bu anlamda başarılı uygulamaları
edilmemeli
yürütüyor. Maden makinelerini
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
neden yapamıyoruz. Termik santBakanlığı Bakan Yardımcısı Prof.
ralini neden yapamıyoruz. EnerjiDr. Şeref Kalaycı, Yerli kömür
nin üretimi konusunda da yeterince
üretiminin ülke ekonomisi için
Prof. Dr. Şeref Kalaycı
yerli üretim yapamıyoruz. Kendi
gerekliliğine vurgu yaptı. Kalaycı,
bakanlık olarak bu çalıştayın çıktılarını dikkate rüzgar türbinlerimizi yapabiliriz. Kömürümüalarak değerlendireceklerini söyledi. Madencilik zün yerli kullanımının artırılması için bir termik
sektörünün önünü açmak için çaba sarf ettikleri- santrale ihtiyacımız var. Yerli firmalarla ciddi
ni belirten Bakan Yardımcısı, maden sektörünün bir iş birliğine ihtiyaç var. Ortak araştırmalar
ihmal edilmemesi gereken sektörler arasında ol- yapmalıyız. TKİ ile beraber ortak araştırmalar
duğunu kaydetti.
yapmalıyız. Sabır ve iş birliği gerekiyor bunun
Çalıştayın ana oturumu, ‘Kömür Kaynakları sonucunda da ciddi bir biçimde hepimize refah
ve İşletmeciliği’ başlığıyla gerçekleşti. Kömür ve bağımsızlaşma çıkacak. Kömürün kazınması,
kaynaklarının durumu, arama ve rezerv geliş- taşınması, elenmesi ve yakılması, ne kadarı yerli
tirme stratejileri, kömür madenlerinin aranması makinelerle yapılıyor?” görüşlerini paylaştı.
ve ruhsatlandırılması, ülkede ihtiyaç duyulan
OSTİM OSB olarak 7 sektörde Kümelenkömürün özellik ve miktarı ile yerli kömürün
me çalışmaları sürdürdüklerini belirten Aydın,
ülke ekonomisi açısından kalkınması açısından
önemi, kömür ve enerji fiyatları, kömür ithalatı, ARUS ile milli metro araçları üretildiğini, HTK
pazar sorunları ve teknoloji yerlileştirme konula- ile de 2020 yılında tüm dünya ile aynı anda yerli
ve milli 5G haberleşme sistemine geçmek için
rı oturumda masaya yatırıldı.
çalışıldığını vurguladı.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünden
Aydın, “TKİ bu işi sahiplenirse, maden ve
(MTA) Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire
Başkanı İsmail Kara, Türkiye’deki kömür re- kömür sektöründe de milli takım kurabiliriz;
zervleri hakkında bilgi verdi. Ülkemizin dünya sizin yanınızda sonuna kadar durabiliriz.” dedi.
kömür rezervlerinin yaklaşık yüzde 1.8’ine sahip olduğunu söyledi.
Kara; kömürün elektrik üretiminde kullanılmasında ülkelerin payı hakkında şu bilgileri
verdi. Çin yüzde 75, Almanya yüzde 45, ABD
yüzde 35, Türkiye yüzde 12,5. Türkiye’nin toplam linyit kaynağı 18.9 milyar ton. Toplam taş
kömürü 1.525 milyar ton rezerv var. 73 milyon
ton da asfaltit rezervi bulunuyor.

Yerlileştirilmesi talep edilen ürünlerin
de sergilendiği etkinlikte, TKİ’nin ihtiyacı ve yabancı menşeili tedarik edilen
yedek parça ve ekipmanların yerli ve
milli imkânlarla üretimi değerlendirildi.
Yerinde inceleme ve görüşmelerde birçok parça ve ekipmanının yerli firmalar
tarafından üretilebileceği tespit edildi.
Oldukça verimli geçen Soma programın ardından; TKİ’nin yerlileştirme
konusunda yürüttüğü çalışmaları desteklemek ve yerli üreticilere iş imkanını
geliştirmek amacıyla OSTİM’de de
etkinlik gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
TKİ’nin 3 işletmesinde yer alan teknik
personel, OSTİM’de küme üyeleri ile
bir araya gelerek yerli ürün tedarikçi
havuzunu genişletmeyi hedefliyor.

Ünlü Rus kozmonot OSTİM’de

“Yerli firmalarla iş birliğine ihtiyaç var”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Teknoloji Yerlileştirme başlığındaki konuşmasında bölgesel ve sektörel kalkınma için
kümelenme modeli üzerinde çalıştıklarını anlattı. Aydın, kümelenme modelinin tarihimizde
Ahilik olarak karşımıza çıktığına dikkat çekti.
Kümelenme modelinde firmalar, destek kurumları ve eğitim kurumlarının birlikte hareket
etmesinin önemine dikkat çeken Aydın, “Üniversiteler bizim sorunlarımızın çözümüne odaklanırsa katma değer oluşturabiliyoruz.” dedi.

Aleksandr Lazutkin

1997 yılında Soyuz TM-25’le uzaya giden ve Mir Orbital kompleksinde 184 gün kalan
ünlü Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, Ankara programı kapsamında OSTİM OSB ve Ostim
Teknik Üniversitesini ziyaret etti. Uzay Lazutkin, uzay yolculuğu deneyimlerini çalışanlar ve
öğrencilerle paylaştı.
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Macaristan’la medikal iş birliği köprüsü kuruldu
OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi ile Macaristan’da
faaliyet gösteren Mediklaszter
Kümelenmesi arasında iş birliği
protokolü imzalandı.

İ

ki kurum arasında ortak faaliyetler ve
ticari girişimleri kapsayan protokole;
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar
ile Mediklaszter Başkan Yardımcısı Andras
Arnold Steiner imza koydu.
İmza törenine; OSTİM OSB Yönetim
Kurulu Üyesi Behzat Zeydan, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Aydıngün
ve Veysel Ersun Nasırlıoğlu, Macaristan
Ticaret Ataşesi Áron Sipos, Macaristan
İhracatı Geliştirme Ajansı (HEPA) Sağlık
Birim Yetkilisi Erika Jako, Macaristan’ın
dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak
ve onu çeşitlendirmek amacıyla çalışan dış

ticaret şirketi ALX Hungary’nin Türkiye
Ülke Direktörü Mert Danişger, Resmi İlişkiler Müdürü Ersin Ertaş ile Macar sanayiciler katıldı.

“Macaristan Avrupa’ya açılan kapı”
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
Şovrumu’nda gerçekleşen protokol imza
töreninden sonra açıklamalarda bulunan

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, iki
ülke arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek Mediklaszter Kümelenmesi ile iş birliği
kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.
Macaristan’ın,
Türk
ürünlerinin
Avrupa’ya açılmasında bir kapı olduğunu
belirten, protokolün Macar sanayiciler için

Hırvatistan tehditlere üretimle karşı duracak
Ekonomisinde hizmet
sektörünün ağırlığı bulunan
Hırvatistan, üretime
yönelmeye başladı. OSTİM’i
ziyaret eden Zagrep
Belediye Başkan Yardımcısı
Olivera Majic, hizmet
sektörüyle tehditlere karşı
duramadıklarını ve fırsatlara
cevap veremediklerini dile
getirerek, “Üretimin ne kadar
kritik ve önemli olduğunu
anladık. Üretim yapmak için
girişimcilere, şirketler kuracak
kişilere devlet destekleri
çıkardık.” dedi.

Z

agreb Belediye Başkan Yardımcısı
Olivera Majic, Ankara temasları kapsamında Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile birlikte OSTİM’i
ziyaret ederek bilgiler aldı.

ratuvar ekipmanlarıyla ilgili ciddi destek
veriyor. Onun dışında birtakım kaynakların gelişmesiyle ilgili yatırımlarda bulunan start-up’lara kuluçka döneminde karşılaşacakları zorluklarla ilgili hem finansal
hem de sosyal anlamda destek veren bir
şehir. Şehir olarak girişimcileri ve startup’ları destekliyoruz.
Üniversite-sanayi iş birliği içinde firmaların ve üniversitelerin olduğu çok iyi
bir örnek olduğunu gördüm OSTİM’in.”

“Aramızda çok fazla iş birliği
yapılabilecek konu var”

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Üyesi
Behzat Zeydan, OSTİM OSB Denetim
Kurulu Üyesi Mehmet Alkan, OSTİM
OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı ve küme
koordinatörleriyle bir araya gelen Majic,
siyasetçi kimliğinin yanı sıra akademik
kariyeri de olduğunu belirtti.
Hırvatistan heyetine OSTİM OSB
Bölge Müdürü Adem Arıcı, bölge ve kümelenmeler hakkında bilgi verdi.

“Üretimin önemini anladık”

Olivera Majic, “Üniversite-sanayi iş
birliği içinde firmaların ve üniversitelerin
olduğu çok iyi bir örnek olduğunu gördüm
OSTİM’in.” dedi.

de Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve
Afrika ülkeleri ile ticarette bir avantaj olacağını bildiren Dağçınar, “Birbirimizi rakip
görmüyor, birbirimizi tamamlayacağımıza
inandığımız için iş birliğini olumlu karşıladık. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz.”
dedi.
Mediklaszter Başkan Yardımcısı Andras
Arnold Steiner, “OSTİM’le imzaladığımız
bu anlaşma bizim için mutluluk verici.
Toplamda 400’e yakın firmanın iş birliği
yapmasını sağlayacak bir anlaşma. Bize bu
fırsatı sundukları için teşekkür ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Türk ve Macar firmalarının birlikte parça
ve ürün üretmesine alt yapı oluşturmak istediklerini kaydeden Steiner, bu potansiyeli
gördüklerinin altını çizdi.
Tören programı çerçevesinde OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi ve OSTİM
hakkında detaylı bilgiler edinen konuklar
daha sonra küme üyesi Normmed’de incelemelerde bulundu.

Konuk Başkan Yardımcısı, bölgedeki
faaliyetlerin iki ülke arasındaki ticari ve
sınai iş birliklerini artırabileceğini bildirerek, “OSTİM bilimsel örnek teşkil edebilecek bir çalışma. İş birliğini geliştire-

bilecek noktalar olduğunu memnuniyetle
gördük.” dedi.
Olivera Majic, Hırvatistan’ın hizmet
üreten bir ülke olarak ve ekonomisinin
hizmet sektörüne daha çok bağımlı olduğuna dikkat çekti. Hizmet sektörüyle tehditlere karşı duramadıklarını ve fırsatlara
cevap veremediklerini fark ettiklerini dile
getiren Majic, “Üretimin ne kadar kritik
ve önemli olduğunu anladık. Üretim yapmak için girişimcilere, şirketler kuracak
kişilere devlet destekleri çıkardık.” dedi.
Sanayi ve üretim için de gerekli bilgiyi
sağlamak üzere Zagrep’te yeni girişimcilere destek veren bir inovasyon merkezi
kurduklarını dile getiren Olivera Majic, şu
görüşleri paylaştı: “Zagreb, kendi bölgesinde yerel işleyen bir bölge değil. Labo-

Büyükleçi Cvitanovic de ülkesindeki
ekonomik gelişmeleri aktardığı konuşmasında, Türk sanayicilerine kapılarının açık
olduğunu ve gereken yardımı yapmaya
hazır olduklarının altını çizdi.
Cvitanovic, Hırvatistan’ın Türkiye ile
savunma sanayiinde ilişkilerinin iyi seviyede ilerlediğine dikkat çekti. Büyükelçi,
“Savunma alanındaki firmalarla iş birliklerimiz devam ediyor. Yenilenebilir enerji
kümelenmesini de görmekten memnun
oldum. Özellikle güneş panelleri konusunda bir firmamız var. İyi ve yüksek teknolojiyle üretim yapıyor. Türkiye’de de
bir ofis ve merkez açmayı düşünüyorlar.
Bu konuda OSTİM Yenilenebilir Enerji
ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesinin
doğru bir adres olabileceğini düşünüyorum. Bizim aramızda çok fazla iş birliği
yapılabilecek konu ve başlık var. 200 milyon dolar civarında karşılıklı ticaret hacmi var. Hırvatistan ile Ankara arasındaki
ticaret hacmi 20 milyon dolar.” bilgisini
verdi.
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Connecting the ideas of over 2,000 SMEs of
ARUS, ERCI ile Avrupa’da
söz sahibi
the rail supply industry.

POLONYA VE İTALYA’DA
TÜRK RÜZGARI

ARUS, 24-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Polonya’nın Gdansk’taki TRAKO
Raylı Sistem Fuarı ve 1-3 Ekim 2019
tarihinde İtalya’nın Milano şehrinde
düzenlenen Ferroviara Raylı Sistem
 14 Rail-Tech clusters from
Fuarı’nda ülkemizi temsil etti. Etkinliklerde ERCI üyeleriyle birlikte yer alan
 16 European countries
küme üyeleri ikili iş görüşmeleri ile ticari
representing
haritalarına
yeni iş alanları ekledi.

Türkiye’nin sektöründe öncü
sivil toplum oluşumu Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS),
Avrupa’da iş birliği ağını
geliştiriyor. Küme, 16 ülkenin
üye olduğu Avrupa Demiryolu
Kümelenmeleri Birliği (ERCI)
Yönetim Kurulunda ülkemizi
temsil ederken sektörün önemli
oyuncuları arasına girmeyi
başardı.

“

Raylı sistemler milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan ARUS, Türkiye’nin ilk
bölgesel olmayan ve tüm Anadolu’yu
kapsayan kümelenmesi olarak, ülkemizde
raylı ulaşım sistemlerine yönelik üretim
yapan sanayiciler, destekleyici kurum ve
kuruluşlarla birlikte ülkemizi küresel organizasyonlarda başarıyla temsil ediyor.
2018’de 16 ülkenin kümelerinin yer aldığı ERCI’ye üye olan küme, başarılı çalışmaları ve sektöre katkılarının etkisiyle kısa
süre sonra yönetim kurulunda Türkiye’yi
temsil etmeye başladı.

10 projeden biri arasına girdi
ARUS, ERCI ile ilk olarak sene başında İspanya’nın Bilbao kentinde düzenlenen
Rail Live Fuarı’nda bir araya geldi. Burada çeşitli ülkelerden sektör temsilcileri ve
Fransa, İsveç, Almanya, İtalya, İspanya ve
Portekiz’den küme yöneticileri ile bir araya
gelen ARUS, güçlü üretim yetenekleri ve
iş birliği olanaklarına kapı açan ERCI’nin
6 üyesiyle birlikte Avrupa Birliği destekli
COSME Cluster Excellence Programme



renowned R&D bodies

ERCI yönetim kurulu toplantısı ARUS’un
katılımıyla Ekim ayında İtalya’da yapıldı.
Toplantıda, ERCI’nin 2020 yılı programı
netleştirildi.

Projesi’ne (Küme Mükemmeliyet) başvurdu.
ARUS, 7 ERCI kümelenmesinden oluşan konsorsiyum ile dünya genelinde yapılan yüzlerce başvuru arasından kabul edilen
10 proje arasına girmeyi başardı. Proje kapsamında ARUS, üyeleri ile birlikte Avrupa
Birliği proje fonlarına kolay erişim, iş ağı
geliştirme, küme yönetimi ve Avrupa Birliği Projeleri geliştirme konularında eğitim,
seminer ve çalıştaylara katılacak.
Proje ile üyelere Avrupa‘da yeni kapılar
açmak için girişimlerin hızlanacağını söyleyen Küme Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş,
“Dünya genelinde yapılan yüzlerce başvuru
arasından toplamda 10 tane onaylanacak
proje çağrısında, ARUS ve ERCI’nin beraber yaptığı başvurusu kabul edildi. ARUS,
böylece bu başarıyı elde eden özel kümelenmeler arasında yerini aldı. Yapılacak
projeler ile yenilikçi teknolojilerde firmala-

rımız Avrupa’nın ve dünyanın aranan şirketleri arasına girecek.” dedi.
ERCI yönetim kurulu ve ödül törenlerinin İtalya’da yapıldığını ifade eden Pektaş,
“ARUS burada, 2020 yılında yapılacak
ERCI organizasyon ve toplantı kararlarında
yer aldı. Böylece, tüm Avrupa Raylı Sistem etkinlik ve iş birliklerinde üyeleri ile
birlikte Shift2Rail, Horizon 2020, COSME
projeleri ve Avrupa B2B iş görüşmeleri
konularında Avrupa Kümeler Birliği’nin
içinde önemli bir oyuncu durumuna geldi.”
açıklamasında bulundu.

Romanya ikinci kez ‘Bozankaya’ dedi
ürkiye’nin ilk raylı sistem aracı ihracatçısı, Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya, Romanya’nın Timişoara
şehrinden sonra, Iaşi şehri için de 16 adet
yüzde 100 alçak tabanlı tramvay üretecek.
Ankara’da elektrikli ticari araçlar ve
raylı sistem araçları tasarlayan ve üreten
Bozankaya, Romanya’nın Iaşi şehrinin
açtığı 16 araçlık tramvay ihalesini kazandı. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 18 ay içinde ilk teslimatların başlayacağı ihalede sözleşme süresi ise 34 ay.
Şirketten yapılan açıklamada, ihale
kapsamında üretilecek yeni Iaşi tramvaylarının, 30 metre uzunluğunda, 5 modüllü
ve yaklaşık 270 yolcu kapasiteli olacağı

T

>2,000 companies and

bildirildi. Azami 70km/s hızdaki tramvaylar, yüzde 100 alçak tabanlı tasarım
sayesinde yolcu iniş-binişlerinde büyük
kolaylık sağlayacak. Bozankaya bu proje
ile Türkiye’ye yaklaşık 30 milyon Avroluk döviz girişi sağlayacak. Açıklamada,
“Iaşi, Romanya’da Timişoara’dan sonra
kazanılan ikinci ihale oldu. Bozankaya’nın
Bükreş’te teklif verdiği 100 adetlik elektrikli otobüs ve 100 adetlik troleybüs ihalelerinin de yakında sonuçlandırılması bekleniyor.” denildi.
Bozankaya, kısa bir süre önce
Romanya’nın Timişoara şehrinin açtığı
16 araçlık tramvay ihalesini de kazanmıştı. İhalede ayrıca 24 adetlik bir ek opsiyon
bulunuyor.

üyesidir.
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Özbekistan mesleki eğitim talep ediyor
OSTİM’i ziyaret eden
Özbekistan Büyükelçisi Alisher
Agzamkhodjaev, ülkesinde
sanayi, tarım ve diğer pek çok
alanda dönüşümler yaşandığını
belirterek, “Özbekistan’da
çok fazla serbest ekonomi
bölgesi kuruyoruz. İlk başta
bu bölgelerin yöneticilerine
Türkiye’de mesleki gelişim
kursu düzenleyelim.” dedi.

zbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev ve beraberindekiler
OSTİM’i ziyaret etti. Ankara’nın
ve Türkiye’nin gelişimine dikkat çeken
Büyükelçi Agzamkhodjaev, 2017 yılında
Türkiye’de göreve başladığında Ankara’da
öğrenilecek çok bilgi olduğunu ve bunu
Başkent Taşkent’e bildirdiğini anlattı.
Özbekistan’da sanayi, tarım ve diğer

Ö

pek çok alanda dönüşümler yaşandığını
belirten Agzamkhodjaev, Ankara’daki ve
OSTİM’deki gelişmelerden etkilendiğini
dile getirdi. Özbek diplomat, “Yardımınıza
ihtiyacımız var. Özbekistan’da çok fazla
serbest ekonomi bölgesi kuruyoruz. İlk başta bu bölgelerin yöneticilerine Türkiye’de
mesleki gelişim kursu düzenleyelim.” dedi.
Ülkesinde son yıllarda yaşanan değişimleri de anlatan Agzamkhodjaev, “Türk vatandaşları için vize zorunluluğunu kaldırdık.
Bir aya kadar vizesiz olarak Özbekistan’da

bulunabilirler. Türkiye başta olmak üzere
vize muafiyeti 82 ülkeye uygulanıyor. Özbekistan dünyanın yarısına kapısını açmış
durumda. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından kurulan Türk
Konseyi’ne de tam yetkili üye olmak için
bütün gereklilikleri yerine getirdik; tam yetkili üye olarak Konsey’e katılacağız.” dedi.

İş birliği tarihi sorumluluk
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Özbekistan’ın Türkiye için çok
önemli olduğunu, medeniyetimizin kökleri-

nin Buhara, Semerkant gibi kadim şehirlerde bulunduğunu ifade etti.
Özbekistan ile iş birliği yapmayı tarihi
bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Aydın, OSTİM’in sanayileşme modeli
hakkında bilgi verdi. Bölgenin küçük ve
orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu kaydeden Orhan Aydın, “OSTİM’den büyüyüp giden firmalar Ankara’da 12 tane OSB
oluşturdu. OSTİM modelini, Afrika, Orta
Asya ve pek çok ülkede hayata geçirmek
için çalıştık. Özbekistan ile de bilgi paylaşımına ve iş birliğine hazırız.” dedi.
OSTİM Başkanı Orhan Aydın, 2017
yılında Kazakistan’ın Çimkent şehrindeki
Ontustik Serbest Sanayi Bölgesi’nde OSTİM İrtibat Ofisi kurulduğunu, karşılığında
da OSTİM’de Hoca Ahmet Yesevi (HAY)
OSTİM Ontustik İrtibat Ofisi’ni hizmete
açtıklarını hatırlattı. Aydın, Özbekistan’la
da iş birliklerini geliştirmek ve devamını
sağlamak üzere karşılıklı irtibat ofisi açma
teklifinde bulundu.
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı da Özbek heyetine, OSTİM’deki faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Avusturya, Türkiye’de doğrudan yatırım yapan üçüncü ülke
Avusturya Büyükelçiliği,
OSTİM’de yatırım fırsatlarını
anlattı ve yatırımcılarla ikili
iş görüşmeleri düzenledi.
Avusturya Ticaret Ataşesi
Dr. Christian Maier, OSTİM’le
ilişkilere önem verdiklerini
belirterek, “Avusturya,
Türkiye’de doğrudan
yatırım yapan üçüncü ülke
konumunda.” dedi.
STİM OSB Eğitim Salonu’nda
düzenlenen
etkinlikte,
Avusturya’nın Türkiye ile ilişkileri, Türkiye’deki yatırımları hakkında
bilgiler verildi. Etkinlikte, Orta Avrupa
ülkesindeki yatırım ortamı, ekonomik
görünüm ve vergilendirme sistemi, şirket
kurma ve yatırım hukuku bilgileri de paylaşıldı.
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem
Arıcı, OSTİM’deki üretim ortamı ve firma yetkinlikleri hakkında açıklamalarda
bulundu. Arıcı, “OSTİM, aklınıza gelebilecek her türlü üretimin yapıldığı, üretimin
yanında hizmet sektörünün de etkili olduğu, eğitim faaliyetleri, teknoloji geliştirme
bölgeleri ve üniversitelerle iş birliği yapan
kurumlarıyla sanayi şehri olarak bölgemizi ifade ediyoruz.” dedi.
Bölge Müdürlüğü kuruluşlarıyla ve
OSTİM Teknik Üniversitesiyle firmalara her türlü katkıyı ve desteği sunmayı
hedeflediklerini dile getiren Adem Arıcı,
OSTİM’de iş ve inşaat makineleri, savun-

O

ma ve havacılık, raylı sistemler, haberleşme teknolojileri, yenilenebilir enerji,
kauçuk teknolojileri ve medikal gibi öne
çıkan sektörlerde kümelenme faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti. Arıcı,
bölge yönetimi olarak Avusturya Ticaret
Ataşeliğine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

“OSTİM’in potansiyeli çok büyük”
Avusturya Ticaret Ataşesi Dr. Christian Maier, OSTİM’le ilişkilere önem
verdiklerini kaydetti. OSTİM Kauçuk
Teknolojileri Kümelenmesi ve Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi ile
yakın iş birliği halinde olduklarını belirten
Maier, ilişkileri geliştirmek istediklerini
vurguladı.
Avusturyalı şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerini anlatan Christian Maier,
“OSTİM’in potansiyeli çok büyük. Avusturya, Türkiye’de doğrudan yatırım yapan
üçüncü ülke konumunda. Ülkemiz şirketlerinin yatırımıyla TCDD ile ortak hızlı
tren makasları üretiliyor.” dedi.
Üretiminin yüzde 55’ini ihraç ediyor
Ülkenin ekonomik yapısı hakkında bilgi veren Avusturya Yatırım Ajansı yetkilisi Dr. Peter Löschl, Avusturya’nın gayri
safi yurtiçi hasılasının yüzde 28’inin sanayi üretiminden oluştuğunu belirtti. Löschl,
sanayileşmede Almanya’dan sonra ikinci
sırada yer aldıklarını ve üretimin yüzde
55’ini ihraç edildiğini söyledi.
İhracatta rekabetçiliğe işaret eden Dr.
Löschl şöyle konuştu: “Eğer ihracat yapıyorsanız daha rekabetçi olmanız gere-

kiyor. Bunun için de Ar-Ge’ye odaklanılmalı. 30 yıl önce Avusturya Hükümeti
geleceği düşünerek bilime dayalı katma
değer üretimine yöneldi. Ar-Ge’ye giderek artan oranlarda yatırım yapılıyor.”
dedi.
Avusturya’da 2018 yılında Ar-Ge’ye
harcanan kaynağın 12 milyar euro olduğunu ifade eden Löschl, bunun sadece
üçte birinin devletin ayırdığı kaynak olduğunu, üçte birinin özel sektör firmalarınca
yapıldığını, kalan üçte birinin de Ar-Ge
yapmak için ülkelerine gelen yabancı yatırımcılar tarafından harcandığı aktardı.

Ar-Ge için geliyorlar
Yabancı yatırımcıların Ar-Ge çalışması için Avusturya’ya geldiğine dikkat çeken Peter Löschl, “KOBİ’ler için yetkinlik
merkezlerimiz var, üniversite iş birliğiyle
Ar-Ge hizmeti veriyorlar.” dedi.

VEKALETLE ŞİRKET
KURULABİLİR
Avukat Levent Bilgi, Avusturya yatırım hukuku hakkında katılımcılara
bilgiler verdi. Türk hukuk sistemi ve
Avusturya hukuk sistemi arasındaki farkları anlatan Bilgi, şunları
paylaştı: “Yabancı yatırımcı olarak
Avusturya’da faaliyet göstermek
isteyenler için tavsiyemiz, şube ve
şirket kurarak ilerlemek daha mantıklı oluyor. Orta ve uzun vadede
Avusturya’da yatırım düşünüyorsanız şirket kurarak ilerlemeniz daha
doğru olabilir. Anonim Şirket (A.Ş.)
kurmak isterseniz kuruluş sermayeniz 70 bin euro olmalı. Limited Şirket
(Ltd. Şti.) kurmak içinde 35 bin euro
sermaye isteniyor. Son zamanlarda
Avusturya Hükümetinin Ltd. Şti.
kuracak start-up’lar için getirdiği
bir kolaylık var kuruluş sermayesi
olarak 10 bin euro isteniyor.”
Türk yatırımcıların Avusturya’da
genellikle Ltd. şirket kurmayı tercih
ettiklerini vurgulayan Levent Bilgi,
Avusturya’ya gitmeden de vekalet
vererek şirket kuruluşu yapılabildiği
bilgisini aktardı.
Konuşmaların ardından Avusturya
temsilcileri OSTİM’li sanayicilerle ikili
iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
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OSTİM, enerji kalitesini
SCADA ile sürdürecek
OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü,
üyelerine sürekli ve kaliteli
elektrik enerjisi hizmetini
sunmaya SCADA (Merkezi
Denetleme, Kontrol ve Veri
Toplama) sistemi ile devam
edecek. SCADA yazılımı ile
elektrikte arızaların tespiti ve
giderilmesi uzaktan kumandalı
olarak belli bir merkezden
yapılabiliyor.
STİM OSB Bölge Müdürlüğü,
üyelerine verdiği hizmetlerin kalitesini artırmak için çalışmalarını
sürdürüyor. İşletmelere uygun fiyatlarla
kaliteli enerji sunan OSTİM, sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi hizmetini daha etkin
ve aktif sürdürmek için SCADA sistemini
devreye aldı.
OSTİM OSB Enerji Müdürlüğü tarafından alt yapı ve kurulum çalışmaları sürdürülen sistem, bölgede elektrik dağıtım ve işletme hizmetlerinde kullanılacak. SCADA
merkezine, aktif olarak 6 adet ana dağıtım
merkezi ve 5 adet trafo dahil edildi. Saha
çalışmalarının sonucunda kalan trafolar da

O

SCADA yazılımıyla, operatörler, bilgisayar
ekranındaki sistem diyagramından sistemi
uzaktan kumanda edebiliyor. Arızaların
algılanması, yerlerinin tespiti ve giderilmesi
yine uzaktan kumandalı olarak belli bir
merkezden yapılabiliyor.Çalışması devam eden
mobil uygulama tamamlandığında aboneler
sayaçlarını, faturalarını cep telefonlarından
kontrol edebilecek. Enerji tüketim verilerine
anlık olarak ulaşılabilecek.

aşamalı olarak sisteme eklenecek.
Sistem yazılımı sayesinde dağıtım otomasyonu ile şebeke, uzaktan izlenerek, hızlı ve etkin bir şekilde kontrolü sağlanıyor.
Böylece abonelere daha güvenilir, sürekli
ve kaliteli elektrik enerjisi sunuluyor.
SCADA yazılımıyla operatörler, bilgisayar ekranındaki sistem diyagramından
sistemi uzaktan kumanda edebiliyor. Arızaların algılanması, yerlerinin tespiti ve
giderilmesi yine uzaktan kumandalı olarak
belli bir merkezden yapılabiliyor. Sistemle
çeşitli veriler, tarih ve zaman olarak (arıza
şekli, arıza yeri, arıza saati) veri tabanında
saklanabiliyor; kişilere bağlı kalmaksızın
sistem hakkında toplanan verilere dayalı
ayrıntılı bilgi ediniliyor.

Sayaçlar uzaktan okunacak
Enerji Müdürlüğü, Otomatik Sayaç
Okuma Sistemi (OSOS) ile elektrik sayaçlarının internet bağlantısı aracılığıyla uzaktan okumaya başladı. Yapılan çalışmalarla
1.946 adet sayaç OSOS sistemine dahil
edildi. Ayrıca OSTİM’deki 8 adet Güneş
Enerji Santrali (GES) bilgileri anlık olarak
kontrol edilerek üretim kapasiteleri de takip
ediliyor.
OSOS ile sayaçların uzaktan okunmasının yanı sıra abonelere dağıtılan güç ile
dağıtım şirketine gelen güç arasındaki tutarsızlıkları değerlendirmek amacıyla çeşitli raporlar üretilebiliyor. Bu raporlar, sistem
kayıpları ve kaçakların kolaylıkla analiz
edilmesi ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesinde kullanılacak. OSOS’la sayaca
yapılan tüm müdahaleler, hızlı biçimde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla anlık olarak kaydediliyor. Abone tabanlı aylık raporlar ve analizler, izin verilen
güç tüketimini aşan abonelerin tespitini de
mümkün kılıyor. Sistemin yaygınlaşması
ile akıllı şebekeler hedefine giderek yaklaşılması da sağlanan diğer avantajlardan.

Sanayinin köklü markası
ekonomiye katkısını artıracak
O
STİM Yönetimi, Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER)
üst yönetimiyle bir araya geldi. Genel
Müdür Mücahit Alkan, ülke ekonomisine yapacakları katkılarla bölgesel
gelişime katkıda bulunmanın vazgeçilmez hedefleri olduğunu bildirdi.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Genel Müdürü Mücahit Alkan’ın davetiyle Ankara Şeker fabrikalarında
gerçekleşen ziyarete; OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi Behzat
Zeydan, OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı, OSTİM Dış İlişkiler Koordinatörü Hamza Akca, OSTİM OSB
Enerji Müdürü Turgut Tunç, OSTİM
Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çoban ve
akademisyen Doç. Dr. Serdar Müldür
katıldı.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, şekerin stratejik
bir alan olduğunu belirterek sektördeki en büyük şirket durumundaki
TÜRKŞEKER’in Türk sanayisi için
kritik önemi ve katkıları olduğu vurguladı. Şirketin ciddi bilgi birikimi
ve tecrübeye sahip olduğuna işaret
eden Aydın, OSTİM’li sanayicilerin
TÜRKŞEKER’in yer alacağı projelere
destek vermekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.
TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, şirketin Tarım, İmalat-Gıda, İmalat-Kimya, İmalat-Elektriksiz
Makina, İmalat-Meslek Bilim Ölçü
Kontrol Optik Donanım sektörlerinde
faaliyet gösterdiği bilgisini verdi. Türk
sanayisinin kabiliyetleriyle ülkemiz-

OSTİM’de çalışan annelere kreş desteği

çözüm oldu. Çalışan anneler çocuklarını
gönül rahatlığıyla kreşe bırakıyor.

OSTİM’in destekleriyle Yenimahalle Belediyesi tarafından
yapılan Kemal Baytaş Kreş ve Gündüz Bakımevi bölgede
çalışan annelerin önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

Temiz, güvenli ve kaliteli eğitim

alışan annelere destek olmak amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından
OSTİM’in destekleriyle hayırsever Kemal Baytaş’ın katkılarıyla yapılan kreş,
bölgede önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Ç

3 bin 500 metre kare kapalı alana sahip, 5 kattan oluşan gündüz bakımevinde;

7 derslik, revir, nöbet sınıfı, öğretmenler
odası, mutfak, yemekhane, öğrenci wc ve
lavaboları, açık oyun parkı bulunuyor. Bugüne kadar 100’ün üzerinde 3-6 yaş grubu
minik öğrenciye, 8 öğretmen, 1 hemşire
ve 10 yardımcı personelle hizmet veren
gündüz bakımevi, bu yıl da OSTİM bölgesinde çalışan 41 ailenin kreş sıkıntısına

Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, her
zaman çocukları ve
gençleri düşünerek
çalıştıklarını belirterek, “OSTİM’de
çalışan anneler ve
vatandaşlardan
gelen

de ve yurt dışında çok sayıda başarılı
çalışmaya imza attığını dile getiren
Alkan, OSTİM’in de Ankara’nın sanayileşmesinde kilometre taşı olduğunu ve kendileri için değerli olduğunu
vurguladı.
TÜRKŞEKER’in, ülke genelinde; 15 şeker fabrikası ile reel sektöre
katkıda bulunduğunu anlatan Mücahit
Alkan, şunları söyledi: “Yeni dönemde
hedefimiz; TÜRKŞEKER markasıyla
şirketimizi yerli ve milli sermayemizin
gücü ve en büyük paydaşımız olan çiftçilerimizle birlikte yeniden inşa etmek
ve sektördeki konumumuzu daha da
güçlendirmek olacak. Bu hedeflerimizi
hayata geçirirken; etkinlik ve etkililik
temelinde teknik ve mali açıdan güçlü
olmayı, bu gücü sürdürülebilir kılmayı, bu süreçte hesap verme ve şeffaflık
sorumluluklarımızdan asla ödün vermemeyi ve ülke ekonomisine yapacağımız katkılarla da bölgesel gelişime
ve yapısal uyum sürecine katkıda bulunmayı önemli ve vazgeçilmez hedefimiz olarak değerlendiriyoruz.”
Ziyaret programı çerçevesinde
Ankara Makine Fabrikası ve tesis gezisi gerçekleştirildi. Ankara Makine
Fabrikası’nın imalat konuları arasında;
şeker ve çimento sanayine ait büyük
boyutlu makine ve tesisler, termik ve
hidroelektrik santrallara ait üniteler,
petrol rafinerileri ve diğer sanayi kolları için basınçlı kaplar, sac işleme tezgahları, endüstri tipi buhar kazanları,
büyük pompalar, vantilatörler, dişli
kutuları, kırıcılar, değirmenler, petrol
pompaları, büyük dişli çarkları yer alıyor.

istek üzerine hayırsever vatandaşımızın
desteği ile OSTİM’e temiz, güvenli ve
kaliteli eğitim veren gündüz bakımevini
kazandırdık. Annelerimiz güvenle çocuklarını bırakıyor ve iş çıkışında
vakit kaybetmeden çocuğunu
alıp evine ulaşıyor. Drama,
dans, İngilizce gibi branş
eğitimlerinin de verildiği
merkezimizde çocuklarımız yarınlara kaliteli
ve verimli eğitim
alarak
hazırlanıyor.” dedi.
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OSTİM Özel Ödülü, bor teknolojisi üreten girişimcilerin oldu

Teknoloji girişimcileri 15. kez sahnede
Yenilikçi iş fikirlerini farklı bakış
açıları ile geliştiren Yeni Fikirler
Yeni İşler’in (YFYİ) 15. yıl heyecanı,
finalde boy gösteren 24 projeyle
taçlandı. OSTİM’in ilk yılından
bu yana desteklediği YFYİ’de
bu yılki özel ödül, geliştirdikleri
teknolojiyle bor karbürü üreten
Powder Tech’e verildi. Ostim
Teknopark da üç girişimci ekibi
ödüllendirdi.

Teknoloji tabanlı girişimciliği yaygınlaştırmayı ve desteklemeyi amaçlayan YFYİ 2019’da 24 ekip
yarıştı. OSTİM Ödülü Powder Tech’e, Ostim teknopark Ödülü Alp Imaging, EarFit ve Notrino
Research ekiplerine verildi. Bu yıl ki etkinliğin izleyicileri arasında, OSTİM Teknik Üniversitesi
akademisyenleri ve öğrencileri de yer aldı.

eknoloji girişimcileri, yatırımcıları
ve girişim ekosisteminin önemli oyuncuları; ODTÜ ve ODTÜ
Teknokent tarafından 15. si düzenlenen
etkinlikte Sapanca’da bir araya geldi.

T

Destekleyenleri arasında Elginkan
Vakfı, TEB, Elder, EPDK, e-PttAVM,
OSTİM, TechSquare ve TÜPRAŞ’ın yer
aldığı YFYİ’nin 15. yılı özel etkinliği
olan Inspiration Weekend’de, geçmiş ve
2019 yılı YFYİ girişimcilerinin, yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin önemli
oyuncularıyla bir araya gelmesi sağlandı.
Katılımcılar, programda, başarısızlık hikayeleri, ilham veren konuşmalar, yatırımcı sohbetleri ve YFYİ mezunlarından
girişimcilik dünyasına bakış gibi, birbirinden özel içerikleri dinleme fırsatı buldular.

potansiyelini girişimcilikten sanayiye birçok alana aktardığını söyledi. Yozgatlıgil,
yürütülen çalışmalar ve programlar ile
üniversitenin, akademisyenleri, öğrencileri ve araştırma merkezleri ile girişimcileri, teknoloji şirketlerini, kamu kurum ve
kuruluşlarını birbirine bağlayan bir köprü
görevi gördüğünü belirtti.

Öncü program

YFYİ Demo Günü’nde, hem fikir aşamasındaki girişimlere, hem de ticarileşme
desteğine ihtiyaç duyan başlangıç aşaması startuplara destek olan YFYİ Hızlandırma Programı’nda yer alan 24 girişimci, sunumlarını gerçekleştirdi. YFYİ
iş ortakları ve yatırımcılar ile bir arada
olan girişimciler, YFYİ’nin geniş iletişim
ağından faydalanarak ilk müşterilerine
ulaşma ve yatırım görüşmeleri yapma
şansı elde etti.

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü
Serdar Alemdar, ODTÜ Teknokent’in,
yaklaşık 20 yıldır, Türkiye’de teknoloji
girişimciliğinin gelişmesinde nasıl önemli bir görev üstlendiğini anlattı; teknoloji
girişimciliği ekosisteminde rol model olduğuna ve YFYİ’nin de bu anlamda ilk
ve öncü program olarak lokomotif görevi
gördüğüne işaret etti.
Kendi girişimcilik serüveninden yola
çıkarak, kalabalık girişimci eğitimlerine
inanmadığını vurgulayan Alemdar, YFYİ
2019 sürecini; girişimci gibi yalın ve sonuç odaklı bir yaklaşımla, girişimcilerin
ihtiyaçlarına yönelik planlanmış odaklı
eğitimler ve yoğun mentorluklarla tamamladıklarını ifade etti.
YFYİ Demo Günü’nde, final sunumlarının ardından, ödül alan girişimci ekipler
belirlendi. YFYİ’ye ilk yılından bu yana
destek veren OSTİM’in Özel Ödülü’nün
yanı sıra, Ostim Teknopark da 3 girişimci
ekibe ödül verdi.

Köprü görevi

OSTİM ödülü, bor karbür projesine

ODTÜ Rektör Yardımcısı ve ODTÜ
Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ’nün, değer yaratan inovasyon ekosistemi stratejisi doğrultusunda, araştırma yeteneği ve

20 bin TL değerindeki OSTİM Özel
Ödülü, Sapanca’daki final gecesinde;
Powder Tech ekibine verildi. Ekip, geliştirdiği teknolojik yöntemle, 2500°C’de
bor karbürü oda sıcaklığında üretiyor. Bu

sayede enerjiden yüzde 95, zamandan
yüzde 96 tasarruf sağlarken toz kalitesinde 11 oranında artış sağlıyor. Bor madeni
1 dolar iken, bor karbür 2000 dolar; Powder Tech’in üretimi için çalışmalar başlattığı kübik bor nitrür ise 6 bin dolar. Ürün
ön prototip aşamasında, geliştirme ve test
işlemleri devam ediyor.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, “Biz de bu programın ilk
yılından itibaren bir parçasıyız. Bundan
dolayı çok memnunuz. ODTÜ ve ODTÜ
Teknokent’e ve organizasyonda emeği
geçen herkese teşekkürlerimi sunmak
istiyorum. Bu yarışmaya katılan herkesi
tebrik ediyorum. Biz OSTİM OSB, Ostim
Teknopark, OSTİM Teknik Üniversitesi,
kümelenmeler olarak sizlerin arasındayız. Burada projesini yürüten, özellikle
Ankara’da olanlarının bir şekilde yolunun
OSTİM’e düşeceğini tahmin ediyorum.
OSTİM herkese lazım. Hepinizi bekliyoruz.” dedi.

3 ekibe Ostim Teknopark desteği
Ankara'nın en merkezi teknoparkı olan
Ostim Teknopark A.Ş., bu yıl ilk kez
YFYİ’de ödül verdi. Şirket, Alp Imaging,
EarFit ve Notrino Research ekiplerine;
bir yıl süreyle ücretsiz alan tahsisi ve
ücretsiz olarak bir yıl süreyle Teknoloji
Üretim Atölyesi’ndeki makine, ekipman
ve düzenlenen eğitimlere katılma hakkını
içeren ödül verdi.
OSTİM OSB Bölge Müdürü ve Ostim
Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Adem Arıcı, organizasyonun
başlangıcından itibaren YFYİ ailesinin
parçası olmaktan mutlu olduklarını kaydetti.
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Brexit sürecinin ticari ilişkileri etkilememesini istediklerini belirten Janvrin:

“Türkiye ile iş birlikleri çok önemli”

Birleşik Krallık Türkiye Ticaret
Elçisi Lord Robin Berry Janvrin,
Türkiye'de büyük bir dinamizm
olduğunu belirterek, “Özellikle
bugün İngiliz firmalar burada Türk
enerji ve teknoloji firmalarıyla
iş birliği içinde ve gelecekte
karşımıza çıkacak temiz teknoloji
için göğüs geriliyor. Türkiye ile iş
birlikleri çok önemli." dedi.

STİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM Enerjik) ile Birleşik Krallık Büyükelçiliği tarafından
OSTİM'de, Birleşik Krallık-Türkiye Temiz Teknolojiler Alanında İşbirliği Programı düzenlendi.
Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Hasan Büyükdede, Birleşik
Krallık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin
Berry Janvrin, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın ve çok sayıda Britanyalı ve Türk sanayici katıldı.
OSTİM ENERJİK Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar Çelik, enerjiyle ilgili iş
fırsatlarını Birleşik Krallık'tan partnerleriyle değerlendirmek istediklerini söyledi. Çelik, her iki ülke tarafının iyi olduğu
konularda karşılıklı iş birliği içinde temiz
enerji alanında büyüme gerçekleştirebileceğini ifade etti.

hareketlilik, kaynak ve malzeme verimliliği ile enerji verimliliği gibi ana başlıkları içeren temiz teknolojiler. Bu sebeple
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
programları, sektörel uygulamalarına
ciddi katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Britanya, Türkiye'de yüksek seviyede
yatırıma sahip

O

Kümelenmeler yerel ekonomiye katkı
sunuyor
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Hasan Büyükdede, "Hedefimiz Türkiye
ve Britanya arasındaki başarılı iş birliklerinin geliştirilmesidir. Önemli ticari

E

IF Uluslararası Enerji Kongresi ve
Fuarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla 12. kez Congresium Ankara'da
düzenlendi. OSTİM OSB, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi ve Ostim Teknopark
A.Ş. stantta ziyaretçilerini ağırladı.

ilişkileri olan
iki ülkenin
bundan sonra çok daha
etkin ticari
girişimler ve
anlaşmalarla
ilişkilerini
Lord Robin Berry Janvrin
daha da geliştireceği kanaatindeyiz." dedi.
İki ülkenin özellikle savunma sanayii ve otomotivde uzun yıllardır ciddi
ilişkileri bulunduğunu anımsatan Bakan
Yardımcısı, "Şu ana kadar önemli ticari
ilişkileri olan iki ülkenin bundan sonra
çok daha etkin ticari girişimler ve anlaşmalarla ilişkilerini daha da geliştireceği
kanaatindeyiz." açıklamasında bulundu.
OSTİM Enerjik benzeri kümelenmelerin iş bölümü ekonomisi, nitelikli iş gücü
ve yüksek verimle yerel ekonomilere

katkı sunduğunu belirten Hasan
Büyükdede,
ekonomik
büyüme ve
sanayinin
gelişimi açıHasan Büyükdede
sından
en
temel girdi haline gelen enerjinin günümüzdeki stratejik öneminin giderek arttığını vurguladı.
Sürdürülebilir kalkınma için enerji
üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin, enerji verimliliğini
sağlamanın, karbondioksit salınımlarını
azaltmanın çok önemli olduğuna işaret
eden Büyükdede, “OSTİM kümelenmesinin sektörel odağı çevre dostu enerji
ve enerji depolama, döngü ekonomisi,
sürdürülebilir su yönetimi, sürdürülebilir

Enerji sektörü Başkentte buluştu

Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Berry Janvrin, Türkiye'de
büyük bir dinamizm, enerji ve çeşitlilik
olduğunu belirtti. Janvrin, “Özellikle bugün İngiliz firmalar burada Türk enerji ve
teknoloji firmalarıyla iş birliği içinde ve
gelecekte karşımıza çıkacak temiz teknoloji için göğüs geriliyor. Türkiye ile iş
birlikleri çok önemli." dedi.
Britanya'nın Türk malları için ikinci
büyük ihracat pazarı olduğunu ve ikili ticaretin yaklaşık 17 milyar sterlin seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Janvrin,
Britanya'nın Türkiye'de çok yüksek seviyede yatırıma sahip olduğunu ve Brexit
sürecinin bunu etkilememesini istediklerini belirterek, "Başbakan'ın Ticaret Elçisi olarak söyleyebilirim ki Brexit meselesi herkese oldukça korkutucu geliyor.
Fakat iki ülke ilişkisine bakınca nasıl rüzgarlar eserse essin bizim aramızda güçlü
bir ticaret ilişkisi bulunsun istiyoruz. Ticaret konusunda iyimser olunmalı. Birleşik Krallık her zaman iş dünyası için lider
bir ülke olmuştur. Buradaki iş heyeti içinde önemli teknoloji şirketleri bulunuyor.
Britanyalı tedarikçilerle iş birliği yapacak
Türkler için Britanya'da ihtiyaç kredisi
finansmanı sağlanıyor. İhracat kredisi
ajansının Türkiye'den gelecek olan 18,5
milyar Türk Lirasına kadar Türk firmalarını desteklemek için iştahı var. Bunun
içinde yüzde 20'lik Britanya içeriği bulunması gerekli, ki bu içerik yüzdesi oldukça düşük." görüşünü paylaştı.
Janvrin, Britanya'nın, eğitim, vergi
sistemi, G20 üyeliği, serbest ticareti destekleme kültürü ve göçmenlere tutumu
gibi önemli konulardaki olumlu çözümleriyle yatırım için uygun bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.

OSTİM standı etkinlikte yoğun ilgi gördü.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa
Elitaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, EPDK
Başkanı Mustafa Yılmaz, ATO Başkanı Gürsel
Baran ve pek çok katılımcı OSTİM ENERJİK
standını ziyaret etti.

EIF kapsamında OSTİM Yenilenebilir Enerji
ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi İngiliz
firmalarının katılımıyla küme oturumu
düzenledi ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

36 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

EYLÜL-EKİM 2019

Kenya Türk firmalarını bekliyor
OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi, hedef pazar olarak
belirlenen Afrika Kıtası’nda
Kenya’ya yönelik yurtdışı
pazarlama faaliyeti düzenledi.
Kenya’da sağlık sektöründeki
kamu kurumları tarafından ilgiyle
karşılanan Küme üyelerine,
Kenyalı yöneticiler daha çok Türk
firmasının gelmesini beklediklerini
kaydetti.
STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi,
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 3. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ihtiyaç analizinde
hedef pazar olarak belirlenen Afrika’ya yönelik
ihracat çalışmalarını sürdürüyor.
OSTİM’li medikal ve tıbbi cihaz üreticileri, 22-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yurtdışı
pazarlama faaliyeti kapsamında Kenya’nın başkenti Nairobi’de sağlık sektörü ile ilgili kamu
ve özel sektör kurumlarının yetkilileri ile bir
araya geldi. Kenyalı yetkililere ürettikleri medikal malzemeleri ve tıbbi cihazları tanıtan Küme
üyeleri, ikili iş görüşmesi organizasyonlarında
da yaptıkları 221 iş görüşmesiyle ticari potansiyellerini geliştirme fırsatı buldu.
Programının ilk günün de Küme üyeleri,
Kenya Sağlık Bakanlığı’nın Eczacılık ve Ze-

O

hirlenme Kurulu yetkilileri ile görüşerek, tıbbi
ürünlerin ülkedeki sınıflandırmaları, bu sınıflara göre kayıtların hangi yöntemlerle yapıldığı,
vergiler, ihaleler ve kayıt ücretleri hakkında da
bilgiler aldı.

Türk imajı olumlu
Türkiye’nin Kenya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve Ticaret Müşaviri Murat Can
Kılınç, OSTİM heyetini ağırlayarak, Kenya’nın
sağlık sektörü hakkında bilgiler verdi.
Türkiye’nin Kenya ile ilgili politikaları, Kenya
ve Doğu Afrika’nın gümrük politikaları, ticaret
ve gümrük anlaşmaları, ülkedeki sağlık hizmetleri ve hastaneler konusunda heyeti bilgilendiren Büyükelçi Miroğlu, Kenya ile Türkiye’nin
1960’lardan bu yana gelişen bir ekonomik ilişkisi olduğu ve Türk imajının ülkede oldukça yüksek ve olumlu olduğunu anlattı.
Küme üyeleri, program kapsamında Kenya’daki tüm kamu hastanelerine medikal malzemeler ve tıbbi cihaz tedariği sağlayan kamu
kurumu, Kenya Medical Supplies Authority’i
(KEMSA) ziyaret etti. Kurum yetkilileri, devlet
hastanelerine ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin KEMSA üzerinden alım zorunluluğu olduğunu anlattı ve tedarikçi olma şartları, ihaleler,
üretici ve tedarikçiler ile ödemeler konusunda
detaylı bilgiler verdi.

Daha çok Türk firması bekliyorlar
Kenya temaslarında pek çok kamu kurumuyla doğrudan görüşme fırsatı bulan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyeleri, ülkede sağlık
laboratuvarında kullanılacak ürünleri tarama,

Küme üyeleri, başarılı ve verimli geçen yurtdışı
pazarlama faaliyeti programıyla, Kenya ve
Afrika pazarının geneli hakkında detaylı bilgiler
edinerek ilgili kurumların yöneticileriyle yakın
irtibat kurarak ihracat potansiyellerini geliştirdi.

doğrulama, onaylama ve kaydetme işlemlerini
yürüten Kenya Medical Laboratory Technicians
and Technologists Board (KMLTTB) kurumu
yöneticileriyle de bir araya geldi.
KMLTTB Yönetim Kurulu Üyesi Abdulatif
Ali, OSTİM heyetini ağırlamaktan memnuniyet
duyduklarını belirterek daha çok Türk firmasının Kenya’ya gelmesini beklediklerini kaydetti.
Kenya programı kapsamında Küme üyeleri,
başkent Nairobi’de düzenlenen uluslararası Medic East Africa Fuarı’nı da ziyaret etti. Firmalar,
fuar alanında sektör firmalarıyla bilgi alış verişinde bulundu.
Türkiye’nin Kenya Büyükelçisi Ahmet Cemil
Miroğlu ve Ticaret Müşaviri Murat Can Kılınç,
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi heyetini
ağırladı.

Görüşler
ERC Sağlık - Ercan Çalış: “Firma Görüşmeleri umduğumuzdan daha iyi geçti ve
geri dönüşlerin ticari olarak olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum.” Medikal
Oluşum - R. Batıkan Doyduk: “İhracatı
artırmaya yönelik olan bu çalışmanın
planlaması olması gerektiği gibiydi.” Medispo - B. Deniz Acar: “Görüşme yaptığımız firmalardan bazıları ile önümüzdeki
günlerde ciddi iletişim ve ticari işbirliği
kurmamız büyük ihtimal.” TMS - Hüseyin
Aydıngün: “İkili iş görüşmesine gelen
firmalar gelen firmalar Kenya’nın sektör
liderleriydi ve çok ilgililerdi.” M.i.k.s.t.a
- Yılmaz Salık: “Fuara gelsek bu kadar
nitelikli firma ile karşılaşabilirdik dedirten,
çok verimli hedef odaklı, sonuçlarını alabileceğimiz en güzel UR-GE yurtdışı faaliyetimiz olmuştur.” Mixta - Faruk Poyraz:
“Beklentilerimin üzerinde gerçekleşen bir
organizasyon oldu.”

