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Sanayileşme idealinde
cesaret ve muvaffakiyet
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

uran Çiğdem adı sanırım yolu sanayiden geçen hemen herkesin kulaklarında aşinadır.
1960’lı yıllar… Türkiye’de üretim ve sanayileşme olgularının yeşertilme çabalarının
zaman dilimi… Ülke genelinde irili ufaklı
üretim tesisleri, fabrikalar var ama kalkınmanın ülke sathına yayılması, güçlü bir ekonomik yapı şart.
Küçük üreticiler ise parmakla sayılır durumda ve hepsi ayrı ayrı yerlerde. ‘Orta ölçekli’
işletmelere ise biraz zaman var… Dağınık
halde bulunan küçük atölyeler geliştikçe;
daha geniş bir alanda daha iyi şartlarda yer
alma arzusundalar. Başkent Ankara ise meşhur tabiriyle ‘memur kenti’…
Takvim yaprakları 1967’yi gösterdiğinde
Ahilik mayasıyla yoğrulmuş Kırşehir’in evladı Cevat Dündar ve arkadaşları, yeni bir
düşünceyi geliştiriyorlar. O dönemlerde yabancı olunan organize sanayi bölgesi fikrinin
tohumlarını, çok önemli bir geleneğin kavramlaşmış halinde ‘kooperatif’le atıyorlar.
Dündar, bu yeni sanayi atılımına herkesi
davet ediyor. Yönetimdeki arkadaşlarıyla
birlikte vatandaşların üye olmaları için adeta
seferberlik ilan ediyor.
İşte o kadro içinde, gelecekte OSTİM’in
bugünkü başarılarında büyük rol oynayan
Turan Çiğdem de yer alıyor. 1974 yılında
Cevat Dündar’ın vefatıyla bayrağı o alıyor.
İlk günkü heyecanını hiç kaybetmiyor.
Mücadeleci kimliğiyle bölgenin gelişmesi
ve işyerlerinin açılarak; istihdam, kalkınma
ve Türkiye için üretim ideali ışığında gece
gündüz emek veriyor. Ülkemizin zor yıllarında bile birlikte çalıştığı isimlerle hedeflerinden vazgeçmiyor.
Yol, köprü yapımı, inşaatların tamamlanarak
hak sahiplerine teslimi, alt yapı ve bunlarla
birlikte bir sanayicinin rahat çalışabilmesi; OSTİM’in, OSTİM’linin, sonucunda da
Türk sanayicisinin muvaffak olabilmesinin
yapı taşlarını döşüyor.
Çıraklık eğitimine ağırlık veren, bugün birçok sanayicinin çıraklıktan yetişmesinde vesile olan Çiğdem, hayalden gerçeğe dönüşen
girişimcilik hikayesinin mimarlarından biri
olarak; ‘Eğitimde, İstihdamda, Kalkınmada
Önce Sanayi’ derken bugünlere önemli bir
mesaj veriyordu…
“Zamanında, Türkiye’nin sanayileşmemesi için bütün prangalar vurulmuştu.” diyen
Başkan Çiğdem, genç girişimcilere de şu
mesajı veriyordu: “Umutsuzluğa kapılmayın, siz geleceğin sanayicisisiniz, ben sizlere
kefil oluyorum.”

T

Hayal edemediğin yere gidemezsin
Bir söyleşisinde ‘dert’ kavramıyla ilgili şunları paylaşmıştı: “Aşk ağlatır, dert söyletir

derler ya. Dünyaya gelip de derdi olmayan
insan hemen hemen yok gibidir.”
Öyle inanmıştı ki üretime, “Milletlerin kalkınmasında sanayileşmenin en büyük kalkınma aracı olduğu bir gerçektir.” vurgusunu yaparken ekliyordu: “İnsanın hayal gücü
olacak. Hayal edemediğin yere gidemezsin.”
Adı hayırla anılacak, sanayileşmeye bir ömür
adayan Çiğdem, 16 Haziran 2017’de darı bekaya göç etti. Merhum, ardında önemli hizmetler bıraktı. Bu hizmetleri yerine getirirken, yönetimde görev aldığı arkadaşlarıyla
birlikte Ankara’nın ve Türkiye’nin sanayileşmesi yolunda yılmadı, azimle yürüdü.
“Muvaffakiyetin yarısı cesaret, yarısı metanet” sözünü yaşamından hiç eksik etmedi.
85 yıllık ömründe unutulmaz anılar biriktirdi. Her biri tecrübeyle bezeli sözleri, hafızalarda yer edindi.
Çiğdem’in şu sözüyle bitirelim:
“Çukurova’nın bütün ürünlerini iki tane Fantom uçağı ile değişirseniz kalkınabilir misiniz? Bunları öncelikle kendiniz yapacaksınız, kendiniz üreteceksiniz.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
***
Türkiye’ye katkı yükseköğrenimle sürecek
OSTİM’in yıllardır üzerine katarak çoğalttığı bilgi ve deneyimi yükseköğrenimle taçlanıyor. 1967’den bu yana yerli ve milli hedefler doğrultusunda Ülkemizin kalkınması
için çalışan OSTİM, Türkiye’ye katkılarını
eğitim alanında da sürdürecek. Süreçlerine
yakından şahit olduğum, titiz bir hazırlık
sürecinde, tecrübeli isimler tarafından projelendirilen OSTİM Teknik Üniversitesi’nin
kuruluşu kanunlaştı.
OSTİM Vakfı tarafından kurulan üniversitenin sanayiyle iç içe olması avantajlı yönü.
Üniversite, özellikle ileri imalat sistem ve
teknolojileri alanında, öğrencilerine uluslararası yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkanı sunan,
rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve
donanıma sahip, milli ve insani değerleri
özümsemiş, tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, üstün nitelikli bireyler yetiştiren, ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol
oynayan, özgün proje ve çözümler üreterek
ülke ve bölge kalkınması için çalışan bir eğitim kurumu olmayı hedefliyor.
Uygulamalı bir yapıda kurgulanan OSTİM
Teknik Üniversitesi, 50 yılını geride bırakan,
köklü bir sanayi mirasına sahip OSTİM’e ve
ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacak.
Emeği geçenlere teşekkülerimizle…
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İlk çeyrekte sanayi farkı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı
ilk çeyrek büyüme rakamlarına göre bu
yılın ilk üç ayında Türkiye ekonomisi yüzde
5 büyüdü. Aynı dönem verileri; sanayi
sektörünün büyümesini, Türkiye geneline
yakın bir rakamla yüzde 5,3 olarak gösterdi.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara ili
mücavir alan sınırları içerisinde bulunan
Organize Sanayi bölgeleri ile Hizmet
Protokolü imzaladı.
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Kurucularımızdan, önceki dönem
Başkanımız Turan Çiğdem Hakk’a yürüdü.
Adı hayırla anılacak, OSTİM’in bugünkü
kimliğine kavuşması için mücadele veren
Çiğdem, 16 Haziran 2017’de darı bekaya
göç etti.

14

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Kümelenme Destek Programı İkinci Çağrı
Dönemi’nde destek almaya hak kazanan 5
kümelenmeyle sözleşme imzaladı.
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Baskı
Dünya Süper Veb Ofset
100. Yıl Mah. 34204
Bağcılar/ İSTANBUL
Tel : 0 212 440 27 62

Geleneksel OSTİM iftarının teması
bu sene ‘teknoloji ve merhamet’
kavramlarını işledi.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi, sanayici ve
akademisyenlerin de aralarında bulunduğu
16 kişilik grupla Şanlıurfa ve Diyarbakır’da
yatırım ve işbirliği olanaklarını kapsayan
temaslarda bulundu.

www.omedya.com
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“Türkiye, küresel bir değer olmak için
yeterli kapasiteye sahip”
Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın,
“Türkiye’deki savunma, havacılık ve uzay
sanayi ile yakın çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Türkiye’nin bu alanda küresel bir
değer olmak için yeterli kapasite ve azme
sahip olduğuna inanıyorum.” dedi.
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Prodüksiyon

05

OSTİM’in enerji takımı Güneydoğu’yu
mercek altına aldı
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Temiz teknolojilere Bakanlık desteği
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‘Endüstri 4 Yoksulluk 0
Mümkün mü?
Yakın Geleceğe Sorular’
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‘Önce Sanayi’ yolunda bir ömür
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Kamu alımlarının ekonomiye ciddi bir katkı
sağladığını ifade eden Başbakan Binali
Yıldırım,“Kamu alımlarında yerlilik ve milliliği
esas alacağız ve burada da sanayicilerimizin
beklentilerini dikkate alacağız.” dedi.
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Büyükşehir hizmet, OSB’ler istihdam
sözü verdi
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“Kamu alımlarında yerlilik ve
milliliği esas alacağız”
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Tarımı ve inşaatı geride bıraktı, Türkiye’yle birlikte büyüdü

İLK ÇEYREKTE SANAYİ FARKI

“Sanayi, ülke
büyümesinin
lokomotifi”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017
yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarına
göre bu yılın ilk üç ayında Türkiye
ekonomisi yüzde 5 büyüdü. Aynı
dönem verileri; sanayi sektörünün
büyümesini, Türkiye geneline yakın bir
rakamla yüzde 5,3 olarak gösterdi.

ayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini;
zincirlenmiş hacim endeksi olarak
(2009=100), 2017 yılının birinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının
birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %14,3
artarak 641 milyar 584 milyon TL oldu.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının
birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma

G

Dr. Faruk Özlü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

ilk çeyrekte %5 oranında
Tmeürkiye
çok güçlü ve çok ciddi bir büyüsergilemiştir. Türkiye bu güçlü
değeri %3,2, sanayi sektörü %5,3, inşaat
sektörü %3,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %5,2 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH

zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı
birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %4,7 arttı. Mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki
çeyreğe göre %1,4 arttı.

“Sanayici için olumlu süreç
güçlenerek devam edecek”
hi de parasal genişlemeye devam edeceklerini ifade etti. Dolayısıyla Avrupa
ekonomik şartlarında değişen bir şey yok
ancak siyasi gündemi başta Brexit olmak
üzere diğer AB ülkelerindeki radikal siyasi akımların güç kazanmasıyla karışık
devam etmekte.

Dr. Bülent Gedikli
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

elen büyüme rakamı aynı zamanda
G
yılın genelinde de %5’i yakalayacağımızı gösteriyor. Kapasite kullanım

oranı %80’e yaklaşmış olması yeni yatırımlara yönelmenin zamanının geldiğini
gösteriyor. Sanayicimiz için olumlu bir
süreç güçlenerek devam edecek. Yatırım,
ihracat odaklı büyüme bizim modelimiz
olduğu için sanayicilerimiz bizim gözbebeğimiz.
Enflasyon ve faiz rakamlarının aşağı yönlü trend izlediği bir döneme giriyoruz.
Kurların da istikrar kazandığı bir dönem
aynı zamanda. Yatırım iklimi iyileşti,
ekonomik güven endeksi 100’ü aşmış olması hem üretici hem tüketici açısından
olumlu ortama işaret ediyor.
Küresel ekonomide gündemi yönlendirme aracı olarak kullanılan FED kararlarında ise hızlı bir faiz artışı ve bilanço
azaltılmış beklemiyoruz. Trump’ın ekonomide yol haritasında hala belirsizlik
söz konusu bu da karışık gelen ABD ekonomik verileriyle ve FED bölge başkanlarının birbiriyle çelişen açıklamalarıyla
birleşince ortaya çıkan gerçek.
Avrupa Merkez Bankası başkanı Drag-

Bu şartlar Türkiye’nin cazibe merkezi
olma özelliğini ön plana çıkarıyor. Jeopolitik konumumuzdan kaynaklı gelişmelerin Türkiye ekonomisi için risk
teşkil etmemesi için gereken tüm önlemleri alan Türkiye, dalgalı denizde mahir
kaptan olan lideri RECEP TAYYİP ERDOĞAN sayesinde hızla daha iyiye yol
alacak.
Türkiye temelleri sağlam olan ve bölgesinde TEK ÜRETİM deneyimi ve alt
yapısı olan ülke olma özelliğiyle yukarıda saymış olduğumuz şartlar bir araya
geldiğinde, sanayicimiz için yeni bir dönem başladığını ve bu dönemde yatırım
yapanların kazançlı çıkacağını belirtmek
isterim.

"Enflasyon ve faiz rakamlarının aşağı
yönlü trend izlediği bir döneme
giriyoruz. Kurların da istikrar kazandığı
bir dönem aynı zamanda. Yatırım iklimi
iyileşti, ekonomik güven endeksi 100’ü
aşmış olması hem üretici hem tüketici
açısından olumlu ortama işaret ediyor."

“OSTİM benim için gözlem
laboratuvarı”
OSTİM her zaman benim için adeta bir
gözlem laboratuvarı olmuştur. Proaktif
çalışmalarını başta eğitim-sanayi konseptine yönelik yaptığı çalışmaları yıllardır takdirle izlemekteyim (Özellikle
üniversite ve sanayi işbirliği mesleki ve
teknik eğitim alanında ki çalışmaları kastediyorum). Sanayi 4.0 konusunun dünya gündemini meşgul ettiği bu dönemde
Türkiye olarak bizim de bu süreci kaçırmamamız gerekiyor. Bu noktada, OSTİM gibi kuruluşların sırtında milli bir
görev olduğunun bilinciyle çalışmasını
görmekten kıvanç duyuyorum.

büyümeyi hem çevre ülkelerdeki hem
de uluslararası piyasalarda yaşanan
belirsizliklere rağmen yakalamıştır.
Daha da önemlisi Türkiye bu büyümeyi ülke ekonomisinin potansiyeli
ve gücü hakkında yapılan olumsuz
algıların tavan yaptığı, bazı uluslararası kuruluşların Türkiye’nin kredibilitesi hakkında yanlış tutum sergilediği
bir dönemde başarmıştır.
Türkiye ilk çeyrekte gerek AB
ortalamasından gerekse de OECD
ortalamasından çok daha iyi bir
performans göstermiştir. Belli bir
büyüklüğün üzerindeki ekonomiler
kıyaslandığında en hızlı büyüyen ilk
beş ekonomi arasına girmiştir. Ülke
büyümesinin lokomotifi yine %5,3
büyüyen sanayi üretimi olmuştur.
Öncü göstergeler yılın devamında sanayi üretiminin daha da hızlanacağını
büyümeyi daha da yukarı çekeceğini
bize göstermektedir.
Türkiye ekonomisi ve özellikle de
sanayisi ciddi potansiyeli bünyesinde
barındırmaktadır. İhracat pazarlarımızda toparlanmanın başlamasıyla,
sanayimiz bu fırsatı değerlendirmiş ve ihracatımız ciddi bir ivme
göstermiştir. Nitekim bakıldığında
büyümeye en ciddi katkının yurtiçi
tüketimle birlikte ihracattan geldiği
görülmektedir.
İlk çeyrek verileri üretimi artırmak
ve ekonomiyi canlandırmak üzere
atılan adımların doğru olduğunu
ve ekonominin bu adımlara cevap verdiğini gösteriyor. Attığımız
adımların etkilerini ikinci çeyrekte
daha net görmeye başlayacağız.
Üstelik referandum sonrası ekonomi
üzerindeki algının olumluya dönmesi
ve beklentilerin düzelmesi yatırımların
ikinci çeyrekten itibaren hızlı artmasına imkân verecektir. Böylelikle ülke
ekonomisi yılın tamamında yılbaşında öngörülenden çok daha iyi bir
performans sergileyerek dünyanın en
hızlı büyüyen ekonomileri arasında
yer alacaktır.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 3

HAZİRAN 2017

Cari açık uyarısı yapan Başbakan Yıldırım:

“Kamu alımlarında yerlilik ve
milliliği esas alacağız”
Kamu alımları hakkında önemli
noktalara işaret eden Başbakan
Binali Yıldırım, kamu alımlarının
ekonomiye ciddi bir katkı sağladığını
ifade etti. “Kamu alımlarında yerlilik
ve milliliği esas alacağız ve burada
da sanayicilerimizin beklentilerini
dikkate alacağız.” diyen Başbakan,
bürokratların risk almak istemediğini
belirterek yerli ve millilik olmaması
halinde cari açığın artacağı uyarısını
yaptı.

İ

stanbul Sanayi Odası’nın (İSO), yeni
hizmet binasının açılışı ve meclis toplantısına katılan Başbakan Binali Yıldırım, sanayicilik ve kamu alımlarında
yerlileştirme ve millileştirmeye yönelik
önemli mesajlar verdi. “Sanayileşmek
milli bir davadır.” diyen Başbakan Yıl-

dırım, sanayiciliği kutsal, çileli ancak
memlekete de iz bırakan bir iş olarak
tanımlarken, sanayicilerin Türkiye’nin
medar-ı iftiharı olduğunu ve yaptıkları
yatırım ve üretimlerle kalkınmaya büyük
katkı sağladıklarını ifade etti.

“Cari açığımız artar”
Kamu alımları konusuna değinen Yıldırım, kamu alımlarını mutlaka ağırlıklı
olarak yerlileştirme ve millileştirmeyi
prensip edindiklerini dile getirdi. Kamu
alımlarının ekonomiye ciddi bir katkı
sağladığına işaret eden Yıldırım, “Burada bundan daha önemlisi, yerlilik ve
millilik. Bu olmadıktan sonra ne olur?
Cari açığımız artar. Zaten bizim finansla
ilgili sorunumuz buradan geliyor. Niye
olmuyor bu iş ben size söyleyeyim, yine
bürokrasiden dolayı. Bürokrat risk almak
istemiyor. 'Ne lüzumu var kardeşim? İşte
bilinen, kendini ispat etmiş ürün varken,
filanca şu işi yapıyormuş. Ya olmazsa,
ya çalışmazsa, benim başım belaya girerse' diye, gidiyor öyle karar veriyor. O

bakımdan kamu alımlarında yerlilik ve
milliliği esas alacağız ve burada da sanayicilerimizin beklentilerini dikkate alacağız." dedi.

"Zihinsel dönüşümü
yapmamız lazım"
Gelişmiş ülkelerin, ürettikleri ürünleri,
uluslararası kuruluşlara empoze ederek
kural haline dönüştürdüklerini anlatan
Başbakan Yıldırım, buna karşın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

ÜRETİME GÜÇLÜ TAKVİYE
leri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve
sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla bu bölgelerde bulunan
arsaların tahsisine ilişkin sözleşme
ve taahhütnamelerden damga vergisi
alınmayacak.

OSB ile ilgili düzenlemeler

kamuoyunda ‘Üretim Reform Paketi
olarak’ adlandırılan tasarı, kapsamlı
düzenlemeleri içeriyor.

Kanuna göre, yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili
olarak kamu, özel sektör ile işbirliği
yapmak, üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak, uygulamaya aktarmak üzere sermaye şirketi statüsünde
teknoloji transfer ofisi kurabilecek.

OSB alanı içinde Hazine veya kamu
kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin
bulunması halinde bu araziler, yatırımların ve istihdamın teşviğine dair
kanun kapsamındaki illerde bedelsiz
devredilecek. Diğer illerde ise harca
esas değerleri üzerinden peşin veya
taksitle OSB'lere satılacak.

Sanayi Sicili

Elektrikte TRT payı

Bedelsiz tahsis

Kanuna göre, sanayi işletmelerinin,
her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek
için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkacak. Sanayi Sicili Kanunu'ndaki
sanayici tanımı yeniden yapılarak,
bilişim teknolojisi ve yazılım üreten
işletmeler de bu kanun kapsamına
alınıyor.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT) Gelirleri Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Bandrolsüz cihaz
satışı yapanlara kesilen cihaz bedeli
tutarındaki idari para cezası, bandrol
ücretinin iki katına düşürülecek, bu
cihazları satın alanlara kesilen idari
para cezaları kaldırılacak.

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
il ve ilçelerdeki OSB'lerde yer alan
parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Bakanlık
kredisi kullanan OSB'deki tahsis edilmeyen parseller, en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya
kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek.
Bu durumda, tahsis edilen parselin
değeri, Bakanlık tarafından OSB'ye
verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilecek.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun
ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

ilim, Sanayi ve Teknoloji BakanB
lığı tarafından sanayi ve üretime
destek olmak amacıyla hazırlanan,

Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nda tutulacak
sanayi siciline kaydedilecek, üretim
faaliyetine başlamadan önce sanayi
siciline ön kayıt yaptıracak. Kayıt
işlemleri, elektronik ortamda olacak,
beyannamelerin elden veya posta ile
gönderme zorunluluğu kaldırılacak.

Vergilerden muafiyet
İşletmelerin organize sanayi bölge-

Kanunda belirtilen diğer cihazlar
içinde yer alan "cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar, taşıtlar, uydu alıcıları ve set üstü medya
kutuları" tek tek olmak üzere Bakanlar Kurulu kararına istinaden yapılan
uygulamayı açıklığa kavuşturmak
üzere bandrol oranları sıralanıyor.
Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin
maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak.

Organize Sanayi Bölgeleri yer seçimleri kararlarında, komisyondaki herhangi
bir kurum, kuruluşun olumsuz görüş
vermesi ve oy birliği sağlanamaması
durumunda nihai kararı Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı verecek.

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği
tarihten önce gerçek ve tüzel kişilere bedelli tahsis edilmiş parseller
için ödemeler durdurulacak ve kalan
meblağ Bakanlık tarafından OSB'ye
verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilecek.

döneminde hayata geçirdikleri uygulamaları anlattı.
Karabük Demir Çelik Fabrikasına ray
ürettirdiklerini diğer yandan da gemilere takılması zorunluluğu getirilen AIS
cihazını yerli ürettirdikleri örnekleri
paylaşan Yıldırım, “Risk almadan hiçbir
şey olmaz. Risk alırsanız, sonuç da alırsınız. Bunların sayısını istediğimiz kadar
arttırabiliriz. Onun için bakış açımızı,
zihnimizi değiştirmemiz lazım. Zihinsel
dönüşümü yapmamız lazım. Bunu biz
yapacağız." ifadelerini kullandı.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGELERİ
Kanunla, özel endüstri bölgeleri de
kuruluyor. Buna göre, üzerinde kurulu
sanayi tesisi bulunan, arazi alanı 150
bin metrekareden büyük, kurulduğu
dönemde geçerli olan imar planları
uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak yatırım
yeri için en az 50 bin metrekare tevsi
imkanı sağlayan alanlar veya üzerinde
kurulu sanayi tesisi bulunmayan,
200 bin metrekareden büyük alanlar,
Bakanlar Kurulunca özel endüstri
bölgesi olarak ilan edilecek.

OSB tüzel kişiliklerinin veya
Türkiye'de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması halinde yurt dışında OSB kurulmasına, kurulmuşlara ortak olunması ve
bu OSB'lerin işletilmesine Bakanlar
Kurulunca izin verilebilecek.
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Büyükşehir hizmet, OSB’ler istihdam sözü verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara ili mücavir alan sınırları içerisinde
bulunan Organize Sanayi bölgeleri ile Hizmet Protokolü imzaladı.

İ

mza törenine Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile Başkent’te
faaliyet gösteren 11 OSB Başkanı ve
Belediye bürokratları katıldı.
Protokole göre Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından; Belediye
Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 148
sayılı kararına istinaden; yol ve asfalt
yapımı, kaldırım, sanat yapıları, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, bakım
ve onarım ücretsiz olarak yapılacak.
Bu hizmetlerin karşılığında Organize
Sanayi Bölgeleri de istihdamı artırma taahhüdü verdi.

“OSB varsa işsizlik yok”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü’nün protokol hakemi
olarak yer aldığı törenin açılışında
konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sözlerine,
“OSB ve sanayi bölgeleri Ankara’nın
temel taşları, onlar varsa işsizlik yok.
Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi
olarak OSB’lerle işbirliğini kendimize şiar edindik” diyerek başladı.
İlk
OSB
Kanunu
çıktığında,
OSB’lere birer belediye yetkisi tanındığını, bu sebeple de OSB’lere
yapılan belediye yardımlarını kestiğini hatırlatan Başkan Gökçek, “Hayatımda hiçbir konuda pes etmedim
ama bu konuda pes ettim ve işbirliği
yapmaya karar verdim. Bu karardan
sonra da OSB’lere pek çok yatırımlarımız oldu.” dedi.
OSB’lerin yanı sıra sanayi bölgelerine de pek çok yatırım gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Gökçek,
BELTEK Kurslarından ara eleman
desteği verilebilmesi için açık çek
sundu, OSB’lerden hangi branşta talep gelirse o branşla ilgili kursun açılabileceğini de sözlerine ekledi.

“Caddelerimizi sadece bölge
olarak kullanmıyoruz”
Toplantıda söz alan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, BELTEK Kursları çağrısı ile ilgili olarak OSTİM

OSB’deki
uygulamaları
anlattı.
Gazi Üniversitesi’nin OSTİM’de
bir biriminin faaliyet gösterdiğine
işaret eden Aydın, “Biz bu davetinizi bir taahhüt kabul ediyoruz.
Gazi Üniversitesi’nin OSTİM Meslek Yüksek Okulu’nda yürütülen
BELTEK’i yeniden hayata geçirilme
konusunu gündeme alıyoruz.” dedi.
Konuşmasını,
Büyükşehir
Belediyesi’ne sanayi bölgelerinde
yaptığı faaliyetlerden dolayı teşekkür ederek sürdüren Orhan Aydın,
şu görüşleri paylaştı: “Biz bölgelerimizde emlak vergilerimizi, tabela
vergilerimizi direkt belediyelere aktarıyoruz. Dolayısıyla bu gelirlerimiz olmadığı için de zaman zaman
asfaltta, kanalda bu konuyu bizim
bir sistem olarak çözmemiz imkansız hale geliyor. Hele bizim OSTİM,
İvedik gibi yerlerde zaten şehrin orta
yerinden geçen, caddelerimizi sadece bölge olarak kullanmıyoruz. Tüm
Ankara kullanıyor. Dolayısıyla bunların bakımında, onarımında, belediyemizden haklı olarak yardım talep
etmek zorunda kalıyoruz. Bizim de
yerel yönetimlere ve belediyelere
ve OSB olarak yapacağımız çok şey
var. Ankara’nın kalkınması, gelişmesi içiz siz büyük çaba sarf ediyorsunuz.”

“Ankara’nın metro aracını Ankara
hatlarına koyamıyoruz”
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
satın alma politikalarında, Ankara’daki sanayinin yeterince kullanılamadığını dile getiren Başkan Aydın,
dünyanın en nitelikli iş makinalarının, dünyanın en iyi metro araçlarının Ankara’da yapıldığının altını
çizdi. Aydın, şunlara dikkat çekti:
“Biz çok üzülüyoruz. Ankara’da bir
Çinli metronun açılışı bizim yüreğimizi sızlatıyor. Bangkok’un metrosu Ankara’da yapılıyor. Tayland’da
yapılan metronun araçları Ankara’da
yapılıyor ama biz Ankara’da ürettiğimiz metro aracını Ankara’nın hatlarına koyamıyoruz. Sonuç olarak hazır,
elimizin altındaki imkanla kendi şehrimizin metrosunu döşeyemiyoruz.
Hepimize bunun ayıbı yeter. Bunun
dışında sizin kullandığınızı parklar,
Ankapark’taki cihazlar ve araç, gereç, donanım; bunların Ankara’daki

sanayiler tarafından temini mümkün.
Buna öncelik sağlamanız lazım.

“Üretim yapmadan istihdamı
çözemeyiz”
Şehirlerin kalkınmasında iki tane
sihirli araç var. Bunlardan biri yerel yönetimlerin, yerel kaynaklarla
temini. İkincisi de savunma sanayimizin Ankara’da bulunmuş olması.
Ankara’da savunma ve havacılık
ekosistemi vardır. Bu Ankara’mızın
sanayi kültüründe, sanayi kalitesinde
inanılmaz bir farklılık yaratmıştır.
Bu nedenle şu anda Türkiye’nin en
önemli sanayi kenti Ankara’dır. Üretim yapmadan istihdamı çözemeyiz.
Üretimi; kendi kaynaklarımızı, kendi
imkanlarımızı, kendi şehrimizin imkanlarını kullanarak yaparsak burada
da bize istihdam olanakları çıkacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum.
Büyükşehir Belediyemize protokol
nedeniyle OSTİM’liler adına teşekkür ediyorum.”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın konuşmasına
istinaden yeniden kürsüye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek, şunları aktardı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak
biliyorsunuz başta OSTİM’de olmak
üzere epey münasabetlerimiz oldu.
Hatta özellikle monoray yapacaktık
ama yapamadık. Şu anda Ulaştırma
Bakanlığı, Sincan OSB’de 147 tane
araç üretiyor. Yerli olarak üretilecek;
yüzde 51 yerli şartı olduğu için. Ayrıca bizim ASELSAN’la bir işbirliğimiz oldu. ASELSAN’la işbirliğimiz
neticesinde üç tane araç silme elden
geçirildi, yenilendi. Bunları yapıyoruz.
Buradan şunu söyleyeyim: Önümüzdeki iki sene içerisinde Ankara’ya
monoray veya teleferik yoluyla ulaşımı rahatlattırmak istiyoruz. İki tane
şehir hastanemiz var. Bu iki şehir
hastanesi bölgesi yoğun bir trafik
alacak. Bu yoğun trafiğin monorayla giderilmesi istikametinde gayret
sarf ediyoruz. Birçok firmayla ile
de temasımız var. Buradaki şartımız
şu; ‘yap-işlet’. Eğer OSB’lerde ‘yapişlet’le yapacak olan arkadaşlarımız
varsa buradan açık çek; hemen oturalım, konuşalım. Bu hatlara monoray

“Belediye
alımlarında
yerli ürün
tercihini
önemsiyoruz”

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 1994’ten
bu yana OSB’lerin her zaman
yanında olan ve yeni protokolle bunu bir kere daha ortaya
koyan Melih Gökçek’e, yaptıkları üretim ve oluşturdukları
istihdam nedeniyle Ankara’daki
OSB’lere teşekkür etti.
Başkent’in artık bir sanayi şehri
ve çok önemli bir üretim ve ihracat merkezi olduğuna vurgu
yapan Bakan Özlü, üretime
geçmiş olsun veya olmasın,
OSB’lerimizde ciddi altyapı
yatırımlarına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti. Faruk Özlü,
protokolün, ülkemizdeki diğer
belediyelere de ilham vereceğini, örneklik teşkil edeceğini
söyledi.
Belediyelerin yaptıkları alımlarda, yerli ürünleri tercih etmelerini ve böylece milli sanayiye
katkı yapmalarına çok önem
verdiklerini ifade eden Faruk
Özlü, “Bu konuda, yerli ürünler
lehine yüzde 15’e kadar fiyat
avantajı olduğunu da hatırlatmak istiyorum.” açıklamasında
bulundu
da olabilir, teleferik de olabilir. Tercih olarak hangisinin üzerinde duruyorsanız bizden size açık çek. Onun
haricinde şu anda direkt işbirliği yapabileceğimiz yedek parça haricinde
herhangi bir konu yok. Olduğu zaman da memnuniyetle.”
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Geleneksel OSTİM iftarının teması bu sene ‘teknoloji ve merhamet’ kavramlarını işledi

O

STİM
Organize
Sanayi
Bölgesi’nin Geleneksel İftar
Programı bu yıl da geniş bir
katılımla gerçekleşti. İftara, siyaset,
bürokrasi, iş dünyası ile OSTİM paydaşları yoğun ilgi gösterdi. Programda, Suriyeli şehit çocukları da iftar
sofrasının konuğu oldu. Her yıl bir
tema eşliğinde düzenlenen OSTİM
İftarında bu Ramazan’ın başlığı;
‘Endüstri 4 Yoksulluk 0 Mümkün
mü? Yakın Geleceğe Sorular’ oldu.
Tema, hazırlanan film eşliğinde davetlilerle paylaşıldı.

“Teknoloji insan yararına
kullanılmalı”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, teknolojinin insan yararına kullanılması gerektiğinin altını
çizdi. Aydın, şöyle konuştu: “Her yıl
Ramazanda dostlarımızla bir araya
gelmek için bu programı yapıyoruz.
Şimdi hep beraber sanayileşme, teknoloji diyoruz. Doludizgin bunun
peşinden gidiyoruz. Ancak bu tekno-

Makinalara
merhamet
aşılayabilir
miyiz?
Gülnaz Karaosmanoğlu
OSTİM Vakfı Müdürü

2

1. yüzyılda teknoloji tüm insanlık
tarihinin toplamından kat kat fazla
bir hızla gelişiyor.

30 yıl önce bu teknolojilerin yaşamımızın ayrılmaz bir parçası ve hatta
bağımlısı olacağımızı söyleseler tüm
bunların belki mümkün ama uzak bir
geleceğe ait olduğunu
söylerdik.

Tıpkı bizden 80 yıl
önce yaşayanların
da bunları söylediğimiz dönemde kullandığımız teknolojilere şüpheyle
baktıkları gibi.
Bu gün ise hayal sınırlarımızı yine zorlayan, endişe ve merakla karşıladığımız
ancak işaretlerine baktığımızda müm-

lojiyi insan yararına, insanlık için, insanlığın refahı için kullanmadığımız
zaman; teknoloji tersine çalışan bir
vahşi canavara dönüşüyor.
Merhamet, iyilik, güzellik ve insanlık dediğimiz kavramları kesinlikle
kaybetmememiz gerekiyor. Bunun
için de hepimiz beraber çaba sarf etmeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok güzel bir sloganı var: “Dünyayı iyilik değiştirecek”. Biz de web
sayfalarımızda ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz sürekli.
Hepimiz değiştireceğiz. Başkasının
bizi, dünyayı değiştirmesini beklemememiz gerekiyor. Herkes kendini, çevresini, işletmesini, bölgesini,
şehrini, ülkesini ve dünyayı değiştirecek. Bizim bildiğimiz yol bu. Bu
konuda çaba sarf eden herkese çok
teşekkür ediyorum.”

“OSTİM bizim için çok önemli”
OSTİM iftarının konuklarından Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kokün bir gelecek fotoğrafı var karşımızda
Deniz altında ve uzayda seyahat normal… Ay'da oteller açılacak. Filmlerin
hepsi animasyon olacak. Transparan
duvarlar olacak. Aldığımız teknolojik
aletleri yeniden tasarlayabileceğiz. Bulaşık yıkama ve saklama derdi ortadan
kalkıyor. Tek kullanımlık cep telefonları hayatımızda. Vücudumuzda yeni
organlar geliştirebileceğiz. Işınlanma
gerçek olacak. Çoklu konuşmalar metin halinde kaydedilebilecek. Kasırgalar kontrol
altına alınabilecek.
Mucizevi robot
kıyafeti; görünmez olabileceğiz.
Çizimlerle
etkileşim
kurabileceğiz. Körlük
ve sağırlığı
ortadan
kaldıran
elektronik aletler gelecek.
Göktaşlarıyla madencilik
yapacağız. Televizyondakileri sadece
görmeyecek, koklayacak ve dokunacağız. Arabalar şoförsüz seyredecek.
İnsan ömrü uzuyor…
Evrensel para birimi kullanacağız. İnsan zeka ve yeteneğinin baş döndürücü zaferi… Doğa kanunlarına, yeryüzü
kurallarına ve hatta evrene meydan
okuyan neredeyse hükmeden bir dünya.. Sanayinin 4. Devrimi…

nuşmasının başında, “15 Temmuzda yaşadığımız hain FETÖ darbesini
dünyada hangi ülke geçirmiş yaşamış
olsaydı, 16 Temmuzda normal iş hayatına devam ederdi? Bu ülkenin adı;
Türkiye’den başka bir ülke değil! Bunu
bizden başkası yapamazdı.” dedi.
15 Temmuz’un ertesi günü kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürdüğünü anımsatan Baran, “Ama
OSTİM inandı, biz inandık, şehrimiz inandı, ülkemiz inandı, yatırıma,
üretime ve ticaretine ve büyümeye
Peki gerçekten yaşanabilir bir dünya mı? Öyleyse teknolojik dönüşüm
düzeyleri artarken temel insanlık sorunları neden büyümekte? Devrim yaratan teknolojilerin gelecekte insanlık
yararına kullanılıp kullanılamayacağını
cevaplayabiliyor muyuz?
Endüstri dörtken yoksulluk sıfır
mümkün mü? İnsanoğluna hiç sahip
olmadığı kadar konfor vaat eden bu
baş döndürücü ilerleyiş, insanca, insanlarla, insan için midir? Sanayi 4.0
dünyasının bilimi, doğruyu yanlıştan,
ekonomisi faydalıyı zararlıdan ayırabilecek mi? Adaleti zulümden ayıran
bir hukuk, güzeli çirkinden ayıran bir
sanat, iyiyi kötüden ayıran ahlakıyla
Sanayi 4.0 Devrimi insanlığın yükselişinde de bir devrim olabilir mi?
“Gözlerim hiçbir insanın görmemesi
gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve
yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği
gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların
zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen
hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen
bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar. Eğitimden
bu nedenle kuşku duyuyorum. Sizlerden isteğim şudur. Öğrencilerinizin
insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli
psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha
fazla insan olmasına yardımcı olursa
ancak o zaman önem taşır.”*

davam etti. Büyüme rakamları hepimizi mutlu etti. Yüzde 4.4’lük yıl
sonu hedefimize de herhangi bir sapma olmadan inşallah ulaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı
istihdam seferberliğine o gün bütün
Türkiye inandı. O gün tüm kurum
ve kuruluşlarımız tüccarın, esnafın
yanında oldu. OSTİM bizim için çok
önemli. Savunma sanayii Ankara
için çok önemli, savunma sanayiinin
kalbi.” görüşünü aktardı.
Peki teknoloji iyiliğin nesi olur? İnsanlar
savaşta ölmeyecek ama robotlar hala
savaşıyor olacak mı? Makinalar derdini dinleyebilir hatta cevap da verebilir.
Peki paylaşabilir mi? Düşeni kaldıran
robotlar mümkün ama teselli edebilir
mi? Bizi bizden iyi tanıyan robotlarla
cenazemizde helalleşebilir miyiz? Karanlık fabrikalar bizim için çalışırken
kalan vaktimizi insanlık için harcayacak
mıyız?
Yoksa bizim için ‘Mahlukata şefkat’
sosyal medyada bir beğeni; ‘Yaradana
tazim’, mübarek günlerde atılmış bir
toplu mesajlardan ibaret mi olacak?
Peki giyildiğinde yan komşumuzun aç
uyuduğunu haber veren giysiler üretebilecek miyiz? Veri madencileri yoksulluk sınırına yaklaşmış aileleri tespit
edip yardım götüren robotlara alarm
gönderebilecek mi? Bombaları saf dışı
eden kalkanlar yapabilir miyiz? Sokak
hayvanlarını besleyen akıllı şehirler
mümkün mü?
Makinalara merhamet aşılayabilir miyiz? Her harcamada yoksullarla paylaşan kredi kartları kullanabilecek miyiz?
Mümkün mü?
İnsan tarafından, insanlarla, insan için
teknoloji Mümkün… Sen yaparsan
mümkün…
İçine iyilik koyarsan, teknoloji senin iyilik meleğin olur… Ve şüphesiz dünyayı
iyilik değiştirir.
* Alman bir okul müdürünün her eğitim yılı başında
öğretmenlerine gönderdiği bir mektuptan.
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Yeni nesil hafif zırhlı araçlar
KOBİ’lerle geliştirilecek

O

STİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) üyeleri, kara araçları üreten ana
yüklenici firmalarla bir araya geldi. OSTİM Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda
gerçekleşen programda alt sistem
ve parça üreten, üretmek isteyen 35
OSSA üyesi; ASELSAN, BMC,
FNSS, Katmerciler, Otokar firmalarının tedarik süreçlerinin parçası
olmak amacıyla toplam 134 iş görüşmesi yaptı.
SSM Kara Araçları Daire Başkanı
Fatih Yakıcı, Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi’ne ilişkin bilgiler
paylaştı. Yakıcı, “Bu, önemli bir
proje sektörümüz için. Alt yüklenici firmalarımız, KOBİ’lerimiz, yan
sanayimiz, nasıl daha fazla yerli katkımızı artırabiliriz? Projemiz kapsamında bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.” dedi.

“Cironun yüzde 30’unun
çoğunluğu KOBİ’lerden”
Savunma
Sanayii
Müsteşarlığı
(SSM) Sanayileşme Dairesi’nin koordinasyonunda, SSM Kara Araçları
Dairesi’nin iş birliğinde düzenlenen
programın açılışında konuşan OSSA
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Mithat Ertuğ, yakın geçmişe kadar
savunma sanayine yönelik neredeyse
her şeyi ithal eden Türkiye’nin artık
olgunlaşma dönemine girdiğini söyledi.
Sektörün büyüklüğünün 3,5 milyar

Fatih Yakıcı

"Gerekli desteği
vermek istiyoruz"

S

SM Kara Araçları Daire Başkanı Fatih Yakıcı, “Savunma
sanayiimizin geldiği bu aşamada
OSTİM ve OSSA firmalarımızın
desteği çok önemliydi. Müsteşarlığımızın koordinasyonunda çok
önemli çalışmalar gerçekleştirildi.
Özellikle kara araçlarında bunu
daha da çok hissediyoruz. Bundan
sonrada bu desteğinizi daha da fazla alarak, tamamen bağımsız yerli
kara araçları sektörümüzü oluşturacağız inşallah.” diyerek sözlerine
başladı.

dolar, yarattığı istihdamın ise 50 bini
geçtiğini dile getiren Ertuğ, şunları
kaydetti: “Sektör, KOBİ’lere de çok
önemli fırsatlar ve imkanlar sunmaktadır. Savunma ve havacılık olarak
tanımlanan toplam savunma sanayii
cirosunun yüzde 30’unun çoğunluğunun KOBİ’lerden oluşan yan sanayi firmaları tarafından karşılanıyor olması, bu sektörde KOBİ’lerin
önemini net bir biçimde ortaya koymaktadır. OSSA olarak önceliğimiz;
ana sanayi firmaları ve KOBİ’leri bir
araya getirmek, ortak sorunlarını tek
bir sesten iletebilmektir. Çok şükür
yıllar içerisinde başarılı bir şekilde
ilişkilerimizi kuvvetlendirdik. Gün,
sanayi firmaları ile birlikte projeler
üretme, onlarla birlikte hareket etme
günüdür.”

“Modelimiz; SSM’nin
sanayileşme politikası”
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın
yaptığı çalışmaları çok önemsediğini vurgulayarak; sivil tarafta yapılan
çalışmalarla mukayese edildiğinde,
ülkemizin sanayileşmesinde, son derece ciddi bir duruş sergilediğine temas etti. Aydın, “Onların yaptığı çabaların ülkemiz için çok kritik olması
nedeniyle; sektöre sahip çıkmaları ve
bu sektörü sadece ana sanayi değil
KOBİ’lere kadar taşıyor olmaları ve
stratejik olarak bunu takip ediyor olmaları bizim için son derece değerli.
Sivil taraftaki diğer kurumlara, ba-

Konuşmasında Yeni Nesil Hafif
Zırhlı Araçlar Projesi’ne ilişkin
açıklamalara yer veren Yakıcı,
“Bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı olan Yeni
Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi
kapsamında buradayız. Bu, önemli
bir proje sektörümüz için. Çünkü
çok sayıda araç, çok değişik konfigürasyon var. Bu doğrultuda pro-

ALT YÜKLENİCİLERDEN TALEP
"Savunma sanayii sektörümüzde alt
yüklenicilerin önem vermesi gereken konu, bazı konularda çalışmalar
yapması, o konuda uzman bir firma
olması bütün ana yüklenicilerimizin
o firmalarla çalışması, yurt dışında,
Türkiye’de kullanıldığı zaman bir
referans oluyor. Yurt dışında da
büyük bir pazar olanağı sağlamış
oluyor. Bu doğrultuda da alt yüklenici firmalarımızdan, yan sanayi
firmalarımızdan isteğimiz, özel yeni
teknolojilere yoğunlaşmaları ve bu
yeni teknolojilere yönelik, geliştirme
çalışmalarını, Ar-Ge çalışmalarını
yapmaları. Nerede destek ihtiyacı
olursa Müsteşarlığımız her zaman
hazır.”

kanlıklara, kurum ve kuruluşlarımızın da bunu yapması gerektiğini onlara hatırlatıyoruz.
Örneğimiz, modelimiz Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın sanayileşme
politikası. Bu neden Müsteşarlığımıza bir kere daha teşekkür ediyorum.
Ayrıca ana sanayicilerimize minnettarız.” dedi.

“Bu sanayimizi daha çok
millileştirmemiz lazım”

ları vermedikleri takdirde istediğiniz
kadar üretim kabiliyetiniz olsun bir
faydası yok. Kara taşıtlarında da birçok şeyde hassas malzemeleri, bazı
ürünleri bize vermedikleri takdirde
o üretimleri yapabilmemiz mümkün
değil. Onun için bizim bu pazarda,
bu üretimde derinlemesine, alta doğru daha fazla genişleyebilmemiz,
daha çok KOBİ’mizin bu işlere girmesi lazım."

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, “Hem anayurdumuzu koruyabilmek hem de etrafımızdaki ülkelerin savunmalarına
destek olabilmek için bizim bu sanayilerimizi geliştirmemiz, güçlendirmemiz ve daha çok millileştirmemiz
lazım.” dedi.
Başkan Özdebir şu görüşleri paylaştı: “Bugün bize bazı şeyleri vermedikleri, en azından havacılıkta
kullanılan özel alüminyum alaşım-

jelerimiz kapsamında alt yüklenici
firmalarımız, KOBİ’lerimiz, yan
sanayimiz, nasıl daha fazla yerli
katkımızı artırabiliriz? Projemiz
kapsamında bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.” dedi.
Projenin uzun dönemli olacağını
anlatan SSM Daire Başkanı, şu bilgileri verdi: “İsminden de anlaşılacağı üzere yeni nesil araçlarımız
olacak. Burada da yeni teknolojilerimizi kullanacağız.
Yeni teknolojilerimizi geliştirmek
için Müsteşarlığımız olarak, Sanayileşme Dairesi ve Kara Araçları
Dairesi olarak biz de gerekli desteği vermek istiyoruz. Bu doğrultuda
sizlerle beraber bu projemizi güzel
bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz.

Bu yıl 1300 adede yakın araç
teslim edilecek
Müsteşarlık olarak 2016 ve 2017’nin
ilk altı aylık döneminde önemli projeler gerçekleştirdik. Geçen yıl 900
adet araç teslim edildi. Bu yıl da 1300
adede yakın bir araç teslim edilmesi
planlanıyor. Silahlı Kuvvetlerimize,
Emniyet Genel Müdürlüğümüze,
Jandarma Genel Komutanlığımıza.

Mithat Ertuğ

Bu doğrultuda tabii ki ana yüklenici
firmalarımızın da önemli üretim kapasiteleri arttı. Müsteşarlığımızın bu
konudaki temel stratejimizi biliyorsunuz. Ana yüklenici firmalarımızın bütün işlerini, alt yüklenicilere,
KOBİ firmalarına dağıtmasını istiyoruz. Burada OSSA’nın da önemli destekleri var. Bu kapasite artırımının, ana yüklenici ve yan sanayi
firmalarımıza aktarılması önem arz
ediyor. Bunun içinde biz gereken
yönlendirmeleri yapmaya çalışıyoruz projelerimiz kapsamında.
Sadece yurt içi pazarımız değil, yurt
dışı pazarında da önemli satışlar gerçekleştiriyor araç firmalarımız. Bu
doğrultuda hem yurt içi pazar, hem
de yurt dışı pazarda ana yüklenicilerimizin alt yüklenicilerimizi desteklemesi önemli. Yeni nesil araç
projemizdeki yeni nesil teknolojileri
bu projede nasıl kullanabiliriz? Asıl
bizim temel konumuzun bu olması gerekiyor. Bugünden itibaren de
buna yoğunlaşacağız. Dünyadaki
yeni teknolojileri takip edip bunların
ülkemizde uygulanabilmesi, alt yüklenici firmalarımızın bu yeni teknolojileri gerçekleştirmesi için ihtiyaç
duyduklarını öğrenerek onlara destek olmaya çalışacağız."
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OSTİM
50.YILINDA

1967’den bu yana Türkiye’ye sanayici ve girişimci
kazandıran OSTİM, yükseköğretime yeni bir soluk katacak

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE
GELECEĞE HAZIR

C

evat Dündar ve bir grup müteşebbisin çabalarıyla kurulan
ve 50. yılını doldurmaya hazırlanan OSTİM, güçlü üretim yeteneğiyle Türk sanayisine olan katkılarını bilim ve teknoloji yetkinliğini
artırarak sürdürmeyi hedefliyor. OSTİM Vakfı tarafından bir süredir
çalışmaları devam ettirilen ve titiz
bir hazırlık sürecinde tasarlanan üniversite projesinde sevindiren haber
geldi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aşamaları başarıyla tamamlanan, Kanun görüşmeleri sırasında Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu’nda tüm üyelerin ittifakla onay verdiği OSTİM Teknik Üniversitesi, TBMM’de kabul edilen;
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer
aldı.
TBMM’de kabul edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
onayladığı Kanun, Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre Ortadoğu Sanayi ve Ticaret
Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Danışma Vakfı’nca
(OSTİM Vakfı) Ankara'da OSTİM
Teknik Üniversitesi kuruluyor.

Kuruluş amacı
OSTİM Vakfı, üniversitenin kuruluş
amacını şöyle tanımlıyor: “Bölgemiz
ve ülkemizin endüstriyel kalkınması
amacıyla faaliyet gösteren Vakfımız;
günümüz ve geleceğin gelişen istek
ve ihtiyaçları doğrultusunda başta
eğitim, istihdam, araştırma-geliştirme olmak üzere yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik, sektörel
ve bölgesel kalkınma modelleri gibi
faaliyetlerinin bilimsel kurumsal
bir yapı içinde yürütülmesinin daha
rekabetçi ve sürdürülebilir olacağı düşüncesi ile Vakfımızın maddi
ve manevi birikim ve değerleriyle
buluşturularak ülkemizin bilim ve
teknoloji yetkinliğinin artırılmasında
etkin ve özgün bir kurum oluşturmak
hedefiyle OSTİM Teknik
Üniversitesi’ni
kurma kararı
almıştır.”
ÖNCELİKLERİ

Özgün proje ve çözümler üretecek
İş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde kurulacak olan
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin hedefleri şunlar: Özellikle ileri imalat
sistem ve teknolojileri alanında, öğrencilerine uluslararası yeterlilikte
üst düzey eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkanı sunan, rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi
ve donanıma sahip, milli ve insani
değerleri özümsemiş, tasarlayan,
yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci,
üstün nitelikli bireyler yetiştiren, ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme
yetkinliğinin artırılmasında etkin rol
oynayan, özgün proje ve çözümler
üreterek ülke ve bölge kalkınması
için çalışan bir üniversite olmak.
Başarı dereceleri yüksek veya özel
yetenekli öğrencileri alması beklenen üniversitenin burs kontenjan ve
imkanlarının da geniş olması planlanıyor.

KANUN
SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 22 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
“Ostim Teknik Üniversitesi
EK MADDE 174 – Ankara’da Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma,
Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma
Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu
tüzel kişiliğine sahip Ostim Teknik Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,
ç) Meslek Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”

AKADEMİK
BİRİMLER
lk 5 yıl için; 3 Fakülte, 1 Meslek
İöğretim
Yüksek Okulu, 2 Enstitü ile
yapması planlanan

üniversitede önlisans eğitimi 6
dönem olacak (3 dönem okulda,
3 dönemi işletmede uygulamalı
eğitim). Lisans öğrencilerini ise
hazırlık hariç 8 dönemden oluşan
bir süreç bekliyor. Bunun 6.
dönemi de işletmede uygulamalı
eğitim.
• İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi: İşletme Bölümü
• Mühendislik Fakültesi: Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü, Makine Mühendisliği
Bölümü, Endüstri Mühendisliği
Bölümü, Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi:
Mimarlık Bölümü, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü
• Meslek Yüksek Okulu: Makine,
Alternatif Enerji Kaynakları
Teknolojisi, Biyomedikal
Cihaz Teknolojisi, Elektronik
Teknolojisi, Mekatronik
• Enstitüler: Fen Bilimleri
Enstitüsü, Sosyal Bilimler
Enstitüsü

OSTİM’in kurulduğu günden bu
yana iş dünyası ile oluşturduğu yakın
işbirliği ve çözüm ortaklıklarının;
azami uygulamalı eğitim alacak olan
öğrencilerine istihdam konusunda
yüksek avantaj sağlaması hedefleniyor.
Yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yerli ve milli ihtiyaçların tasarlanması ve üretimine yönelik alanlara yönlendirileceği, üniversitenin bu
tür özgün proje ve çözümlerde sadece akademik değil sürükleyici ve katılımcı bir rol üstleneceği; özellikle
araştırma merkezlerinin sanayinin
geliştirilmesi çalışmalarında aktif çalışacağı ve mesleki, teknik ve sürekli eğitim merkezleri ile özellikle iş
dünyasının her kademesinin üniversitenin bir parçası olması için azami
gayretin gösterileceği belirtiliyor.
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin;
OSTİM Vakfı ve OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi’nin önceki çalışmalarıyla kurmuş olduğu OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, OSTİM Teknopark, OSTİM Teknoloji,
OSTİM İstihdam Ofisi gibi yapıların
birikimiyle de desteklenerek
güçlü bir başlangıç
yapması bekleniyor.
VE İLKELERİ

* Öğrenci odaklılık * Nitelikli akademik kadro
* Mezuniyet öncesi pratik tecrübe (Firmada Uygulamalı Eğitim,
Sanayinin sorunlarına yönelik son sınıf projeleri) * Kalite düzeyi yüksek
bir lisans eğitiminin yanında sanayinin teknik personel ihtiyacını karşılayacak bir ön
lisans eğitimi * Gelişmiş uygulamalı eğitim teknolojileri (Güçlü laboratuvar ve atölye
altyapısı, laboratuvarda eğitim) * Etkin burs sistemi: Nitelikli öğrenci * Güçlü yabancı
dil * Uluslararası Akreditasyon (Bologna, ABET, MÜDEK), Kamu ve iş dünyası ile
proje odaklı etkin işbirliği * Girişimcilik kültürü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aşamaları başarıyla tamamlanan, Kanun görüşmeleri
sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonu’nda tüm üyelerin ittifakla onay verdiği OSTİM Teknik Üniversitesi,
TBMM’de kabul edilen; Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla
Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer aldı.
TBMM’de kabul edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı Kanun,
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Haberleşme teknolojilerinde yerli
ve milli hedef
Bilgi teknolojileri ve haberleşme
sektöründe Türk markaları ile
varlığımızı ispatlamak ve saha
olmaktan çıkıp oyuncu olmak için
savunma sanayiinde gösterdiğimiz
başarı hikayesini bu alanda da
gerçekleştirmek amacıyla kurulan,
tüm Türkiye’yi kapsayacak Haberleşme
Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)
basına tanıtıldı.

O

STİM
OSB
Konferans
Salonu’nda gerçekleşen; sektörel gelişmelerin değerlendirildiği, Küme tanıtımı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, yerli ve milli markalar
ile üretime yönelik önemli mesajlar verildi.

“Yerli ve milli haberleşme
teknolojileri takımı kuruyoruz”
Toplantının açılışında konuşan OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, haberleşme
ile ilgili yatırımların, savunma sanayii
ile ilgili yatırımlardan çok daha büyük
rakamlar tuttuğunu bildirdi. Savunma
sanayiinde Türkiye’nin ciddi kazanımları ve yerli ve milli olarak yaptığı çok
ürün olduğuna dikkat çeken Aydın,
“Orada çok şeyin farkındayız ve biraz da
mecburiyetten, zorunluluktan ve kurumsal yapısından kaynaklanan bir başarı
hikayesi olduğunu hep beraber görüyoruz. Haberleşme alanı da savunma alanı
kadar belki ondan da stratejik. Çünkü savunmanın da arka planında haberleşme
teknolojileri var. Eğer bu teknolojileri
yerli ve milli olarak kendimiz yapamazsak, hayata geçiremezsek, savunmada
da bir takım şeyler buraya bağımlı olduğu için sonuçta orada da bir takım kısıtlamalara gidileceği çok açık. Bu nedenle
biz bu sektörü çok önemsiyoruz.” dedi.
“Bunun yerli ve milli olmasına, Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın

hassasiyetlerine uyuyoruz.” diyerek
sözlerine devam eden Başkan Aydın,
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığımız da
bu ihaleyi yaparken bu hassasiyetlerden
kaynaklı bu ihalenin şartnamesine yüzde
45’lik bir yerlilik oranı koymuş. Bunun
nasıl hayata geçirileceğini şu anda Türkiye tartışıyor. Biz bunun bireysel çabalarla yapılabileceğine çok fazla inanmıyoruz. Bir firmanın, bir şirketin tek
başına üstlenebileceği, yürütebileceği,
sonlandırabileceği bir faaliyet olarak
görmüyoruz. Bu nedenle sektörde bu
çabayı sarf edecek, gelecekte ülkemizin
bu teknolojilerin de kazanımına yol açacak bir yerli milli takım kuruyoruz. Yerli
ve milli haberleşme teknolojileri takımı
kuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yapmadıklarımızdan da
sorumluyuz”
Orhan Aydın konuşmasında ayrıca şu
hususlara vurgu yaptı: “Gelecekte ülkemizin bu sektörde bütün ürünlerini yerli
ve milli yapacak bir yolculuğa çıkılacak.
Firmalar, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri hep beraber bir
seferberliğin başlangıcı gibi bunu algılayacağız. Bu nedenle bu kümelenmeyi
kurma ihtiyacı duyduk. Her ne kadar
OSTİM olarak biz bu alanın tamamını
kapsamasak da bunu başka yapan yoksa,
bu işe hamilik yapmak üzere, ‘Yapmadıklarımızdan da sorumluyuz’ anlayışıyla kümelenme faaliyeti başlayıncaya,
hayata geçinceye, kendi kendine yeterli
hale gelinceye kadar bunun yanında ve
içinde olacağız. Her türlü faaliyetlerinin
destekçisi olacağız. Bizim diğer kümelenme faaliyetlerimizde olduğu gibi bu
sektörde Türkiye’nin önemli bir ihtiya-

Ahmet KURT

cını göreceğine de yürekten inanıyoruz.
Bu işin yürütücüleri, yöneticileri de bu
işin kahrını çekmiş, bilgi, beceri ve donanıma sahip olan arkadaşlarımız sağ
olsunlar, gönüllü olarak görev aldılar.
Onların yanında durmaya kararlıyız. Ülkemizin gelecekte iyi neticeler alacağına
inancımızı devam ettiriyoruz.”

“Üç tane ürün satmak hedefi ile
yola çıkmadık”
HTK Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Raşit Gülhan, sektörel verilerle desteklediği sunumunda; kümenin ilkeleri
ve hedeflerini anlattı. Telekom sektörünün son 10 yıllık alt yapı yatırımlarının
55 milyar TL tutarında olduğunu kaydeden Gülhan, “Bu 55 milyar TL alt yapı
yatırımında Türk şirketleri gerçekten
milli ve yerli çözümlerle ne aldılar?”
diye sordu.

Bu aslında teknoloji kazanımı; sizin ülkenizde bir Samsung, Alcatel, Ericsson
veya Huawei çıkması demek.
Biz üç tane ürün satmak hedefi ile yola
çıkmadık. Bu kümelenmenin temel argümanı; Türkiye’nin telekomünikasyon
ve bilişim alanında dünyadaki devler
gibi marka çıkarmasıdır. Markası güçlü
olmayan ülkeler gelecekte başkalarının
sömürgesi haline geleceklerdir. O bakımdan biz bu siyasi irade ve mevzuatı
çok önemsiyoruz. Üniversite ve sanayilerin istekleri de ortada. OSTİM’in
diğer alanlardaki kümelerinin başarılı
çalışmalarından da aldığımız çok pozitif
dersler var. Biz bu derslerle yürüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Çin’de, Turkcell
ve Huawei Türkiye’de yerli üretim için
bir anlaşma yaptı. Daha önce dört kere
açılan bir fabrikada Huawei tekrar ürün
üretecek. Bu ürün bizim tarafımızdan
Abdullah Raşit Gülhan şöyle devam etti: sıkı bir şekilde gözlenecek. Biz bu ürü“Haberleşme altyapısında 2016 yatırım- nün nasıl üretildiğini, hangi süreçlerde
larına baktığımız zaman; yüzde 58’inin olduğunu mutlaka izleyeceğiz. Burada
mobil, yüzde 42’sinin sabit yatırımlar eğer ‘dört vida sıkılarak’ bir ürün geolduğunu görüyorsunuz. Bizim bu yüz- liştiriliyor ve bu milli kabul ediliyorsa,
de 58 ve yüzde 42 yatırımların hepsine bunu milli ve yerli kabul eden hiç kimse
aday olan bir kümelenmemiz var. Kü- bizim için yerli ve milli olamaz. Bunun
melenmemiz sadece sabit,
altını net ve kalın çizgilersadece mobil için geçerli
le çiziyorum. Eğer Huawei
değil. 4.5G’de yüzde 45
veya başka bir yabancı şiryerli ürün isteniyor. Yüzde
ket Türkiye’de yerli çözüm
10 da KOBİ’lerden isteniürettiğini söylüyor ise bunu
yor. Türkiye’de ürettikleri
kabul eden insanlar, bizim
ürünlerden yüzde 10 isteiçin yerli ve milli olamazniyor. Bu çok önemli bir
lar. Biz bunun için gerekli
rakam. 55 milyar TL; 10
her türlü mücadeleyi, her
yılda kabaca 5.5 milyar TL
türlü zeminde yapmaya
yılda. Bunun yüzde 45’inin
kararlıyız. Çünkü biz bu
Türkiye’de olması, ülkememleket, bu millet için
mizde kalması… Bu sadeAbdullah Raşit Gülhan
ce üretim satışı mı demek?
gönüllü neferleriz.”

www.netmon.com.tr

Yönetim Kurulu Başkanı

Netmon teknoloji entegratörü

1

998 yılında kurulan Ankara Netmon
İletişim Sistemleri, haberleşme
teknolojileri ve bilişim sektöründe
sistem entegratörü olarak montaj ve
servis hizmeti veriyor. Firmanın iş alanları
arasında; telefon santralleri, DC enerji
güç kaynakları, transmisyon sistemleri
(PDHSDH-DWDM), yapısal kablolama,
sistem entegrasyonu, GSM baz istasyonları, YHT GSMR sistem kurulumları,
indoor ve outdoor sistem montajları,
DSLAM, MSAN sistem kurulumları ve
savunma sanayi projeleri yer alıyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt,
10 bin metrekare açık, 5 bin metrekare

kapalı alana sahip fabrikalarının, Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen
Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesinin lojistik
merkezi olarak kullanıldığını anlattı.
Türk Telekom başta olmak üzere Turkcell, Vofadone, Avea ve teknoloji üreten
Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia Siemens,
Netaş, Innova, Probil ve Coriant gibi
sektörün önemli firmalarının müşterileri
arasında olduğunu ifade eden Ahmet
Kurt, “Hizmette süreklilik ve kaliteli iş
yapma prensibi ile 19 yılı geride bırakan
Ankara Netmon, Interpromedya tarafından yapılan Bilişim 500, 2015 sıralama-

sında telekom sektöründe 13. sırada yer
aldı.” dedi.
2014 yılında ISO:9001/2008ISO:14000/2004-OHSAS 18001 entegre
kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip
olduklarına dikkat çeken Kurt, sahip
oldukları diğer başarı ve sertifikaları şu
şekilde anlattı: “Harita Genel Komutanlığı
tarafından B200 uçaklarındaki çalışmamızdan dolayı ‘Başarı Sertifikası’ ile
ödüllendirildik. Ayrıca Milli Savunma
Bakanlığı’nca verilen gizlilik dereceli
‘NATO ve Milli Gizli Tesis Güvenlik
Belgesi’ne sahibiz.”
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İŞİM CLUSTEM kapsamında
Avrupa turunda
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
(İŞİM), AB Projesi CLUSTEM
kapsamında, Fransa’daki altın markalı
kümeleri ziyaret etti. Ziyaretler
kapsamında edinilen bilgiler, küme
desteklerinin Fransa’da devlet
politikası haline geldiğini ortaya
koydu.

İ

ŞİM Koordinatörü Fevzi Gökalp
ve Proje Uzmanı Esma Akyüz,
proje ortakları; İngiltere, İtalya
ve İspanya kümelenmelerinin de katıldığı ziyaret programı kapsamında
Fransa’nın Mulhouse ve Lyon şehirlerinde, Altın Markalı 3 kümenin çalışmaları ve yönetim şekilleri
hakkında bilgi aldı. Kümelenmenin
devlet politikası olarak benimsendiği
ülkede ciddi oranlarda destek sağlanırken, sektör geliştirmeye de yüksek
düzeyde önem veriliyor.

Kümenin onayladığı firmaya
devlet desteği
375 üyesi bulunan Pole Vehicule du
Futur Kümelenmesi yüzde 58’i küçük ölçekli, yüzde 22’si orta ölçekli
ve yüzde 20’si de büyük ölçekli grup
firmalarından oluşuyor. Kümelenmede en çok dikkat çeken yönetim
uygulamaları arasında hükümetle
imzaladıkları yıllık sözleşme yer alıyor. Sözleşmeyle birlikte; küme devlete verdiği iş planına dair harcama
ihtiyaçları için önemli rakamlarda

Sahaya indiler
sanayiciye
çözüm oldular
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
(İŞİM) ve Çankaya Üniversitesi’nin
7 yıldır devam eden işbirliği kapsamında; Uluslararası Ticaret Bölümü
öğrencileri OSTİM’de sahaya inerek
işletmelere çözüm üretiyor.

hibe niteliğinde ön finansman alabiliyor. Ayrıca üyelerinin başvurduğu
projelere ancak küme onay verirse
alacakları devlet desteğine ilaveten
yüzde 15 ek hibe desteği sağlanabiliyor.
Kümenin üyelerine sunduğu en
önemli 5 hizmet arasında; inovasyon,
sanayi performansı (strateji ve iş geliştirme), iş ağı ve ikili iş görüşmeleri, ekonomik istihbarat ve şirketlerin
geliştirilmesi bulunuyor. Mulhose’da
Textile Alsace Kümelenmesi de ziyaret edildi.
Programın ikinci aşamasında Lyon
şehrinde faaliyetlerine devam eden
Techtera Kümelenmesi ve çözüm
ortağı Polytech Üniversitesi ile bir
araya gelindi. Altın markayı alan ilk
tekstil kümelenmesi olma özelliği taşıyan Techtera, 2005 yılında devlet
tarafından inovatif bir küme olarak
tanımlanmış ve kurulduğu bu yıldan
itibaren tekstil sektöründeki firmalar,
üniversiteler, laboratuvarlar ve teknik merkezlerden oluşan bir ağ oluşturmuş.

Rakibi yönetim kuruluna alıyor
Fransız Hükümeti bu Kümelenmenin de yapmayı vadettiği yıllık iş planı doğrultusunda bütçelerinin yüzde 70’ini karşılayacak oranda hibe
desteği veriyor. Tedarikçilerin de
üye olduğu Techtera’da göze çarpan
farklılıklardan bir diğeri ise aynı sektörde rekabet halinde oldukları güçlü kümelenmelerin yönetim kurulu
üyelerine kendi yönetim kurullarında
da üyelik vermeleri.

Kapanış toplantısının
ev sahibi İŞİM

Sanayi, üretim ve ihracatı yakından
gözlemleme fırsatı sağlayarak,
profesyonel iş hayatına adım attıran
projede yer alan 15 öğrenci, İŞİM
üyesi işletmelerde 1 dönem boyunca, çalışmalar gerçekleştirdi. Dönem
boyunca okul derslerinin haricinde
haftanın bir gününü OSTİM’deki
işletmelerde geçiren öğrenciler, işletmelerin sorunlarına çözüm olabilecek
projeler geliştirdi. Sektörel tecrübe
de kazanan öğrenciler, rakiplerine
göre iş bulma konusunda da avantajlı
oluyor.
Öğrenciler, dönem sonunda Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Mahir Nakip, İŞİM
Yönetim Kurulu Başkanı Halide
Rasim, akademisyen Fedai Uzun
ve sanayicilerin katıldığı toplantıda
projelerini sundu.

CLUSTEM hakkında toplantı yapma fırsatı da bulan proje ortakları,
projenin son altı aylık faaliyet planı
üzerinde görüşerek bir sonraki altın
markalı küme ziyaretlerinin; Kopenhag ve Hamburg’da yapılmasını
kararlaştırdı. Yıl sonunda tamamlanacak olan kapanış toplantısı ise
İŞİM’in ev sahipliğinde Ankara’da
gerçekleştirilecek.

Başkent’in gönül köprüsü Van’a açıldı

SÜREKLİ İŞBİRLİĞİ
HEDEFLENİYOR

Ankaralı iş adamları ve sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, Van’da iş adamı
ve sivil toplum yöneticileriyle bir
araya geldi. Van Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Necdet Takva, OSTİM’in
bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak
istediklerini iletti.

ASO ve VAN TSO arasında işbirliği
protokolü imzalandı. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Nurettin Özdebir ve Van Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Takva’nın imzaladığı
protokol kapsamında iki oda arasında
sürekli bir işbirliği amaçlanıyor.

A

nkara Sanayi Odası (ASO) ve
Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın
‘Ankara’dan Van’a Gönül Köprüsü Kuruyoruz Projesi’ kapsamında düzenlenen Sivil Toplum Buluşması Programı,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
katılımıyla gerçekleşti. İş adamı ve sivil
toplum kuruluşu yöneticilerinden oluşan
50 kişilik Ankara heyeti, Van’da sanayiciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri
ve bölge halkıyla bir araya geldi. Program kapsamında ASO ve Van TSO arasında işbirliği protokolü imzalandı.

“Özel sektörü teşvik edeceğiz”
Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin Türkiye’nin yeni sıçrama noktaları
olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Sü-

leyman Soylu, “Bu cazibe merkezlerinin
bize getirisi 361 bin istihdam olacak.
Bunu bir an önce başlatmalıyız. Terör
örgütün istismarını ancak bunlarla beraber yenebiliriz. Özel sektörü teşvik edeceğiz. Eğitimi destekleyeceğiz. 81 ilde
üniversitemiz var çok şükür. Bunların
daha da artması için çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“OSTİM’i gururla takip ediyoruz”
Van’ın önemli yatırım ve üretim imkanları sunduğunu ifade eden Van TSO
Başkanı Necdet Takva, Van iş dünyasının duyarlılığıyla 10 bin istihdam hedeflediklerini ve mevcutta 8 bin 500’e
ulaştıklarını vurguladı.

ASO ve OSTİM’den taleplerini dile
getiren Takva sözlerini şöyle sürdürdü:
“Organize Sanayi Bölgemizin bir teknik ve mesleki liseye ihtiyacı var. ASO
Başkanımızdan Van OSB için bir teknik
ve mesleki lise kurulması konusunda
destek ve işbirliği bekliyoruz. OSTİM
Başkanımız Sayın Orhan Aydın’dan da
sahip oldukları bilgi ve deneyimlerinden yararlanmamız için bir bilgi aktarım
merkezi kurmalarını, bu konuda uzmanlarını sıkça bölgemize göndererek yerel
kalkınmamıza katkı sunmalarını bekliyoruz. OSTİM’in kümelenme alanında
yarattığı başarıyı gururla takip ediyoruz.
Bizler bir ve beraber kalkınmak durumundayız.”

Protokol kapsamında, ASO ile VAN
TSO arasındaki iletişimi güçlendirmek, işbirliğini artırmak, ortak
toplantılar ve faaliyetler düzenlemek,
projeler hazırlamak/birlikte gerçekleştirmek, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında, sosyal ve kültürel
faaliyetlerde de birlikte hareket etmek
ve diğer Odalara da rol model olmak
hedefleniyor.
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Avrupa'nın en büyük fuarında 300'ün üzerinde iş görüşmesi

OSSA yeteneklerini Paris’te anlattı

OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA), 52.’si
gerçekleştirilen Paris Airshow
Fuarına 13 üye firmasıyla katıldı.
OSSA, fuarda savunma sanayiinde
üretim ve ihracat yapan KOBİ’leri ve
üretim yeteneklerini sektörün küresel
oyuncularına tanıttı.

A

vrupa’nın en büyük sivil havacılık fuarı olma özelliğini
taşıyan Paris Airshow 52. kez
kapılarını açtı. 19-25 Haziran tarihlerinde Le Bourget Havalimanı’nda
gerçekleşen fuara 13 üyesiyle katılan
OSSA, 4. Hall F194 nolu stantta misafirlerini ağırladı.
Fuarın açılışına katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, OSSA standını
ziyaret etti. OSSA Yönetim Kurulu
Başkanı Mithat Ertuğ tarafından bilgilendirilen Bakan Işık, OSSA’nın
faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
OSSA, fuar kapsamında Airbus,
EADS, Air France gibi havacılığın
önde gelen firmalarının üyesi olduğu Fransız Havacılık Kümelenmesi
Aerospace Valley ile H2020 projelerinde Fransız ve Türk KOBİ’lerin

beraber yer alma konusunu görüşme
fırsatı yakaladı. Tüm fuar katılımcılarına açık konferansta Savunma
Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM), sunumunun ardından OSSA tanıtımı ve
üye firmalarının da bilgileri sunuldu.
SSM, TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu ve GIFAS yetkililerinin de katıldığı “Türkiye-Fransa Kümelenmeleri
ile Avrupa Birliği Fon mekanizmaları, H2020 ve COSME Toplantısı”
gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları
SSM, Aerospace Valley Başkanı ve
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ tarafından yapıldı.
Toplantının ardından OSSA ve Aerospace Valley üyesi firmalar arasında 300’ün üzerinde ikili iş görüşmesi
gerçekleştirildi.
OSSA, üyelerini savunma ve havacılık sektöründe temsil etmeye, KOBİ’lerin kamu, ana sanayi ve üniversiteler ile işbirliklerini geliştirmeye
ve sektörün yerlileştirilmesine katkıda bulunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda SSM,
ana sanayi, Emniyet, Jandarma ve
Komutanlıklar ile koordineli olarak,
sektörün gelişmesi ve KOBİ’lerin
büyümesi için faaliyetlerine devam
eden OSSA, yurtdışı fuarlarda ve
platformlarda üyelerinin tanıtımına
önemseyerek, KOBİ’lerin yurt dışına
gitmesine öncülük ediyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, OSSA stadını ziyaret ederek bilgiler aldı.

SSM tasarım yarışması açtı

Kauçuk üretimi için
ortak AB projesi

Hayal Gücünüzü ‘ROBOİK’le Savunun
avunma Sanayii Müsteşarlığı
S
(SSM); ileri düzey teknolojiler
kullanılarak hem iç güvenlik hem de

askeri alanda operasyonel kabiliyetlerin artırılması, hata payını düşürülmesi, olası personel zayiatlarının
önüne geçilmesi ya da asgari seviyeye düşürülmesine katkı sağlayacak insansız sistemlerin tasarlanması
amacıyla ‘ROBOİK’ adıyla ‘İnsansız
ve Otonom Kara Araçları Tasarım
Yarışması’ düzenlediğini duyurdu.
SSM’den yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemlerde savunma sanayiinin, belirli bir kulvarda çalışan
firmaların katlım sağladığı bir alan
olmaktan çıkarılarak daha büyük katkıların hızla sağlandığı, etki ve nüfuz
alanının genişletildiği bir sanayi dalına dönüşeceği anımsatıldı.
Yarışmanın, geniş katılımın sağlandığı bir sanayinin oluşturulması için
bir arayüz görevi olarak
konumlandırıldığına
dikkat çekilen SSM
açıklamasında,
“Aktif yürütülen Ar-Ge
çalışmalarının
ya-

nında, ortak katkı sağlayacak bir
Ar-Ge platformu konseptinde olması planlanan ROBOİK-İnsansız
ve Otonom Kara Araçları Tasarım
Yarışması, 2017 yılında ilk kez gerçekleştirilecektir. Fikir aşamasından
endüstriyel tasarıma geçişi sağlayacak çalışmalara yön vermek ve desteklemek misyonunu yüklenmiştir.”
denildi.

İki kategoride
Üç Boyutlu Model Tasarım ve Serbest Çizim olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada birinciye
verilecek ödül 100.000 TL olarak
belirlendi. Yarışma herkesin katılımına açık ve son başvuru tarihi ise
30 Eylül 2017 saat 17:00. Katılım
koşulları ile ilgili detaylı bilgiler
http://roboik.ssm.gov.tr adresinde
yer alıyor.
Yoğun planlamalarla geçen bu ilk
yılın ardından üniversiteler, Ar-Ge
merkezleri, farklı sektörlerdeki firmalar ve bireylerin savunma sanayiine olan ilgi ve yönelimini artırmak,
teknoloji geliştiren, sanayici ve nihai
kullanıcı üçgenindeki etkileşimi artırmak gibi hedefler doğrultusunda
yürütülen çalışmaların tümü İnsansız
Hava, Su Altı ve Su Üstü Araçları
için de ayrıca düzenlenecek ve bu yıl
sonuna doğru duyuruları yapılacak
olan bu yeni yarışma alanları 2018
itibarı ile hayata geçirilecek.

Avrupa Kauçuk Kümelenmeleri
Birliği (TEEPII) üyeleri, yıllık
toplantı için Fransa’da bir araya
geldi. TEEPII üyeleri, guayule
bitkisinden kauçuk üretimine
yönelik ortak AB projesi
yürütülmesi konusunda görüş
birliğine vardı.

O

STİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin kurucuları arasında olduğu
TEEPII yıllık toplantısını Fransa’da
düzenledi. Her kümelenmenin birer temsilci gönderdiği toplantıya;
İspanya’dan ASICE adına Pilar Martin, Fransa’dan Elastopole adına Oliver Gille, Belçika’dan Plastwin adına
Elias Njeim ve Türkiye’den OSTİM
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi
adına Proje Uzmanı Şahin Kaya katıldı.
Toplantı öncesinde FİP Fuarında birlik üyesi Elastopole’ün standında bir
araya gelen üyeler, CTTM (Centre De
Transfert De Tecnologie Du Mans) ile
Guayule bitkisinden kauçuk üretimi
konusunda ortak AB projesi yürütme

konusunda karar aldı. Proje için bitki
yetiştirmeye Türkiye’de iklimi uygun
pilot bir bölge belirlenecek ve konuyla ilgili çalışmalar yürüten Türk
üniversiteleriyle işbirliği yapılacak.
Proje başvurusu için karşılıklı olarak
altı aylık bir süre belirlendi.

COSME projeleri ana gündem
Ana gündemi AB Cosme projelerine
başvuru olan toplantıda, proje başvuru için bulunan iki danışman firmanın
teklifleri masaya yatırıldı. Başvurunun sağlıklı olabilmesi için başvuru
tarihine kadar İtalya’da üye olması
planlanan üç kuruluştan birinin üyelik sürecinin hızlandırılmasına ve her
kümelenmeden iki temsilcinin proje
için görevlendirilmesine karar verildi.
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Başkent Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi 9. Bitirme Projeleri Sergisi
düzenlenen törenle açıldı. Törende
sanayi bölgeleriyle olan çalışmalarına
değinen Başkent Üniversitesi
Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal,
“OSTİM, Başkent Üniversitesi’nin
faaliyetlerinin temelinde var.” dedi.

B

aşkent Üniversitesi Kurucusu
ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın
yanı sıra açılışa, Başkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Ankara
Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir, OSTİM OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Anadolu OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay, sanayiciler, sivil toplum kurulu-

şu temsilcileri ve öğrenci velileri katıldı.
Bu yıl 9.su düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi’nde; bilgisayar mühendisliği,
biyomedikal mühendisliği, elektrikelektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinden birbirinden farklı toplamda
76 proje sergilendi.

“En önemli eserimiz
öğrencilerimiz”
Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Haberal, üniversite sanayi işbirliklerinin önemine değindi. Sanayi ile
yakından çalıştıklarını ifade eden Haberal, “OSTİM, Başkent Üniversitesi’nin
faaliyetlerinin temelinde olan, çok aktif
bir bölge. Anadolu OSB’de birlikte çalıştığımız bir bölge.
Biz ülkeye hizmete talibiz, hepimizin
olduğu gibi birinci görevimiz bu ülkeyi yüceltmektir. İki, eserlere talibiz. En
önemli eserimiz, bugün projeleriyle gu-

rur duyacağımız öğrencilerimizdir. Biz öğrencilerimizi ülkemize katarak
ülkemizin
gelişmesine
yükselmesine katkı sağlamak durumundayız.”
değerlendirmesini yaptı.

“Önemli olan bilginizle
ne yaptığınız”
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, içinde bulunduğumuz 21.
yüzyılda bilim, sanayi ve teknoloji olarak çok hızlı değişimlerin yaşandığını
vurguladı. Bu değişimin içerisinde var
olabilmenin, yarışabilmenin son derece
önemli olduğuna dikkat çeken Özdebir,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Artık ülkelerin rekabetinden vazgeçtik, kişilerin
dünya rekabetinden bahsetmek mecburiyetindeyiz. Sadece ülkemizdeki değil
artık bütün dünyadaki rekabeti her ferdin düşünmek mecburiyeti var. Ne bildiğiniz değil, önemli olan o bildiklerinizle
ne yapabildiğiniz. O bilgiyi nasıl faydaya çevirebildiğiniz. Bu projeler sizin bilginizin eseri. Eminin ki gelecek dönemde bildiklerini pişirdikçe çok daha güzel
işler yapacaksınız.”

“Sanayi ile işbirliği ön planda”

Endüstri Mühendisliği bölümünde dereceye giren öğrencilere plaketlerini OSTİM OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın verdi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Haberal, üniversitenin çalışmaları ve
yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.
Üniversitenin geçmişinde eğitim için
yapılan çalışmaların bugün eğitim ve
araştırmanın yanı sıra sanayi ile de işbirliğini ön plana geçirdiğine vurgu yapan
Haberal, “Artık üniversite demek sanayi
ile iş birliği olan kurumlar demek. Doğrusu da bu. Biz de Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Haberal

“OSTİM, Başkent Üniversitesi’nin
faaliyetlerinin temelinde var”

olarak bu yolda önemli adımlar attık.
Öncelikle OSTİM’le birlikte kurulan
TEKMER teknoloji merkezimiz ve daha
sonra kurulan EKİN ön kuluçka merkezi
ve belirli aşamaya getirdiğimiz Kahramankazan bölgesinde teknokent kurma
çalışmaları yürütüyoruz. Buradaki ana
konsepte tıp konusundaki gelişmelerle
mühendisliği bir araya getirerek ona yönelik projeler üretmek ve eserler ülkeye
kazandırmak.” dedi.

“Mezunlarımız
Endüstri 4.0’a hazır”
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz,
Endüstri 4.0 devrimi ve getirdiklerine
dikkat çekti. Fakülte olarak bu konuda üzerlerine düşen görevi yaptıklarını
ifade eden Dengiz, "Öğrencilerimiz,
aldıkları mesleki bilgi ve donanımla ve
geliştirdikleri yeteneklerini kullanarak
kendilerini gerçek hayata hazırladılar.
Sanayiyi tanımaktalar ve sanayi onları
tanımakta. Mezunlarımız endüstri 4.0’a
hazırlar ve içindeler.” mesajını verdi.
Açılış konuşmalarının ardından bölümlerini dereceyle bitiren mezunlar
ödüllendirildi. Endüstri Mühendisliği
bölümünde dereceye giren öğrencilere
plaketlerini OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın verdi. Ödül
töreninin ardından proje sergi alanının
açılışı yapıldı. Ziyaretçiler mezunların
bitirme projelerini inceledi.

Sanayici ‘özgüveni yüksek’ mühendis istiyor
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Mühendislik Malzemeleri
Topluluğu, ‘Sanayi Penceresinden
Üretim Dünyasına Bakış’ konulu
konferans düzenledi. Programın
konuğu OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, mühendisliğin
önemine temas ederek sanayicilerin
öğrencilerden beklentisini,
“Özgüveni olan mühendisler
istiyoruz.” diyerek anlattı.
onuşmasına OSTİM’de yürütülen çalışmaları anlatarak başlayan
Aydın, tasarımın küresel boyuttaki önemini vurguladı, mühendis adaylarına
tasarım konusunda ilerlemelerini tavsiye etti. Orhan Aydın, “Nüfusun yüzde
90’ı çalışan, yüzde 9’u üreten, yüzde 1’i
tasarlayanlardan oluşuyor. Gelirin dağılımına bakarsanız; bu tamamen tersine
dönüyor. Tasarlayan yüzde 1; işin içine
aklı, bilgiyi, mühendisliği koyanlar, kazananlar. Üretenler biraz bu işten pay

K

alıyorlar; başkasının çizdiğini, tasarladığını yapanlar. Bu, yeterli olmuyor ve
buradan katma değer çıkmıyor. Bizim
‘tasarlayabilen’ olmamız lazım. Tasarım yapma yönümüzü mutlaka geliştirmeliyiz.” görüşünü aktardı.
“Özgüveni olan mühendisler istiyoruz”
diyerek sözlerine devam eden Başkan
Aydın şunları söyledi: “Kağıdı, kalemi
alıp ‘ben de bu motoru çizerim’ diyecek, özgüveni olan mühendisler istiyoruz. Biz bunu yaparız, onlardan daha iyi
yaparız özgüveninin kesinlikle kazanmamız gerekiyor.
Kümelenme çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Aydın, “Bizim için üretim
vazgeçilmezdir. ‘Üretmezsek de olur,
inşaat yaparak da karnımızı doyururuz,
ülkemizi, kalkındırırız’ düşüncesine katılmıyoruz. Üniversitedeki hocalarımıza
çok şey düşüyor.” dedi.
Konferansın konuşmacılarından OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi Küçükpazarlı Havacılık A.Ş.’nin Teknik Müdürü Mahir
Tosun da, sektördeki gelişmeler ve üretim teknikleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğin ardından davetlilere plaket
takdim edildi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan,
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Veli Çelik,
Küçükpazarlı Havacılık A.Ş. Teknik
Müdürü Mahir Tosun topluluk üyesi
öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mühendislik Malzemeleri Topluluğu
yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Akademik Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Aziz
Başyiğit, Başkan Abdullah Zeydan,
Genel Sekreter Emrecan Özel, İnsan
Kaynakları Koordinatörü Hatice Şeyma Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Mustafa Murathan Topçu, Berat Özden.
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Kurucularımızdan, önceki dönem Başkanımız
Turan Çiğdem Hakk’a yürüdü

‘ÖNCE SANAYİ’

YOLUNDA BİR ÖMÜR
MUVAFFAKİYETİN
YARISI CESARET
CESARET, YARISI METANET

B

aşlıktaki sözler,
OSTİM’in
kurucularından,
önceki dönem
Başkanlarımızdan Turan
Çiğdem’in, OSTİM’in faaliyet
raporlarında yer verdiği ve
yaşamında sıkça telaffuz ettiği;
hayata bakışının bir özeti
aslında.
Turan Çiğdem, OSTİM’in yoğun
altyapı ve inşaat çalışmalarına
imza atan başkanlarından…
Çıraklıkla başladığı, Ankara
Büyük Sanayi’de oto
elektrikçiliği ile sürdürdüğü
sanayi macerası, OSTİM’deki
çalışma arkadaşlarıyla birlikte
yaptıklarıyla Türkiye’ye örnek
oldu.
Adı hayırla anılacak, OSTİM’in
bugünkü kimliğine kavuşması
için mücadele veren Çiğdem,
16 Haziran 2017’de darı bekaya
göç etti. Merhum, ardında
önemli hizmetler bıraktı. Bu
hizmetleri yerine getirirken,
yönetimde görev aldığı
arkadaşlarıyla birlikte Ankara’nın
ve Türkiye’nin sanayileşmesi
yolunda yılmadı, azimle yürüdü.
Hayalden gerçeğe dönüşen
girişimcilik hikayesinin
mimarlarından biri olan Turan
Çiğdem’in adı; ‘Önce Sanayi’
ve sanayi idealini aşılayan
‘Muvaffakiyetin yarısı cesaret,
yarısı metanettir’ ifadeleriyle
bütünleşti.
Turan Çiğdem, 85 yıllık ömründe
unutulmaz anılar biriktirdi. Her
biri tecrübeyle bezeli sözleri,
hafızalarda yer edindi.
Allah’tan rahmet diliyoruz.
Mekanı cennet olsun.

“Sanayileşmemek için bütün
prangalar vurulmuştu”
Bölgenin kuruluşunun yakın şahitlerinden biri olan ve merhum Cevat
Dündar’ın davetiyle 1969 yılından
itibaren yönetimde aktif görevler
alan Çiğdem’in, OSTİM yönetimindeki toplam hizmet süresi; 24 sene 2
ay 27 gün.
1974’de görev bayrağını Yönetim
Kurulu Başkanı olarak teslim alan
Turan Çiğdem, 70’lerin fırtınalı
yıllarındaki OSTİM’i, 80’leri, merhum Turgut Özal’ın hem Başbakan
hem de Cumhurbaşkanı döneminde bölgeye olan ilgisini, siyasilerin
OSTİM’e bakışını, çıraklık eğitiminin sanayideki etkilerini anlatırken,
“Zamanında, Türkiye’nin sanayileşmemesi için bütün prangalar vurulmuştu.” diyordu. Genç girişimcileri
de unutmuyor ve şu mesajı veriyordu: “Umutsuzluğa kapılmayın, siz
geleceğin sanayicisisiniz, ben sizlere
kefil oluyorum.”

“Öyle bir sanayi kuralım ki”
Ahi Evran’ın manevi ikliminin yeşerdiği topraklarda; Kırşehir’in Mucur ilçesinde dünyaya geldi. 60’lı yıllarda, Büyük Sanayi’de iş yeri vardı.
Mesleği, oto elektrikçiliği idi. Bir de

mekanik, torna, tesviye gibi işleri,
oto yedek parçası imalat ve tamiratı yapardı. Turan Çiğdem, o yıllara
ilişkin çalışma ortamını ve düzenli
bir sanayi bölgesine olan ihtiyacı şu
ifadelerle resmetmişti: “Bir banka
lazım olduğu zaman Ulus’a, şehrin
içine gidiyorduk. Hiç unutmuyorum;
yıl 1969, esnafa seslendim: “Arkadaşlar, en ufak bir PTT ve banka ihtiyacımız için şehre taşınıyoruz. Öyle
bir sanayi kuralım ki; bir yanında çalışılsın, bir tarafında banka hizmetleri, spor tesisleri, hastanesi hepsi bir,
şehir gibi olsun. Hatta üyelerimiz,
alışverişe de şehir merkezine gitme
ihtiyacı duymasınlar, burada yapsınlar ve burada da iskan etsinler.”

“Devletten kredi almadan bu işi
yapacağım!”
Kendisi gibi Kırşehirli bir Ahi,
OSTİM’in
kurucusu
Cevat
Dündar’ın vefatıyla birlikte 1974’de
Başkanlığı devraldı. Canla başla
çalıştı, devletin en büyük yetkilileri dahi, “Bu projeye devletin gücü
yetmez, ne cesaret girdiniz?” yorumlarını yapıyor, her kademeden
yetkili, gerek yurtiçinden gerek
yurtdışından gelenler de, “Bu delice
bir hareket, kredi almadan bu proje
gerçekleşmez.” diyordu.
Turan Başkan, o dönemi, “Ben de,
‘Kendine güvenmeyen adam gelip
oturmaz buraya. Ben inandım, iman
ettim, devletten kredi almadan bu işi
yapacağım.’ cevabını veriyordum.
Genel bütçeye, küçük sanayiler için
2 milyon TL ek bütçe koymuşlar;
bunun 1 milyonunu da OSTİM’e
ayırdılar. Hilmi İşgüzar, Orhan Alp
gibi isimler, ‘Sana iltimas etmişler.
Türkiye’ye ayrılan ek bütçenin yarısını sana vermişler, biz bunu vermeyiz!’ tepkisini gösterdi.” ifadeleriyle
aktarmıştı.
Yıllar hızla akıp geçti… 80’lerin
başında Kenan Evren Devlet Başkanı, Bülent Ulusu Başbakan, Turgut
Özal da Başbakan Yardımcısı’ydı.
Parası ödense bile 50 kilodan fazla
bir ustaya dahi demir verilmiyordu.
Çimento taşımak yasaktı… Kenan
Evren’in özel kalemine talimatıydı:
“Kiminle randevum olursa olsun,
Turan Çiğdem geldiği zaman ona
öncelik vereceksin!”

Bir şehir kuruluyor
Altyapı çok önemli idi. 50 MW kurulu güç lazımdı. Her işyerine 48 trafoyla büyük çapta elektrik veriliyordu. Kısaca bir şehir enerjisi lazımdı.
Yol yapılacak, su gelecek, telefon
santrali, hastane yapılacak; bir şehir
kuruluyor…

“ÇIRAKLARIMIZIN YARISI
SANAYİCİ OLDU”
Bizim alıp çırak diye eğittiğimiz insanlardan yarısı şu anda
Ankara’da sanayici, fabrikası var.
Bir gün Kenan Evren’i çıraklarla
yemek yemek için OSTİM’e davet
ettim. İçeri girerken de kulağına
şunları fısıldadım: “Çocuk kendisi
35 kilo, bir somun yiyecek dikkat
et. Bu çocuğun ya babası ya da
annesi üvey. Evde yemek ya
kaynar ya kaynamaz. Akşama bu
yemeği bulamayacağı için çocuk
bunun hepsini yiyor. Bu öğle
yemeği ile yarın sabaha idare
edecek.”
Çocuk o çorbayla ve yemekle
ekmeğin hepsini bitirdi.
Söz Turan Çiğdem’de: “Ne açık ne
de kapalı alanımız vardı; arabayı
caddenin ortasında sökerdik. Üstümüzden kar yağar yağmur yağar.
Arabanın çamuru yüzümüze akardı… Bu şartlarda çalışıyorduk. O zaman hayal ettiğimiz sanayi sitesi fikri
kimsenin aklından bile geçmiyordu.
Büyük çapta bir sanayi yaparak, onu
ilerleterek dünyaya hitap edeceğimizi söylerdim.
Türkiye’de yapı kooperatifleri inşa
edilirken iş bitiminde bir kez kura
çekiliyordu. Bu arada uzun süreli
kooperatiflerde ilk yapılan binalar
eskimeye başlıyordu. Türkiye’de ve
belki dünyada ilk kez maliyet endeksli bir erken ödeme sistemi ile her
yıl yapılan atölyeleri kura ile dağıttık.
Bir gün ortaklarla konuşurken, ‘Siz
yurtdışına gideceksiniz oradan bir
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kartvizit hazırlayacaksınız, adres olarak da ‘Turan Çiğdem OSTİM/Ankara’ yazacaksınız postayla gelecek.’
dedim ve bu gerçekleşti. OSTİM’in
tanınırlığı artmaya başladı. Yabancı
devlet erkanı Türkiye ziyaretlerinde,
ilk olarak OSTİM’i gezmeye başladı.”

Turan Çiğdem, Cevat Dündar
başkanlığındaki Hudutlu Sorumlu Ankara
Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi’nin 1969
Faaliyet Raporu’nda, Yönetim Kurulu Üyesi
olarak yer alıyor.

“MÜCADELE ADAMIYDI”
Orhan Aydın

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı

uran Çiğdem Başkanımıza
T
Cenab-ı Hakk’tan rahmet
diliyorum. OSTİM’de çok emeği

“Niye tezgahı gömdünüz buraya?”
"Biz OSTİM’i yaparken 5 buçuk
metre saçak seviyesi verdiler. Rahmetli Özal’ı bir atölyeye soktum; tezgahın yarısı yerde, yarısı iş yerinde…
'Niye tezgahı gömdünüz buraya?'
dedi. '5 buçuk metreden fazla vermediler ki, biz de imalat yapabilmek
için tezgahı toprağa gömdük. Saçak
seviyesi 5 buçuk metre getirdiğimiz
tezgahın boyutu 6 buçuk metre.' demiştim. Anlayacağınız, Türkiye’nin
sanayileşmemesi için bütün prangalar vurulmuş zamanında.
Esnaf, bir işyeri kurup imalat yapıncaya kadar tabela parasından imarına
kadar 68 çeşit vergi veriyordu. İlgililere, ‘Siz bu fikirlerle sanayileşemezsiniz.’ görüşünü aktarır ve işin doğrusunu iletirdik. 3365 No.lu Kanun
için tam 8 sene çaba gösterdik. Şimdi
çekiç sesi gelene kadar her şey için
vergi yok.”

olan merhum Çiğdem, bir
mücadele adamıdır. OSTİM’in
başarı hikayesi Turan Çiğdem’e
aittir.

“Fertlerin tek başına başaramadıkları, ortak ihtiyaçlarının
başarılmasında aracı olan,
yapı kooperatiﬂerinde dayanışma örneği veren OSTİM’in
mensupları olarak; teknik
eğitimde, istihdamda, kalkınmada ÖNCE SANAYİ ilkesine
inanarak, memleketimize istihdam, imalat ve ihracat yönünden hizmet etmenin mutluluğu
ile OSTİM’in memleketimize,
sayın vefakar üyelerimize
hayırlı olmasını diler saygılar
sunarım.”

OSTİM’in kuruluşu Cevat Dündar
ile başlamış. Cevat Amca’nın
Ankara ile ilgili başlattığı bu proje,
o gün, o saat itibariyle Ankara
için sanayileşme konusunda bir
sıçrama noktasıdır. OSTİM’in
kurucularında bir Ahilik geleneği
vardır. Üretmeden, üretim
olmadan iş, aş olmaz. Cevat
Dündar Bey ve Turan Çiğdem
Bey, üretim kültüründen
gelen isimler; üretimin önemli
olduğunun çok farkındalar. Turan
Bey’in ‘Önce Sanayi’ söylemi bu
anlamda çok kıymetlidir.

1991 Genel Kurul Faaliyet Raporu Önsözü

Bölgemizin gelişimine
bakıldığında; burada önce
yapılaşmayla ilgili mücadeleyi
görüyoruz. Göreve geldiğimiz
zaman esas zor aşamalar
geçilmiş durumdaydı.
Binalar tek başına bir şey ifade
etmiyor; Turan Bey, Bölgemize
eğitimi, çıraklık okulunu, vergi
dairesini, TÜBİTAK’ı, KOSGEB’i
kazandırdı. Türk-Alman okulu diye
bilinen mesleki eğitim merkezini
Almanlarla, TESK’le, MEKSA’yla
ortaklaşa buraya kurdurdu.
O tarihlerde bunların hiçbiri kolay
şeyler değil. Bunlar hep çaba
gerektiriyor. Hepsinin altında
Turan Bey’in imzası var.

“ÖNCELİKLE KENDİNİZ
ÜRETECEKSİNİZ”
Eğer bir ülkeyi kalkındırmak
istiyorsanız, eğitimi tatbikatlı
yapacaksınız. İstihdamda da
sanayi şart.
OSTİM üretiyor, tüketmiyor. Tüketici bir toplum felaket; yangın
gibi, zelzele gibi bir şey. Herkes
tüketecek de kim üretecek?
Çukurova’nın bütün ürünlerini
iki tane Fantom uçağı ile değişirseniz kalkınabilir misiniz? Bunları öncelikle kendiniz yapacaksınız, kendiniz üreteceksiniz.
İnsanın hayal gücü olacak. Hayal edemediğin yere gidemezsin.

“TURAN BEY’İN ÖZETİ;
AZİM VE KARARLILIKTIR”

“BÜYÜK HEDEFLER
KOYARDI”

“KENDİNİ OSTİM’E
ADAMIŞTI”

Hamza Akca

OSTİM Dış İlişkiler Koordinatörü

Cesim Bilgin

Oğlu

“Turan Bey’i açıklayacak iki
sözcük söyleyin” derseniz
bana; azim ve kararlılıktır
Turan Bey’in özeti. Gerçekten
çok azimlidir, gerçekten
çok kararlıdır. O size bir iş
verdiği zaman şu nedenle
‘yapamıyorum’u kabul etmez.
Mazeret kabul etmez. Çalıştığı
dönemde çalışanlar da, şimdi
bir kısmı hala OSTİM’dedir;
Cesim Bey, Hamza Bey, onlar
da babamın bu huyunu iyi
bilirler. “Efendim, şu nedenle
verdiğiniz işi yapamadık” diye
geri dönemezlerdi.

Turan Bey, milli sanayimizin
öncülerindendir. Önderliğini
yaptığı, tohumlarını ektiği
milli organize sanayi hareketi,
günümüzde meyvelerini
vermiştir. Çalışkan, özverili,
ülkemizin bir yere gelmesini
isteyen biri idi. ‘Ben milli
tankımızı yaptıracağım’ derdi.
Birlik beraberlik içerisinde
büyük hedefler koyardı.
OSTİM’i sürekli yükseltmek
için gayret gösterirdi.
Başkanımız, hep güzel
hatıra, eser ve hayır dualarla
anılacaktır. Allah rahmet
eylesin, mekanı cennet olsun.

Turan Bey iyi insandı,
gayretliydi. Kendini OSTİM’e
adamıştı. 1974’ün ilk aylarında
başladık, 1992’ye kadar
beraber çalıştık. Esnafın rahat
etmesi için çok çaba sarf
etti. Yollar için çok uğraştı.
Demetevler’den, Bağdat
Caddesi’ne uzanan incecik
bir yol vardı, onu genişletti.
OSTİM’e 10 ton demir
gelirdi, 3 tane kurtarıcıyla zor
çekerdik. 1978’de yola gayret
gösterildi. Esnaf da o zaman
taşınmaya başladı. Allah
rahmet eylesin. Biz razıydık
Allah da ondan razı olsun.

Selahattin Çiğdem

OSTİM, Ankara’nın ve Türkiye’nin
sanayileşmesinde bir okul,
bir mihenk taşıdır. OSTİM,
uluslararası kamuoyunda
bilinen, tanınan itibarlı bir
kurum haline geldi. Burada
emek verenlerin hepsinin, bizim
inancımıza göre amel defteri
kapanmayacaktır. Sadaka-ı cariye
dediğimiz, kendisinden sonra da
arakasından hayır dua ile anılan
bu eserlere emek verenlerden,
destek olanlardan, katkı
verenlerden Allah razı olsun.

OSTİM OSB Çalışanı

Turan Bey herkesin gönlünde,
hafızasında yaşamaya devam
edecek. Burada dükkan sahibi
olanların hemen hemen hepsi
Turan Bey’i, kendisini iş yeri
sahibi yapmış kişi olarak
anımsıyor.
Allah gani gani rahmet eylesin.
KAYNAKLAR
•

OSTİM Belgeseli Arşivi

•

OSTİM Kooperatifi Faaliyet Raporları

•

Zeki Sayın Arşivi - İbrahim Karakoç Arşivi

•

Selahattin Çiğdem Arşivi - Hamza Akça Arşivi

•

OSTİM Gazetesi Arşivi
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OSTİM’İN ENERJİ TAKIMI GÜNEYDOĞU’YU MERCEK ALTINA ALDI

O

STİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, iki gün süren program
kapsamında Şanlıurfa ve Diyarbakır’da
temaslarda bulundu. Bölgedeki sektörel
potansiyel, sanayiciler ve kamu kurumlarıyla işbirliği olanakları ve yatırımlara ilişkin görüşmelerde bulunan Küme
heyeti, ajandasında şu başlıkları öne
çıkardı: OSB’ler için arıtma sistemleri,
sera ısıtma sistemleri, tarımsal üretimde
karlılık sistemleri, güneş enerjili ve damlama sulama sistemleri, mikro kredili iş
fikirleri.

“Ciddi işbirliklerimiz var;
devam edecek”
Küme, programına Şanlıurfa’da bulunan
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile başladı. Başkan Sadrettin Karahocagil ve birim yöneticileriyle toplantı
gerçekleştiren OSTİM’li sanayiciler;
İdare tarafından Türkiye’nin en büyük,
dünyanın sayılı bölgesel kalkınma projesi GAP çerçevesinde geliştirilen ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri ve
bu projeler çerçevesindeki mevcut yatırımlara ilişkin bilgiler aldı.
Ortak çalışmalara yönelik fikirlerin de masaya
yatırıldığı
toplantıda
görüşlerini
paylaşan
GAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil şu
mesajı verdi: “OSTİM
Sadrettin
bizim kurumumuz. Çok
Karahocagil
ciddi işbirliklerimiz var.
Bunlar devam edecek. Hem OSTİM’le
hem de Ankara’daki diğer kurumlar
ve üniversitelerle yakın çalışıyoruz.
Özellikle tecrübe ve teknoloji açısından bölgenin ihtiyaçlarını OSTİM’le
birlikte giderebileceğimizi umuyoruz.
OSTİM’den elini taşın altına koymasını
bekliyoruz.”
Heyetin Şanlıurfa’daki ikinci durağı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü’ydü. Enstitü Müdürü İbrahim Halil Çetiner ve yöneticiler projelerini paylaştı.

“Her türlü projeye açığız”
Diyarbakır'da ilk olarak yerli elektromekanik teçhizat imalatında tecrübe ve
bilgi birikimiyle Türkiye’de öncü ve
önemli bir kuruluş olan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.’nin tesislerinde

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi, sanayici
ve akademisyenlerin de aralarında
bulunduğu 16 kişilik grupla Şanlıurfa
ve Diyarbakır’da yatırım ve işbirliği
olanaklarını kapsayan temaslarda
bulundu. Küme Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar Çelik, “Buranın
potansiyelini çıkarıp, bu potansiyel
içerisinde işbirliğine giderek yatırım
yönlendirmesi yapabiliriz.” dedi.

incelemlerde bulunan heyet, ardından
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
(DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, Başkan Yardımcısı Metin
Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir
araya geldi.
Şehrin sosyo-ekonomik yapısı hakkında misafirlere genel bilgi veren DTSO
Başkanı Sayar, kent bileşenleri ortaklığında yürütülen yatırım projeleri
hakkında da açıklamalarda bulundu.
Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları
potansiyelini yerinde incelemek ve bu
konuda ortak projeler geliştirmek amacıyla Diyarbakır’a gelen heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Sayar,
Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentin

“YATIRIM
YÖNLENDİRMESİ
YAPABİLİRİZ”
DTSO programında bölgeyle ilgili
düşüncelerini paylaşan OSTİM
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar Çelik şöyle konuştu:
“Bu ziyareti planlarken kafamızda şu
vardı: Biz Ankara’dayız. Ankara’da
teknolojiyi nasıl transfer edebiliriz?
Burada yatırım yapmak mı, burada
yatırımcılarla işbirliği yapmak mı?
İkinci bölüm bizim açımızdan çok
daha doğru geliyor. Bizim asıl hedefimiz şu: Buranın potansiyelini çıkarıp,
bu potansiyel içerisinde sizlerle
işbirliğine giderek
yatırım yönlendirmesi yapabiliriz.
Bunun teknolojilerini transfer edebiliriz. Küme olarak
biz ticari bir faaliyet
yürütmeyiz ancak
Yaşar Çelik
özel sektörler ya
da üniversitelerle sizleri bir araya
getirmeyi tercih ederiz. Bununla ilgili
koordinasyon sorumluluğu üzerimize
alırız ve buradaki kaynakları nasıl
kullanılabilir nasıl üretime geçirebilir.
Sonuçta Balıkesir’de yapılan bir işlem
neden Diyarbakır’da yapılmasın?
Diyarbakır olduğunda biz kendimizi
daha tedirgin hissediyorduk ama
buraya geldiğimizde bu tedirginliğin
çok da önemli olmadığına karar
verdik. Buraya 16 kişi geldik ancak
biz çok büyük bir ekibiz. Daha fazla
sayıda gelebiliriz, sizleri ağırlayabiliriz. Amacımız; bölgesel farklılıkları
ortadan kaldırmanın yollarını aramak.
Burada ilgi var. Bu ilgi bizim açımızdan önemli. Bu ilgiyi nasıl yarara
dönüştürebiliriz, bunu düşünmemiz
gerekiyor.”

kalkınmasına yönelik her türlü proje ve
işbirliğine açık olduklarını söyledi, ortaklaşa geliştirilebilecek işbirlikleri konusunda da gereken bütün desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

“Ortak çalışmaya hazırız”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı da OSTİM bünyesinde Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi haricinde 6 kümelenme olduğuna
işaret etti. Arıcı, “Biz bu konuda OSTİM
olarak ciddi yol kat ettik. İhtiyacınız
olup da bizde olan hangi başlık varsa;
her zaman, her konuda, ister burada ister OSTİM’de katkı vermeye, işbirliği
yapmaya, anlatmaya ve yol göstermeye
hazırız." dedi.

“Somut çıktılarını göreceğiz”
OSTİM grubu iki günlük programın
son kurumu Karacadağ Kalkınma
Ajansı’nda Genel Sekreter Dr. Hasan
Maral tarafından ağırlandı. Birlikte geliştirilebilecek projeler üzerine görüş
alış verişinde bulunulan Genel Sekreter Maral şunları söyledi: “Çok özel bir
heyet ajansımızı ziyaret etti. OSTİM’le
daha önce mini de olsa bir çalışma yürütmüştük. OSTİM’i, Ticaret ve Sanayi
Odası ve Ankara Kalkınma Ajansı’yla
yürüttüğümüz bir çalışma çerçevesinde ziyaret etmiştik. Kıymetli bir ekiple,
önümüzdeki dönemde yapabileceğimiz
çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. İnşallah somut çıktılarını da göreceğiz diye düşünüyorum.”

“İşbirliği alanı çok fazla”
Küme Koordinatörü Pınar Yalmam Akcengiz de Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki
incelemelerin ardından şu tespitleri aktardı: “Güneydoğu Anadolu Bölgesi yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri
kaynakları bakımından oldukça zengin.
Bu bağlamda bölgede yer alan paydaşlarla geliştirebileceğimiz çok fazla işbirliği alanı var. Bu ilk ziyaretin ardından
Küme Koordinatörü olarak hedefim,
ilişkileri sürdürülebilir kılmak ve en kısa
sürede ilgili tarafları bir araya getirerek
somut projeler çıkarmak.”

Sürdürülebilirlik

BİLİYOR
MUYDUNUZ

?

Güneş Enerjisi Başvuruları Yönetmeliği yayımlandı
Enerji
ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı'nın
Güneş
Dünyada
78 milyon
insan
içme suyuna
Enerjisine Dayalı
Elektrik
Üretimi
erişemezken
bizler
günde
kişiBaşvurularının
başı
Teknik Değerlendirilmesi
Hakkında Yönetmeliği Resmi
ortalama
160 lt su harcıyoruz.
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

160

lt

YEKA uygulaması rüzgarda da uygulanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,
“Yaklaşık 8 bin kalem kırılımı olan rüzgar türbini
teknolojisinde muazzam bir yerlileştirmenin önünü
açacağız. Bu şekilde sadece maliyet düşmeyecek
iç talep karşılanmayacak, aynı zamanda bölgedeki
rüzgar ve güneş potansiyelini de harekete
geçirecek bir stratejinin önünü açacağız.” dedi.

M

illi
Enerji
ve
Maden
Politikası’nın
tanıtımında
konuşan Bakan Albayrak,
güneş
enerjisinde
yapılan
ihalenin
benzerinin
rüzgarda
da
gerçekleştirileceğini
belirtti.
"Yerlileştirme, yerli üretim ve ArGe başta olmak üzere rekabetçi,
özel sektörü de oyuna dahil ederek
Türkiye'nin bir oyuncu olması
için önünü açmamız lazım.” diyen
Albayrak, şunları kaydetti: “İki kritik
adım attık biri güneşte diğeri rüzgarda.
En büyük hayallerimden birisiydi
güneş ihalesi. Çıkan netice çok ümit
ve mutluluk verici. İthal panellerden
üretilen elektriği 19,5 cente alan
Türkiye, bu ihaleyle birlikte 6,99
cente düşürerek maliyeti 3'te birine
indirdi. O sahada panellerle ilk yıl
yüzde 60, takip eden yılda yüzde 70
yerlilik oranıyla olacak şekilde yatırım
yapılacak. Ar-Ge ile yüzde 80 yerli
mühendis zorunluluk şartı var. Burada
kritik olan husus yan sektörlerle
birlikte Türkiye'deki önemli bir pazar
gelişecek.” açıklamasında bulundu.

“Yerlileştirmenin önünü açacağız”
Yaz bitmeden Yenilenebilir Enerji
Kaynak Alanları (YEKA) uygulamasını rüzgarda da hayata geçireceklerini bildiren Berat Albayrak şu
görüşleri paylaştı: “Yaklaşık 8 bin
kalem kırılımı olan rüzgar türbini
teknolojisinde muazzam bir yerlileştirmenin önünü açacağız. Bu şekilde
sadece maliyet düşmeyecek iç talep
karşılanmayacak, aynı zamanda bölgedeki rüzgar ve güneş potansiyelini
de harekete geçirecek bir stratejinin
önünü açacağız. Nükleer teknolojide

de Türkiye, bölgesel ve küresel olarak bir üst lige çıkarak bu altyapıya
kavuşacak."
Albayrak, Türkiye'nin gelecek dönemde hem Karadeniz hem de
Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramacılık faaliyetlerini yoğunlaştıracağını belirterek, "Tarihimizde ilk
defa bu yıl yeni alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle
her yıl Karadeniz'de iki, Akdeniz'de
iki olmak üzere denizlerimizde aktif
sondaj faaliyetlerinde bulunacağız."
dedi. (Kaynak: www.enerji.gov.tr )

Elektrikli araç kullanımı artıyor

luslararası Enerji Ajansı’nın
U
Küresel Elektrikli Araç
Raporu’ndaki bilgilere göre;
araç sayılarındaki artışın bir diğer önemli sebebi de

hükümetlerin çevreyi korumaya yönelik politikaları ve kullanıldığında
enerji verimliliğindeki artış olduğu
belirtildi. Geçen yıla göre
yüzde 60 artarak 2 milyona yaklaşan araç sayısını 2.3 milyonla araç
şarj istasyonu takip
etti.
Avrupa’da
ise geçtiğimiz yıl
elektrikli araç sayısı 2,9 artış gösterdi.

Teklifler
27 Temmuz’da
sunulacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın,
Resmi Gazete’de yayımlanan; Rüzgar
Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak
Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin
Tahsisine İlişkin yarışma ilanına
göre, kurulacak bin megavatlık rüzgar
santrali için yatırımcılar son tekliflerini 27 Temmuz 2017 saat 12.00'ye
kadar Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü’ne teslim edebilecek. Başvuruların incelenmesine aynı gün ve
yerde saat 14.00'te başlanarak detaylı
inceleme yapılacak. İhaleye, tüzel kişi
veya birden fazla tüzel kişi tarafından
kurulan iş ortaklıkları ve konsorsiyum
olarak da başvurulabilecek.
İhaleye katılabilmek için, yatırımcı
tarafından teknoloji sağlayıcıya ait
01 Ocak 2014 tarihinden 31 Aralık
2016 tarihine kadar toplam gücü
asgari 2 bin megavata kadar olan
rüzgar türbinine ait nasel ana bileşeni
üretimini gösteren iş deneyim belgesi
sunulması gerekecek. Tarihi daha
sonra belirlenecek ve açık eksiltme
usulüyle gerçekleştirilecek ihalede
kilovatsaat başına tavan fiyat 7 dolar/
cent üzerinden uygulanacak. Söz
konusu ihalede en düşük teklifi veren
yatırımcı ile 15 yıllık süreyle elektrik
enerjisi alım anlaşması imzalanacak.
Elektrik enerjisi alım süresi, YEKA
kullanım hakkı sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak da yaptığı açıklamada, bu
projede ilk olarak %65 yerli üretim ve
%80 yerli mühendis şartının olduğunu
belirtmişti.
(Kaynak: www.yegm.gov.tr)

Dünyada elektrikli araç kullanımını en çok tercih eden ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve Norveç olurken;
Avrupa’da ise elektrikli araçları en
çok tercih eden ülkeler İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık oldu. Yeni
nesil araç projeleri olan elektrikli
araçlar Türkiye’de de “yerli damgasıyla” üretime başladı. Elektrikli
araçlar; Konya, Eskişehir, İzmir ve
Elazığ’da toplu taşıma aracı olarak
hizmet verirken, Türkiye’de bu araçların kullanımının artması öngörülüyor. (Kaynak: www.enerjienstitüsü.com)

Her yıl 12
milyon
hektar toprak
kayboluyor

B

irleşmiş Milletlerin Çölleşme
ile Mücadele Günü teması
‘Toprağımız, evimiz, geleceğimiz’ olarak belirlendi. Kurak
bölgelerde meraların korunması
çölleşmenin önlenmesi için büyük
önem taşıyor. 1950’li yılların başında 39 milyon hektar olan Türkiye mera alanlarının %65’i tahrip
edildi. Kalan meraların %64’ünde
yeterli bitki örtüsünün bulunmaması nedeniyle erozyon görülüyor. Toprağımızı ve geleceğimizi
koruyabilmemiz için meraların
korunması ve ıslah çalışmaları yapılması gerekiyor.
Dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar
insan yaşamını ve geçimini bozulmuş topraklardan oluşan arazilere
bağlı olarak sürdürüyor. Birleşmiş
Milletler’e göre dünya çapında
her sene yaklaşık Bulgaristan kadar bir toprağı (12 milyon hektar)
kaybediyoruz. Bu alan her yıl 20
milyon ton tahıl üretimi yapma
olanağı sağlayacak bir büyüklüğe
karşılık geliyor. Dolayısıyla toprak bozulumunun ve çölleşmenin
önüne geçilmesi, yoksul toplumların geçim kaynaklarının ve hayat
şartlarının iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü dünyada çölleşme ile
mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu azaltmak için
önemli bir araç olarak görülüyor.
(Kaynak: www.tema.org.tr)
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Temiz teknolojilere Bakanlık desteği
“Sanayide yapısal bir dönüşümü
hedefliyoruz”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Kümelenme Destek Programı İkinci Çağrı
Dönemi’nde destek almaya hak kazanan
5 kümelenmeyle sözleşme imzaladı.
Törende sözleşme imzalayan projelerden
biri de OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi’nin ‘OSTİM
Temiz Teknolojiler Kümelenmesi’ başlığını
taşıyan projesi oldu. Kümelenme, 5 yıl
boyunca 24 milyon 826 bin 800 TL’lik
bütçesi ile ‘Ürün Geliştirme, Santral
Rehabilitasyonu, Uluslararasılaşma’ odak
faaliyetleri gerçekleştirecek.
örenin açılışında konuşan Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, sanayi üretimini hem nicelik hem
de nitelik olarak geliştirmek için çok
önemli destek programları yürüttüklerini
belirtti.
Bunlardan biri olan Kümelenme Destek
Programı ile imalat sanayinde üretim

T

Ürün Geliştirme
Santral Rehabilitasyonu
Uluslararasılaşma
akan Faruk Özlü’nün ardından destek
alan kümelenmeler projelerini tanıtB
tı. OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, destek alan projeye ilişkin
şunları söyledi: “OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi; OSTİM Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenme-

ve bilgi temelli bir dönüşüm sağlamayı
ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Özlü, “Aynı
sektörlerde veya birbirini tamamlayan
sektörlerde faaliyet gösteren firmaların
belirli bölgelerde yoğunlaşması, yani
kümelenmesi, o bölgelerde yapılan üretimin kalitesini ciddi oranda etkiliyor.
Tedarik zincirini oluşturan halkalar arasındaki bağın kuvvetlenmesi, zincirin
tamamına olumlu bir şekilde yansıyor.

si Koordinatörlüğünde; OSTİM Organize
Sanayi Bölge Müdürlüğü, OSTİM Vakfı,
OSTİM Teknoloji A.Ş., TEMSAN, Ankara
Sanayi Odası, Ankara Kalkınma Ajansı,
Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi,
GÜNDER, Global Enerji Derneği ve 27 İşletme Ortaklığında bir araya gelmiştir.
Kümemizin vizyonu; temiz teknolojiler ve
ilişkili sektörlerde yurtiçi ve yurtdışı pazar
payını ‘Sürekli inovasyon ve sürdürülebilir
ihracat’ anlayışı ile artırarak yerel kaynaklarla yerli ihtiyaçlara cevap vermek,

Kümelenme, sadece fiziksel olarak bir
ortamı paylaşmak anlamına gelmiyor.
Esas kümelenme, kümeyi oluşturan tüm
birimler arasında ortak bilgi ve tecrübe
paylaşımını da içeriyor. Süreçleri birlikte kurgulamayı gerektiriyor. Yani
iyi işleyen bir kümelenme, o kümedeki tüm birimlerin birlikte yükselmesi
anlamına geliyor. Kümelenme Destek
Programı’nı başlatırken bu esaslardan
hareket ettik.” dedi.

temiz teknolojiler konusunda dünyanın
önde gelen inovasyon ve üretim merkezlerinden biri olmaktır. Hedeflerimiz; küme
üyelerinin rekabet yapısını geliştirmek,
ürün kalite ve standartlarını güçlendirmek,
stratejik segmentleri belirleyerek yeni
ürün ve hizmetler geliştirmek, inovasyon
ve Ar-Ge ortamını güçlendirmek, küme
görünürlüğünü güçlendirmek ve küme
markası yaratmak, sektörel ve sektörler
arası işbirliklerini geliştirmek, uluslararası işbirliklerini geliştirmektir. Kümelenme
birlikteliğimiz arasında yer alan kamu,

Düşük kaliteli ürünlerin baskısı devam ediyor
ürkiye Çelik Üreticileri Derneği
T
(TÇÜD) tarafından yapılan açıklamada, 2012-2015 yılları arasında dün-

ya ekonomisinde yaşanan durgunluktan ve yakın coğrafyada cereyan eden
iç karışıklıklardan büyük ölçüde etkilenen sektörün ciddi üretim ve ihracat
kayıpları yaşadığı, 2016 yılında ise bir
miktar toparlanma gösterdiği bildirildi.
Herhangi bir devlet desteğinden faydalanamayan çelik sektörünün, iç piyasada tüketimin gerilediği 2017 yılının
ilk çeyreğinde, dünya ekonomisinin
büyüme sürecine girmesinden de yararlanarak, dış piyasalardan gelen talepleri
değerlendirdiğini ifade eden TÇÜD,
üretim ve ihracatta yeniden büyüme
eğiliminin yakalandığını kaydetti.

STANDART DIŞI İNŞAAT
DEMİRİ İTHALATI RİSKLİ
TÇÜD, son dönemlerde tartışmaların odak
noktasında yer alan inşaat demiriyle ilgili
olarak uyarılarda bulundu. Haziran ayının
ilk haftasında, Türkiye’nin değişik limanlarına toplam 22.500 ton İtalya menşeli, TS
708 standardına uygun olmayan, serti-

Koruma tedbirlerinden
yararlanamıyor
Ülkemiz ihracat sıralamasında üçüncü sırada yer alan sektörde, bu olumlu sürecin kalıcı olmasının Türk
ekonomisi bakımından önemli olduğunu değerlendiren TÇÜD şu görüşleri aktardı: “Ancak Çin, Rusya ve
Ukrayna’nın devlet destekli ve düşük
kaliteli ürünlerinin baskısı devam
ediyor. ABD ve AB başta olmak üzere, birçok ülke yerli sanayiini koruyucu mahiyette tedbirler almaya devam ederken. Türk çelik sektörü, son
zamanlarda özellikle Çin, Rusya ve
Ukrayna’dan gelen dampingli ihracat
baskılarına karşı, koruma tedbirlerinden yararlanamıyor.”
fikasız, bekletilmiş ve paslanmış inşaat
demiri indirildiği bilgisini paylaşan TÇÜD,
birinci derece deprem bölgesinde bulunan
Ülkemizde, ithal edilen standart dışı, sertifikasız ve paslanmış inşaat demirlerinin
inşaatlarda kullanılması, inşaat güvenliği
için, ciddi ölçüde tehlike yaratacağını ifade
etti.
Açıklamada, “Söz konusu ithal ürünlerin

2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde dünya çelik
üretimi % 4,7 oranında artışla 694 milyon 876 bin
ton seviyesine ulaştı. Çin %4,4 artışla ve 347 milyon tona ulaşan üretimiyle, dünya çelik üretiminin
% 49,9 unu oluşturdu.
Dünya çelik üretiminde, ilk on ülke arasında
%14,2 artışla en yüksek artış oranına ulaşan
Brezilya’yı, %11,5 artış oranıyla takip eden Türkiye, 15 milyon 093 bin ton üretim miktarıyla 8.
sırada yer aldı.

hiçbir koşulda Türkiye’deki inşaatlarda
kullanılmasına izin verilmemelidir. Türk
çelik sektörünün en büyük ihraç kalemi
olan inşaat demirinde, ithal ürünlerdeki
kalitesizliğin yol açtığı olumsuzlukların
önlenmesi, yalnızca inşaat güvenliğinin
sağlanması açısından değil, yurtiçindeki
üreticilerin karşı karşıya kaldıkları haksız
rekabetin engellenmesi açısından da
hayati önem taşımaktadır.” denildi.

Programın işleyişine açıklamalarda
bulunan Faruk Özlü şunları kaydetti:
“Desteklenmeye değer görülen iş planlarına yüzde 50 oranında hibe veriyoruz.
Yani kümenin ortaya koyduğu projenin
maliyetinin yarısını biz üstleniyoruz. 5
kümelenme teşebbüsünün 5 yıllık toplam iş planı bütçesi 102 milyon TL’dir.
Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bunun
yarısını, yani 51 milyon TL’sini biz karşılayacağız. Kümelenme Destek Programı ile sanayimizde yapısal bir dönüşüm
oluşturmayı hedefliyoruz.”
Rekabet gücünü, yenilikçiliği, verimliliği, teknoloji seviyesini, nitelikli istihdamı ve böylece dünya ihracatından ülke
olarak alınan payı artıracak projeleri
hayata geçirdiklerini vurgulayan Özlü,
projelerde sanayinin çevreye etkilerini
minimize edecek hususları da dikkate
aldıklarını bildirdi.

üniversite, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları temsilcilerimizle birlikte enerji
odağında bir araya gelerek sektöre yerli
ve milli çözümler üretmek, ülkemizi enerji
alanındaki dışa bağımlılığından kurtarmak
adına çaba sarf edeceğiz."

OCAK-MAYIS
DÖNEMİNDE ÇELİK
SEKTÖRÜ
• Üretim: Türkiye’nin ham çelik üretimi,
2017 yılının Ocak- Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre
%11,5 artışla 15.1 milyon ton olarak
gerçekleşti.
• Tüketimi: Yılın ilk beş ayında Nihai
çelik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre %10,3 oranında gerileyerek
13.22 milyon ton oldu.
• İhracat: 2017 yılın Ocak-Mayıs
döneminde demir-çelik ihracatı, miktar
itibariyle %22,5 artışla 8 milyon 478
bin ton, değer itibariyle %33,7 artışla
5 milyar 657 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
• İthalat: Aynı dönemde ithalat miktar
itibariyle %20,3 azalarak 6 milyon 359
bin ton, değer olarak %0,2 azalışla
4 milyon 626 bin dolar seviyesinde
kaldı.
• Dış Ticaret Dengesi: 2017 yılının ilk
beş ayında, çelik mamullerinde 1 milyar 31 milyon dolar ticaret fazlası elde
edildi. Buna bağlı olarak, 2016 yılının
Ocak-Mayıs dönemindeki %91 olan
ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu
yılın aynı döneminde %122 seviyesine yükseldi.
Kaynak: TÇÜD
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ATO’dan gazilere iftar

nkara Ticaret Odası (ATO), 15
Temmuz ve terörle mücadele gazileri onuruna iftar programı düzenledi.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül
Sayan Kaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü, İngiltere, Polonya,
Fas, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri
büyükelçileri, çok sayıda milletvekili ve
iş adamı katıldı.
15 Temmuz’da milletin, tek yürek ve tek
bilek olarak hainlerin emellerini engellediğini hatırlan Emine Erdoğan, “Gördük
ki, bu topraklarda ne yiğit biter, ne şehadeti göze alan kahraman. Milletimizin aziz evlatları, dudaklarında tekbir,
ellerinde bayraklarla, ölümü öldürerek
koştular meydanlara. Allah o geceyi bir
daha yaşatmasın bu millete. Vatan sevgisini, millet olma bilincini gençlerimi-

O

zin kalbinden eksik etmesin.” dedi.

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekonominin neferleri olarak,
Türkiye’nin 2023 hedefleri, 2053 ve
2017 vizyonu için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Baran
sözlerini şöyle sürdürdü; “Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarıyla, canlarıyla
korudukları bu aziz vatana, milletimize
ve devletimize karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Onların emanetlerini,
canımızdan aziz bilerek, milletimiz zenginleşsin, güçlensin diye durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışacağız.”
Ekonomik teröre de dikkat çeken Baran, “Ülkemize yönelik terörist saldırıların yanında, ekonomik terörle de karşı
karşıyayız. Biz, ekonomik cephede her
zaman teyakkuzda olduk, olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

ORSİAD gönül sofrasında ağırladı

STİM Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri
Derneği (ORSİAD), geleneksel iftarında, Ankara Valisi Ercan Topaca,
Belediye Başkanları, işadamları, huzurevi sakinleri ve kimsesiz çocuklar
aynı masada buluştu.

Bu yıl 17. si düzenlenen ORSİAD iftarının her yıl olduğu gibi bu yılda en
önemli konukları huzurevi sakinleri
ve kimsesiz çocuklar oldu. 1.200’ün
üzerinde katılımcının yer aldığı geleneksel iftar yemeğinde konuşan ORSİAD Başkanı Nedret Yener, “Mübarek Ramazan ayı rahmet
ayıdır, bereket, merhamet
ayıdır, bağışlanma ayıdır.
17 yıldır her Ramazan da
aynı sofrayı bizlerle paylaşma şerefine nail ettiğiniz
ve bu eşsiz onuru 17 yıldır
her Ramazan da bizlere
yaşattığınız için her birinize sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.

ESYAV geleneği sürdürdü
ızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma
Vakfı (ESYAV), geleneksel iftarı,
Ankara Milletvekilleri Prof. Dr. Emrullah
İşler ve Prof. Dr. Mustafa Erdem, OSTİM
OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın
ve siyaset, bürokrasi,
eğitim ve sanayi camiasından çok sayıda
davetlinin katılımıyla
gerçekleşti.
Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi, ESYAV
Vakfı’nın
eğitime

K

yapmış olduğu katkıdan dolayı Vakıf
Başkanı Prof. Dr. Hasan Ayrancı’ya
teşekkür plaketi verdi.
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MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal:

“Yeni bir dünya için çalışmalıyız”

M

üstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Ankara
Şubesi tarafından verilen iftar yemeği, siyaset, iş dünyası ve bürokrasinin
yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan
iftar programına, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci
Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, MÜSİAD Genel
Başkanı Abdurrahman Kaan, Ankara
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve iş dünyası temsilcileri katıldı.
Programın açılışında konuşan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Er-

dal, “Yeni bir dünyanın, yeni bir
Türkiye’nin ve hatta yeni bir medeniyetin ihyası ve inşası için çalışmak
herkesin birinci görevi olmalı. Bulunduğumuz konuma göre, gideceğimiz
yolu, sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz.
Hem bireyler olarak, hem de kurumlar olarak yapmalıyız bunu. Başkalarının değişmesini beklerken ve isterken, biz de kendimizi değiştirmeliyiz.
Sadece bir işadamları derneği olmak
yetmez; aynı zamanda bir okul gibi
de olmalıyız. Ahlaki ve insani sorumluluklarımızı da öğrenmeli ve öğretmeliyiz bu okulda.’’ dedi.

Sanayici ve iş adamları
OSİAD iftarında buluştu
STİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD), İÇASİFED, Anadolu OSB
O
ve OSİAD A.Ş beraberliğinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde sanayiciler bir araya geldi.
İftar programına; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sanayi
Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir,
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, Anadolu OSB Başkanı
Hüseyin Kutsi Tuncay, İÇASİFED Başkanı Mehmet Akyürek, GİMAT Yönetim
Kurulu Başkanı Recai Kesimal, TÜSİAV
Başkanı Veli Sarıtoprak ile çok sayıda
sanayici iş adamı ve davetli katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan ayının hoşgörü, sevgi ve
kardeşlik ayı olduğunu hatırlattı. Son
yıllarda artan terör ve şiddet olaylarına
dikkat çeken Yaşar, “Ramazanı bile olması gerektiği gibi manevi duygularla
yaşayamıyoruz. Ramazanın hoşgörüsü
ve bereketi ülkemiz üzerine olsun.” dedi.
Ramazan’ın Türkiye ve dünyaya barış
getirmesi temennisinde bulunan OSİAD
Başkanı Ahmet Kurt, “ Ramazan ayı,
sevgi ve muhabbet ayıdır. Paylaşmanın
adıdır. Berekettir, dostluktur. Bu bereketin artmasını canı gönülden arzu ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
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Şartnamelerde yerlilik oranı
ARUS’la yükseliyor
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) 3. Olağan Genel
Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda sektöre ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
(TCDD) Genel Müdür Yardımcısı Murat
Kavak, “Hükümetimiz milli ve yerlilik
adımlarıyla fırsatı kaçırmamaya
çalışıyor. Şartnamelerdeki yüzde
60’ları ARUS’un katkılarıyla ifade
ediyoruz. Yerliliği yakalayacağımıza
inanıyorum.” dedi.

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Murat
Kavak, “Şartnamelerdeki yüzde 60’ları
ARUS’un katkılarıyla ifade ediyoruz.
Yerliliği yakalayacağımıza inanıyorum.”
dedi.

A

nadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda,
Divan heyetinin teşkilinin ardından konuşmalara geçildi. Konuşmalarda raylı
sistemlerin yerlileştirilmesi çalışmalarında ARUS’un katkıları öne çıktı.

Kamu politikalarının
oluşmasına katkı
Genel Kurul Divan Başkanı ve OSTİM

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, ARUS’un kuruluş amacı ve ulaştığı nokta hakkında bilgiler verdi. Ülkemizdeki raylı sistemlerin yerlileştirilmesi düşüncesiyle başlayan süreci anlatan
Aydın, “Uzunca bir süre önce ülkemizdeki raylı sistemlerinin yerlileştirilmesi
düşüncesi üzerine başlayan, muhatap
alınan, sözü dinlenen ARUS; kamu politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayarak bir araya gelmenin sinerjisiyle
olumlu sonuçlar aldı.” dedi.
Ankara Metrosu ihalesinde getirilen
yüzde 51 yerli katkı şartına dikkat çeken
Orhan Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:
“O tarihte çıktısının ne olacağını bilmiyorduk. Bu şart, her geçen gün firmaları çok motive etti. Yabancıları etkiledi;
elini kolunu sallayarak iş yapamayacaklarını öğrendiler. Birbirimize tutunarak,
bu mücadeleyi yaparak metro aracının
kendi firmalarımız tarafından yapılabileceğini gördük. Bu, birbirimize sarılmanın sonucu oldu. Ankara Sanayi Odası
Başkanımızın çok büyük emekleri oldu.
Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”
Geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Sedat
Çelikdoğan’ı rahmetle andıklarını ifade eden Aydın, şunları söyledi: “Sedat
Ağabey, yerli ve milli projelerin takipçisi olan bir insandı. Sadece raylı sistemlerde değil diğer sektörleri de ülkemize
kazandırma çabası olan bir kalkınma
gönüllüsüydü. Bir beklentisi olmayan ve
kendini sorumlu hisseden, yetişme tarzı
olarak da bunları bir ibadet gibi yapan
bir dervişti.”

“Yerliliği yakalayacağız”
2003’ten itibaren, demiryollarına yeniden yatırım yapılmaya başlandığını
hatırlatan TCDD Genel Müdür Yardımcısı Murat Kavak, “2003 yılıyla birlikte demiryolları, Cumhurbaşkanımızın
ve Başbakanımızın himayelerinde milli
dava olarak öncelik aldı.” dedi. Ülkenin
her tarafında inşaatların devam ettiğine
dikkat çeken Murat Kavak, bunun aynı
zamanda fırsat ve tehdidi beraberinde
getirdiğine işaret etti.

Büyük ölçüde yerli sanayiden tedarik
sağladıklarını vurgulayan Kavak, “Bu
yapıyı oluşturduğunuzda, ayakta tutmak
gerekiyor. En az 200 tane hızlı tren setine, yüzlerce EMU ve DEMU’ya, bine
yakın elektrikli ve dizel lokomotife ihtiyacımız var. Yaklaşık olarak 9 milyar
Euro gibi bir rakam çıkıyor. Araçların
25 yıllık ömrü boyunca bir buçuk katı
kadar bakım maliyeti var. Ülke olarak
bir anlamda pazarız. Bu da yerli ve milli politikalarla iç piyasayı canlandırmak
için fırsat. Bu tren kaçarsa bizden sonraki nesiller üzerine yük vereceğiz. ARUS
bu fırsatı kaçırmamak için çaba sarf
ediyor. Hükümetimiz milli ve yerlilikte
stratejik adımlarıyla fırsatı kaçırmamaya
çalışıyor. Şartnamelerdeki yüzde 60’ları
ARUS’un katkılarıyla ifade ediyoruz.
Yerliliği yakalayacağımıza inanıyorum.
Biraz da milliğe ve kendi markalarımızı
çıkarmaya dönük olarak yoğunlaşmamız
gerekecek.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yüzde 51 yerli ve milli sanayiye
umut verdi”
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetlerinin bakış açısında önemi bir paradigma değişikliği
olduğunu belirtti. İlk defa yüzde 51 yerlilik şartının bir şartnameye konulduğunu
hatırlatan Nurettin Özdebir, “Bu, yerli
ve milli sanayiye umut verirken, devlete
de bu işlerin yerli sanayiyle yapılabileceğine dair güven verdi. Türkiye’nin
üretim gücünü, özel sektör ve kamunun
aklının birleşerek yapabileceğini yabancılar gördü. Bu bence kazanılmış en büyük zafer.” dedi.

KOSGEB'de Cevahir Uzkurt dönemi
OSGEB Başkanlığı'na, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Cevahir Uzkurt atandı.
KOSGEB’den yapılan açıklamada; Uzkurt’un KOSGEB Başkanlığı görevini üstlenmesi ile
birlikte, münhal bulunan Başkan
Yardımcılıklarına Recep Ali Erdoğan, Ahmet Akdağ ve Dursun
Murat Aktaş getirildiği bildirildi.

kında bilgi aktardı. Çalışanlardan
görevlerini ciddiyetle yerine getirmelerini isteyen Başkan Uzkurt,
KOSGEB'in ülkemizin ekonomik
hedeflerine maksimum katkıyı
sağlayacak bir kurum haline dönüştürüleceğini, teknoloji tabanlı
girişimcilik eko-sistemini geliştirmeye odaklanacağını ve kurumda
ekip çalışmasının temel prensip
olacağına dikkat çekti.

Bürokrasiden arındırılmış
hizmet anlayışı

KOSGEB'in katma değeri yüksek,
ürünlerin üretilmesinde KOBİ'lerin temel ortağı olacağını ifade
eden Prof. Dr. Cevahir Uzkurt,
KOSGEB İdaresi Başkanlığı'nın
vatandaş odaklı ve bürokrasiden
arındırılmış hizmet anlayışı ile

K

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, göreve
başlamasının ardından tüm birim
yöneticileri ve çalışanları ile bir
araya gelerek, yapılanma hak-

Sektörde firmaların güçlerinin birleştirmelerinin gerekliliğine işaret eden Özdebir, şu mesajları verdi: “Güçlerimizi
birleştirmezsek, başkaları gelir bizi ezerler. Ahilik kültürümüzde paylaşmak ve
dayanışmak var. Masanın üzerindekilerin hepsini toplamak değil; rekabeti destekleyecek şekilde bu işleri de birlikte
yapmamız lazım. ARUS üyelerinin gerekli özeni göstereceklerine inanıyorum.
Bizim demet haline gelmiş kibrit çöpü
gibi olmamız lazım ki başarılı olabilelim.
Eğer kendimize güvenirsek, bilim ve
teknoloji ile sizlerin becerisini bir araya getirtirsek yapamayacağımız bir şey
yok. ARUS’la başlayan bu yolculuğun
yalnız raylı sistemlerde değil; diğer işlerde de başarılacağına inanıyorum.”
Toplantıda Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu ile Denetim Kurulu Raporu okunarak ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca Küme
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, yıllık
faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Yönetim ve Denetim Kurullarının
belirlenmesi için yapılan seçimde
Yönetim Kurulu oy sayısına göre şu
üyelerden oluştu: TCDD, OSTİM,
Durmazlar, Bozankaya, Aselsan,
Medel, Railtur, TÜDEMSAŞ, Kardemir DÇ, EGO, Safkar, Emreray ve
Era Elektronik. Denetim Kurulu’na da
İnotra, Kent Kart, Das Lager Rulman
firmaları seçildi.

“İmalat sanayine yoğunlaşacağız”
KOSGEB il müdürleri ile koordinasyon toplantısında bir
araya gelen Başkan Uzkurt, KOSGEB’de yeni bir vizyon,
yeni bir ekip ile sahaya çıktıklarını, yeni dönemde KOSGEB
destekleriyle imalat sanayine yoğunlaşacaklarını söyledi.
Uzkurt, özellikle KOSGEB Destek Programları'nın, imalat
sanayinin güçlendirilmesi, teknoloji tabanlı girişimcilerin
geliştirilmesi ve yurt dışından ithal edilen ürünlerin yurt
içinde üretilmesi gibi başlıklarda yeniden güncelleneceğini
ifade etti.

bundan böyle yoluna devam edeceğini ve KOBİ'lerin ekonominin
itici gücü olma yönünde güçlendirileceğini ifade etti.

KOSGEB’in ülke ekonomisinde çok farklı bir rol
üstlendiğinin altını çizen Cevahir Uzkurt, “Mevzuata
sıkışıp kalmamalıyız. Bürokrasiden arındırılmış, vatandaş
odaklı çalışarak, yapmış olduğumuz olumlu işler ile
somut veriler elde etmeliyiz. Böylece, bize bu emaneti
tevdi edenlerin karşısına başımız dik bir şekilde çıkabiliriz.”
dedi.
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Boeing Türkiye Genel Müdürü Sargın:

“Türkiye, küresel bir değer olmak için
yeterli kapasiteye sahip”
Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem
Sargın, “Türkiye’deki savunma, havacılık
ve uzay sanayi ile yakın çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Türkiye’nin bu alanda
küresel bir değer olmak için yeterli
kapasite ve azme sahip olduğuna
inanıyorum.” dedi.
OSTİM Gazetesi’ne açıklamalarda
bulunan Sargın, şirketin Türkiye’deki
yıllık iş hacminin her yıl 160 milyon doları
geçtiğine dikkat çekerek, “Türkiye’deki
başarı hikayelerimizi ortaklarımızla
birlikte artırmak istiyoruz.” mesajını
verdi.

D

ünyanın en büyük sivil, askeri
uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, Türkiye’de;
Ankara, İstanbul ve Konya olmak üzere
üç ilde faaliyetlerini sürdürüyor. Boeing
Türkiye’nin merkezi Ankara’da. İstanbul ekibi ticari hava operasyonlarını yönetiyor ve Boeing ticari uçaklarına teknik destek veriyor. Konya ekibi ise Barış
Kartalı programını yürütüyor.
Eylül 2015’ten itibaren Boeing Türkiye
Genel Müdürü olarak görev yapan Ayşem Sargın, şirketin ülkemizdeki strateji,
entegrasyon, büyüme ve verimlilik çalışmalarından sorumlu. Göreve başladığından bu yana Türk savunma, havacılık
ve uzay sanayiine karşı daha derin bir
anlayış ve saygı geliştirdiğini ifade eden
Sargın, “Bu sektördeki sanayinin kapasitesini geliştirme konusunda Türkiye’nin
kat ettiği yol bir başarı hikayesidir. Son
10 yılda, savunma, havacılık ve uzay
sektörü, küresel iş potansiyeli sağlayarak ve teknik altyapıyı olgunlaştırarak
Türkiye’nin büyümesinde büyük rol oynamıştır.” diyor. Sargın, Boeing’in Türkiye perspektifini, Türk şirketleriyle iş
birliklerini ve beklentilerini anlattı.

törde teknoloji geliştirme adına ne kadar
çok başarıya imza attığımızı görüyorum.
Türkiye’de birinci sınıf tedarikçiler ile
çalışıyoruz. Boeing’in yeni nesil ticari uçaklarına çok önemli, ileri teknoloji
parçalar üretiyorlar.” diyen Sargın, Türk
mühendislerin teknoloji geliştirme süreçlerinde kendilerine destek olduğunu
dile getirdi.
Ayşem Sargın, “Boeing, Türkiye’nin
hızla büyüyen havacılık sektörünün
sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla yıllardır Türkiye ile birlikte çalışarak
bu alanda kabiliyet kazanımına destek
oldu. Türkiye’deki başarı hikayelerimizi
ortaklarımızla birlikte artırmak istiyoruz. Boeing, en iyi uçakları üretebilmek,
teknoloji ve yenilikte liderliğini koruyabilmek için rekabetçi tavrını sürdürmek
zorunda. Bu hedeflere ulaşmak amacıy-

“SIKI ÇALIŞMAYA
DEVAM ETMELİYİZ”
•

Boeing’in Türkiye’deki programları Türkiye’de 2500 kişiye
istihdam sağlıyor. Ancak, Türk
tedarikçilerini küresel havacılık
tedarik zincirinde daha rekabetçi
kılabilmek için sıkı çalışmaya
devam etmeliyiz.

•

Rekabet alanı son yıllarda ciddi
bir değişim gösterdi ve sanayideki verimliliği güçlendiren yeni
teknoloji ve süreçlerin gelmesiyle bu değişim devam edecek.

•

Tedarikçilerin birkaç yıl önce
fiyat ve performans noktasında
yeterli olduğunu düşündüğü
değerler bugün yeterli değil. Benim görüşüme göre bu durum;
dünyadaki diğer tedarikçilerimiz
gibi Türk tedarikçilerimizin de
karşı karşıya olduğu zorluklardan bir tanesidir.

“Türk şirketleri ileri teknoloji
parçalar üretiyor”
“Türkiye ile 70 yılı aşkın bağımıza baktığım zaman, ortaklarımızla birlikte, sek-

Under the auspices of;
Undersecretariat for Defence Industries (SSM)
Organized by OSTIM Defence and Aviation Cluster (OSSA)

www.icdda.com.tr

la, tedarik zincirimizi yakından takip
ediyoruz. Maliyetleri, kabiliyet ve kapasite ihtiyaçlarını pazar şartlarına ve ticari
koşullara göre dengeliyoruz.
Ticari ve savunma programları kapsamında Boeing’in Türk sanayiindeki yıllık iş hacmi her yıl 160 milyon doları
geçiyor. Sektörde kurulan ortaklılar hem
Türkiye için hem de sanayi için iki taraflı kazanım sağlıyor. Boeing tedarikçisi
olan tüm Türk şirketler, dünyadaki diğer
savunma, havacılık ve uzay üreticilerine de tedarikçi olabiliyorlar. Böylece,
Türkiye’nin bu alanlarda büyümesi, yerel yetkinlik geliştirmeyi desteklerken,
Türkiye’de yüksek gelirli iş kolları sağlıyor ve dış ticaret de artıyor.” dedi.

“Başarımıza katkıda bulunan
her tedarikçi, iş birliğini
genişletecektir”
Tedarikçiler için iş tanımlarını belirlemede en iyi yöntemi; “Rekabette farkını
ortaya koymak ve yenilik, kalite, teslimat ve maliyet noktasında avantaj sağlayabilmek” sözleriyle tanımlayan Sargın,
Boeing’in rekabetçi duruşunu koruyabilmek için her zaman yeni yollar denediğini, aynı şeyi Türk tedarikçilerimizden de
beklediklerini vurguladı ve “Başarımıza
katkıda bulunan her tedarikçi, Boeing ile
olan iş birliğini genişletecektir.” dedi.
Boeing’in, Türkiye’deki uzun geçmişi
ve çalışmalarından oldukça memnun
olduğunun altını çizen Ayşem Sargın,

“Artan iş hacmimize bakarak da görebildiğimiz gibi Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sektöründe kabiliyetlerin
artması, rekabetçi ruhun gelişmesi bana
mutluluk ve gurur veriyor. İleriye dönük olarak, ortak başarılar hedefleyerek
kazan-kazan odaklı fırsatlar yaratmak
için Türkiye’deki savunma, havacılık
ve uzay sanayi ile yakın çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Türkiye’nin bu alanda
küresel bir değer olmak için yeterli kapasite ve azme sahip olduğuna inanıyorum. Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmalı, güçlü yanlarımıza odaklanmalı ve
bu sektörlerde bölgemizde en iyi olmak
için çabalamalıyız. Türkiye her geçen
gün ‘mükemmelliğe’ doğru ilerliyor, dolayısıyla bu durum bizleri her gün daha
başarılı bir ülke için daha çok çalışmaya motive etmelidir. Unutmamalıyız ki,
Boeing dahil olmak üzere Türkiye’de
işletilen her şirket Türkiye’nin başarısı
üzerine kurulacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
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Tamamı yerli üretim Tünel Açma Makinesi hattan indi

Ankaralı E-Berk milli gurur yaşattı
Tünel Açma Makineleri (TBM) alanında
faaliyet gösteren Ankara merkezli
E-Berk A.Ş., Türk mühendis, teknisyen
ve işçilerinin bilgi, birikim ve emeğiyle
üretilen ilk makineyi üretim hattından
indirdi. OSTİM'de iş hayatına başlayan
ve hala OSTİM'de faaliyeti olan E-Berk
Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş
Özüdoğru, böylece Türkiye’nin dünyada
TBM üreten 8 ülkeden biri haline geldiğini
açıkladı.

“ÜLKEMİZ BİZE ÇOK BÜYÜK
FIRSATLAR VAAT EDİYOR”
Türkiye’de hafif raylı sistemler, metrolar,
hızlı tren ve karayolu tünellerine büyük
yatırımlar yapıldığını belirten Özüdoğru,
“Ülkemiz bize çok büyük fırsatlar vaat
ediyor. Sektörün öncü firması olarak bu
fırsatlardan olabildiği kadar çok katkı
almak istiyoruz. Dünya pazarında, Çin’deki
üreticileri kapsam dışı bırakırsak dört tane
rakibi olan bir firmayız.” diyor.

ürk sanayicisi başarılı bir
üretime daha adını yazdırdı.
Ankara’da yerleşik E-Berk
A.Ş., kendi üretimi Tünel Açma Makinesini tamamladı. Berk Yönetim
Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, firmanın kısa süre içinde çalışan sayısı ve altyapısı ile büyüme
gösterdiğini belirterek, yerli TBM
üretiminde bir ilki başardıklarını
kaydetti. Başarılı sanayici, “Geleceğe yönelik hedeflerimiz arasında
bu sektörde yapılan ithalat miktarını
düşürmek ve dünya çapında, global
üretici olmak var. Yakın zamanda
dünyanın birçok ülkesinde ofisler
ve şubeler açtığımızı duyacaksınız.
Bu haberi sizlerle paylaştığımız için
mutluyuz.” dedi.

T

Çalışmalarına 2002 yılında, 100 metrekarelik bir alanda, dört kişilik ekiple başladıklarını hatırlatan Özüdoğru,
büyüme sağlayarak 46 bin metrekarelik bir alanda, 500 uzman çalışana
ulaştıklarını, Kalkınma Bankası desteğiyle yaptıkları yatırımla da ilave
18 bin metrekarelik bir kapalı alana
ulaşacaklarını bildirdi.
Şirketin Ar-Ge merkezi kurmak için
yaptığı başvurunun sonuçlanma aşamasında olduğunu belirten Özüdoğru, “Şu an 28 kişilik teknik ekiple,
10’un üzerinde proje çalışmalarını
taslak olarak hazırlamış durumda-

yız. Hem Ar-Ge merkezi olma noktasında hem de yapmış olduğumuz 30
milyon euro’luk yatırımı tamamlama
noktasında büyük adımlar atmaya
devam ediyoruz. Üretimini yapmış
olduğumuz tünel açma makinesi
yedek parçaları inovasyona açık,
araştırma ve geliştirmenin olmazsa
olmaz olduğu bir konudur. 12 ayrı
mühendislik disiplinini kapsıyor;
daha önce de bahsettiğim gibi Ar-Ge
merkezini kurma konusunda adımlarımız ilerliyor. Proje altyapısını
oluşturduk. Teknolojik anlamda da
firmamız çağın gerektirdiği bütün
teknolojik donanımlara sahip olmak
için var gücüyle çalışıyor.” dedi.

175 TON AĞIRLIĞINDA
Ülkemizi dünyanın sekizinci TBM üretici
ülkesi unvanına eriştiren, 3,25 metre
çapında, 92 metre boyunda, 175 ton
ağırlığında ve 800 KVA gücündeki Milli
Tünel Açma Makinesi, Tekirdağ’da
Ergene Derin Deşarj Tünel ve Arıtma
Projesi’nde kullanılacak. İlk Milli Tünel
Açma Makinesinin üretimi, yıllık 250
milyon euro’luk ithalatın önüne geçmek, dünya çapında bir üretici olmak
yolunda atılan önemli bir adım.
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İSO 500’de 37 firma başkentten
İstanbul Sanayi Odası (İSO), üretimden
satış yöntemiyle belirlediği Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016
araştırması sonuçlarını açıkladı. Bu yılda
Tüpraş birinci, Ford ikinci sıradaki yerini
korurken, Ankara’dan 37 firmada listede
yer aldı.

İ

SO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 araştırması sanayi üretimine
yönelik önemli ipuçları da veriyor. Araştırmaya göre; sanayi devlerinin üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde
8,8’lik artışla 490 milyar liraya toplam
faaliyet karı yüzde 18,6 artışla 52,4 milyar liraya ve toplam ihracatı da yüzde
3,1 artışla 55,1 milyar dolara yükseldi.
Sanayi kuruluşları, elde ettikleri 52 milyar liralık esas faaliyet karının yarısından fazlasını ise finansman gideri olarak
kaybetti.
İSO 500’ü açıklarken sanayi ve üretime
dair değerlendirmelerde bulunan Erdal
Bahçıvan, “Türk sanayisi, finansman
zorluğu, kur dalgalanmaları, sosyal, siyasal, terör ve jeopolitik olumsuzlukları
barındıran bir yılda, ‘başarma’ azim ve
kararlılığını korudu. Yüzde 3,9’luk büyüme performansıyla ekonominin en
yakın yol arkadaşı, zor günlerin dostu
olduğunu gösterdi. Türkiye’nin ilk 10

ekonomi arasına girmesine en güçlü katkıyı yapacak yegane sektör olan sanayi,
üretim ekonomisine dönüş için her türlü
desteği almayı hak etti.” dedi.

Listede Ankara
ikinci sıraya yükseldi
Geçen yıl 34 Ankaralı firmanın yer aldığı İSO 500 listesine bu yıl 37 firma girdi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO)
Nurettin Özdebir, Ankara’nın listede
ikinci sıraya yükselmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade etti. Listede yer alan
ASO üyelerinin Ankara’nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini de net bir biçimde gösterdiğini vurgulayan Özdebir,
“Başkentin Sanayiinden, Sanayinin Başkentine hedefimiz için önemli bir adım.

İşsizlik yüzde 11,7’ye geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK), yayınladığı Mart ayı iş gücü
istatistiklerine göre işsiz sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi
artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı da bir önceki aya göre
yüzde 12,6’dan yüzde 11,7 seviyesine
geriledi. Geçen yıl Mart ayına göre de
istihdam edilenlerin sayısı 496 bin kişi
daha eklenerek 27 milyon 489 bin kişi
olarak kayda girdi.
seferberliği kapsamında kamu
İazastihdam
ve sivil toplum kuruluşları işsizliği en
indirmek için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. 2017 Şubat ayında yüzde
12,6 olan işsizlik oranı Mart ayında yüzde
11,7’ye geriledi. Buna rağmen geçen yılın
aynı dönemine kıyasla işsiz sayısı arttı.
TÜİK verilerine göre, 2017 Mart dönemin-

de işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre
619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile
yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Buna
rağmen aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısında da artış yaşandı. 2017 Mart
dönemine göre, 496 bin kişi artarak 27
milyon 489 bin kişi, istihdam oranı ise
değişim göstermeyerek yüzde 46,1 oldu.
İşgücü, 2017 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon
115 bin kişi artarak 31 milyon 131 bin
kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan
artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara
göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı
0,4 puanlık artışla yüzde 71,9, kadınlarda
ise 1,3 puanlık artışla yüzde 32,9 olarak
gerçekleşti.

“Firmalarımız Ankara’nın yüz akı”
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, İSO 500 listesinde yer alan Ankaralı
firmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede;
listeye giren Ankara firmalarının üretimden satışların yüzde 8,6’sını istihdamında
yüzde 12’sini gerçekleştirdiğini belirtti.
Baran, “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde yer alan firmalarımızı
tebrik ediyorum. İstanbul’dan sonra ikinci
sıradayız. Bu Ankara için gurur tablosudur.
Önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda firmamızın bu listeye gireceğine inanıyorum.
Ankara’nın sadece memur ve öğrenci kenti değil aynı zamanda ticaret ve sanayi kenti olduğu bu listeyle tescillenmiştir.” dedi.
edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile
yüzde 46,6 oldu. Mevsim etkilerinden
arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme
göre 34 bin kişi azalarak 3 milyon 629 bin
kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2
puanlık azalış ile yüzde 11,5 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne
katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1
puanlık artış ile yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam
edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 105
bin, kişi azalırken, sanayi sektöründe 95
bin, inşaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 64 bin kişi arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam
bir önceki döneme göre 115 bin kişi artarak 27 milyon 805 bin kişi olarak tahmin

MÜSİAD’ın 6. dönem bayrağını Abdurrahman Kaan taşıyacak

Yeni dönem ‘faiz’ mesajıyla başladı

M

Listede yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum.“ dedi.

durrahman Kaan’a devretti.
üstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği
Bayrağı Nail Olpak'tan dev(MÜSİAD)'nin 24. Olağan
ralan Kaan, MÜSİAD olarak
Genel Kurulu'nda Genel
her zaman hem kendilerinin
Başkanlık görevine Abdurhem de ülkenin gelişimi için
rahman Kaan seçildi. Cumvar güçleriyle çalıştıklarını
hurbaşkanı Recep Tayyip
kaydetti. "Bugün Türkiye'de
Erdoğan, Kabine temsil86 noktada, dünyanın 68 ülcileri ile yaklaşık 3.500’e
kesinde 181 noktada var olan
yakın işadamının katıldığı Abdurrahman Kaan
bir MÜSİAD'a eriştik. Tüm
Genel Kurul’da beş yıllık
Türkiye'de 3 bin üyeli Genç
görev süresi sona eren 5. Dönem Genel
Başkanı Nail Olpak, görevini, Genel Ku- MÜSİAD'lı, genç iş adamları topluluğuna
rula katılan üyelerin oylarıyla seçilen Ab- ulaştık." diyen Kaan, gelişmekte olan ül-

kelerin en önemli sorunlarından birisinin
işsizlik olduğunu anımsattı.

“Faiz kanayan yaradır”
Daha çok üretim, yatırım, istihdam vurgusu yapan MÜSİAD Genel Başkanı; “Ama
bu noktada bir kanayan yaraya dikkati
çekmek istiyorum: Faiz! Faizle işleyen
mevcut sistem değişmeden, faizi ortadan
kaldırmak ya da değiştirmek mümkün değil. Ekonomimizde, faizin etkisini en aza
indirecek ya da ortadan kaldıracak yeni
bir sistem üzerinde çalışmamız gerekiyor.
Maliye politikamızı 'faiz dışı fazla' esasından, 'yatırım dışı fazla' esasına çevirmeye
gayret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

KISA

KISA

Irak petrol işleme kapasitesini
artıracak
Irak, 2021 yılı sonuna kadar günlük
ham petrol işleme kapasitesini 1
milyondan 1,5 milyon varile çıkarmayı
hedefliyor. Önümüzdeki dönemde
Basra’ya günlük 300.000 varil,
Kerkük’e 70.000 varil, Nasıriye’ye
150.000 varil ham petrol işleme
kapasiteli üç yeni rafineri inşa edilmesi
hedefleniyor. Ayrıca, Kerbela’ya inşa
edilmekteyken finansal kriz nedeniyle
durdurulan günlük 140.000 varil petrol
işleme kapasitesine sahip rafineri için
Hükümetin 2 milyar dolarlık kaynak
arayışı sürüyor.

Dünya Bankasından Fas’a kredi
Dünya Bankası, Fas’a 650 milyon
dolarlık kredi kullandırmayı
planladığını açıkladı. Kredinin, 20182022 yılı programı kapsamında
güneş enerjisi, genç girişimcilerin
finansmanı ve gıda endüstrisi
olmak üzere 3 ana başlık altında
kullandırılması bekleniyor. Söz
konusu kredinin 400 milyon dolarlık
kısmının güneş enerjisi (Noor Midelt
projesi-800 MW), 200 milyon dolarlık
kısmının tarım-gıda endüstrisi ve son
olarak 50 milyon dolarlık kısmının
ise genç girişimcilerin finansmanı
alanlarına ayrılması planlanıyor.

Dünya Çelik Birliği 2016 istatistikleri
Dünya Çelik Birliği, 2016 yılı
çelik istatistiklerini içeren Küresel
Çelik İstatistikleri - 2017 başlıklı
rapor yayınladı. Raporda, 2016
yılında en fazla ham çelik üretimi
gerçekleştiren on ülke şu şekilde
sıralandı; Çin (808,4 milyon ton),
Japonya (104,8 milyon ton),
Hindistan (95,6 milyon ton), ABD
(78,5 milyon ton), Rusya (70,8
milyon ton), Güney Kore (68,6
milyon ton), Almanya (42,1 milyon
ton), Türkiye (33,2 milyon ton),
Brezilya (31,3 milyon ton), Ukrayna
(24,2 milyon ton).
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Özel gençlere kariyer günü
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, anlamlı
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi ve Serebral Palsili
Çocuklar Derneği (SERÇEV) işbirliğinde
OSTİM’de Kariyer Günü düzenlendi.

S

“Üstümüze düşen ne varsa
SERÇEV Projeler Koordinatörü İb- yapacağız”
tanıttı, stajyerlik ve iş görüşmeleri yaptı.

rahim Arslan, projeyle; ülkemizde ilk
defa, çoklu engelli sahibi serebral palsili
çocukların meslek sahibi olmalarına yönelik, teknoloji destekli mesleki eğitimin
altyapısının hazırlandığını kaydetti.

ERÇEV’in, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Serebral Palsili
Olmam Meslek Sahibi Olmama
Engel Değil’ projesi kapsamında gerçekleşen organizasyonda; 50’ye yakın
engelli genç, OSTİM’li iş adamları ve
yöneticilerle birebir iş görüşmesi fırsatı
yakaladı. Gençler, eğitimleri ve yetenekleriyle iş adamlarını kendilerine hayran
bıraktı.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak,
etkinliğin önemine ve engelli gençlerin
istihdamına işaret ederek, “Yanınızdayım, her türlü desteği vereceğim. Gün;
sorumluluk alma günüdür.” görüşünü
paylaştı.

Programda ilk olarak engelli çalıştırmaya yönelik teşvik ve desteklerin incelendiği bir panel düzenlendi. Gençler daha
sonra firma masalarını gezerek sanayicilere özgeçmişlerini vererek kendilerini

Serçev Başkan Yardımcısı Gülnihal
Emiroğlu, “Çocukların yapabileceklerine inandığınızda, erişilebilir imkanlar
sunduğunuzda her şeyi yapabileceklerine inanıyoruz.” dedi.

“Çocuklara inandığınızda
her şeyi yapabilirler”

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
“OSTİM’li diğer firmalarımızı bu işin
içine katacağız ve bu kardeşlerimizi
de iş hayatına kazandırma konusunda
üstümüze düşen ne varsa yapacağız.
SERÇEV’in yanında olacağız.” dedi.

“Devletimiz yanınızda”
AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Birliği’yle
birlikte çok çeşitli organizasyonlarda yer
aldıklarını belirtti. Bayraktaroğlu, “Ancak en heyecanlandığım toplantılardan
birisi burası. Ben çocuklar konusunda
çok duyarlıyım; devletimizin ve kendimin de yanınızda olduğumu ifade etmek
için buradayım. Devletimiz her platformda her alanda sizlere yardımlarını
sürdürecek." ifadelerini kullandı.

SANATLA ÜRETİYOR GÖNÜL TELİYLE SÖYLÜYORUZ

O

STİMSPOR Kulübü sosyal faaliyetleri çerçevesinde 2 yıldır düzenlediği
OSTİM Türk Halk Müziği Korosu’na bu
yıl Türk Sanat Müziği Korosu'nu da ekledi. Korolar peş peşe verdikleri konserlerle
kulaklarının pasını sildi.
OSTİM’de çalışan üretici ve yöneticilerden oluşan OSTİM Türk Sanat Müziği
Korosu, ilk konserini, ‘Sanatla Üretiyoruz’ teması ve Özgür Ahmet Şarman’ın

şefliğinde OSTİM OSB Konferans
Salonu’nda verdi. Koro, musikimizin
birbirinden güzel 27 eserinden oluşan repertuvarıyla ve profesyonelleri aratmayan
performansıyla katılanlara hoş bir sanat
müziği ziyafeti sundu.
OSTİM Türk Halk Müziği Korosu da bu
yıl, ‘Alın Terinden Gönül Teline’ temasıyla üçüncü konserini düzenledi. Bilal
Bal’ın şefliğinde Anadolu ezgilerini icra
eden koro büyük alkış aldı.

Minik satranççılar yeteneklerini konuşturdu
Türkiye’nin en köklü sanayi
merkezlerinden OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi farklı bir heyecana ev sahipliği
yaptı. Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Türkiye Satranç Federasyonu
desteğiyle Satranç Şenliği düzenlendi.
Şenlikte, Ankara ve il dışından
110 minik sporcu, yeteneklerini
konuşturdu.

M

inikler, Türkiye Satranç Federasyonu resmi hakemlerinin yönettiği
müsabakalarda gösterdikleri dikkat ve
geliştirdikleri stratejilerle kendilerine
hayran bıraktı. 4 ayrı kategoride gerçekleşen, ailelerin de heyecanla takip ettiği
etkinlik sonunda, ilk üçe giren kız ve erkek sporcular ödüllendirildi.
Müsabakalar İsviçre sistemine göre 5 tur
üzerinden gerçekleşti. 2010-2009 doğumlular 1. Kategori, 2008-2007 doğumlular 2. Kategori, 2006-2005 doğumlular
3. Kategori, 2004-2003 doğumlular da 4.
Kategori’de yarıştı. Her kategoriden ayrı
ayrı 3’er kız ve 3’er erkek sporcuya kupa,
hediye ve madalya verildi.

Gören Kalplerin
satranç sevinci

Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren OSTİMSPOR Kulübü Satranç Direktörü
Roza Karaibrahimoğlu, amaçlarının çocukları satranca teşvik etmek olduğunu
kaydetti. Karaibrahimoğlu şunları söyledi: “OSTİMSPOR Kulübü’nü bunun
öncülüğünü yaptığı için tebrik ediyorum.
Şenliğin öncelikli amacı yetenekli olan,
gelecek vaad eden çocukları tespit etmek, OSTİMSPOR Kulübü adına onları
lisanslı sporcu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamaktır. Hedefimiz; ilk 2 yıl içerisinde dünya çapında
başarı getirecek öğrenciler yetiştirmektir.
Özellikle ailelerden çok güzel dönüşler
alıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımız için OSTİM OSB’de ne-

zih bir ortam sağlandı. OSTİM OSB
Bölge Müdürlüğü’ne, OSTİMSPOR
Yönetimi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl
Temsilcisi Engin Güleç de, Federasyon
olarak hakem ve hazırlık konusunda katkı sunduklarını belirtti. Güleç, “Burada
amaç satrancı yaygınlaştırmak. Satranç
sporuna olan ilgi her geçen gün artıyor.
Salonlar bize dar geliyor. Satranç oynayan her çocuğun matematiksel zekası,
oynamayanlara göre daha gelişmiş oluyor. Kulübe ve OSTİM OSB’ye destekleri ve sağladıkları imkanlardan dolayı
teşekkür ediyorum.” dedi.

Gören Kalpler Görme Engelliler
Eğitim Derneği ve OSTİMSPOR
Kulübü, işbirliğinde düzenlenen
Satranç Şenliği OSTİM OSB
Konferans Salonu’nda düzenlendi.
7, 8, 9, 10, 11 yaş grubu ve
görme engelli gençlerden oluşan
B kategorisinde toplamda 129
genç satrançta hünerlerini
sergiledi. Müsabakalarda ilk 3’e
giren yarışmacılar ödüllendirildi.
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Gazi'li öğrenciler kep attı
Gazi Üniversitesi’nin, OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi’nde bulunan Teknik
Bilimler Meslek Yüksek Okulu
2016-2017 dönemi mezunlarını
verdi. Sanayiyle iç içe uygulamalı
yönüyle ülkemizde örnek bir model
olan okulun 9 programını başarıyla
tamamlayan 300’e yakın öğrenci
diplomalarını aldı.

yarıyıl süren ve eğitimi OSTİM’deki işletmelerde iş tecrübesiyle pekiştirilen, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarıyla dikkat çeken
okulda; Elektrik Enerjisi Üretim İletim
ve Dağıtımı, Elektronik Teknolojisi,
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel
Kalıpçılık, Kaynak Teknolojisi, Kimya
Teknolojisi, Polimer Teknoloji, Makine
ve Mekatronik bölümleri bulunuyor.
METEM Tesisleri’nde gerçekleşen mezuniyet törenine OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Kurt,
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Üyeleri
Behzat Zeydan ve Mithat Ertuğ, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı,
OSTİM OSB Dış İlişkiler Koordinatörü
Hamza Akca, Gazi Üniversitesi TUSAŞ
Kazan Teknik Bilimler MYO Müdür
Yardımcıları Dr. Asım Genç ile İbrahim
Cihan Yetişken ile aileler ve öğretim
üyeleri katıldı.

6

“Heybenizde hep yeni bir iş
becerisi daha olmalı”
Okul Müdürü Doç. Dr. Veysel Özdemir, Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulu’nun birçok üniversitenin idari ve akademik kadrosundan daha fazla kadroya sahip olduğunu
kaydetti. Özdemir, “Atölye ve laboratuvarlarında her türlü mesleki uygulamalar yapmanızın yanında OSTİM gibi her
türlü sanayinin bulunduğu bir ortamda
da çeşitli iş tecrübeleri kazandınız, diplomalarınızın yanında işyeri eğitimlerinizle onun kadar değerli referans mektuplarına da sahip oldunuz, Bu farkınızı
biliniz ve iyi kullanınız. Önde olmak
için kendinizi takip ettirmelisiniz, dolayısıyla sürekli farklı ve yeni iş fikirleri
ile işinizi geliştirmelisiniz, heybenizde
hep yeni bir iş becerisi daha olmalı.”
dedi.
Özdemir: “Okulumuzun eğitimini başından beri destekleyen başta OSTİM
yönetimi ve MEKSA Vakfı olmak üzere iş yeri eğitimi ve istihdam konusunda
Okul Müdürü Doç. Dr.
Veysel Özdemir, Gazi
Üniversitesi Teknik
Bilimler Meslek Yüksek
Okulu’nun birçok
üniversitenin idari ve
akademik kadrosundan
daha fazla kadroya
sahip olduğunu
kaydetti.

öğrencilerimize kucak açan bizlerle bu
konuda protokoller yapan kümelenmelere, tüm sanayi kuruluşlarımıza ve derneklerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“OSTİM bir yetenek ve
teknoloji havuzu”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, okulun sanayiciler için
çok anlamlı ve değerli olduğuna işaret
etti. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
ve diğer sanayi bölgelerini çok önemsediklerini vurgulayan Aydın, bölgenin
bir yetenek, teknoloji ve yetişmiş insan
gücü havuzu olduğunu dile getirdi. Orhan Aydın, OSTİM’den savunma sanayii
ve diğer sektörlerdeki başarılı projelere
değindi. Aydın şöyle devam etti: “Ülkemizin birçok sorununa çözüm üreten
insanların bulunduğu bir merkezden
bahsediyoruz. Kesinlikle burayı hafife
almayın, küçümsemeyin. Ben gelecekte
ülkenin sorunlarını çözecek yerlerin ve
mekanların buralar olduğuna kesinlikle
inanmış vaziyetteyim. yetenekli, bilgili
ve 24 saat işine odaklanmış insanların ol-

duğu bir bölge burası. Bu firmalarımızın
daha da ileriye gitmesi, ülkemizin sorunlarına çözüm üretmesi ve kalkınmasına
katkı sağlaması için üniversitelerimiz,
meslek yüksekokullarımız, bilgi ve teknoloji üreten kurumlarımız olmazsa olmaz. Çünkü bu firmalarımızın da buna
ihtiyacı var. Katma değeri yüksek ürün
dediğimiz; kilogram fiyatı yüksek ürünleri, makineleri, teçhizatları yapabiliyor
olmamız lazım. Bununda yolu üniversiteden, hocalarımızdan ve burada aldığımız eğitimden geçiyor.
Çalışarak üreterek para kazanmak bir
ibadettir. Bunun kesinlikle altını çizerek
söylüyorum. Üreterek, alın teri dökerek
kazanmak diğer bütün kazanç yollarından farklı. Dolayısıyla bunda sonra hayatınızda yapacağınız çalışmaları da bu
duygu ve düşüncelerle çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.”
Konuşmaların ardından bölümlerinde
dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Tören sonunda yeni mezunlar
hep birlikte kep attı.

