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Yeni Bir Döneme Girerken
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.org.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

ürkiye, tarihinde yeni bir sayfayı açtı.
24 Haziran seçimlerinde halkımız,
ülkemizi geleceğe taşıyacak yönetim
sisteminde sorumluluğu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verdi.
Erdoğan ve kadrolarının 16 yıldan bu yana
hayata geçirdiği reformların dönüm noktası, Cumhuriyetimizin kritik aşaması yeni
sistem oldu.
Tabii bu noktadan itibaren önümüzdeki dönemde daha da azimli ve yoğun bir çalışma
süreci bizleri bekliyor.
Diplomasi ve beraberinde ekonomik gelişmelerin, ülke gündeminin ilk sıralarında
daha çok tartışılacağı bir aşamadayız artık.
Bu iki kavram; küresel ticaret savaşlarının
ayak seslerinin duyulduğu günümüzde, birbirleriyle öyle iç içe ki, deyim yerindeyse
yapışık ikiz gibiler.
Diplomasi; bölgemizde ve dünya genelinde
yaşananlar, mazlum coğrafyaların gözünü
çevirdiği bir Türkiye. Orta Doğu odaklı
olaylar, Anadolu’nun terörle mücadelesi…
Ekonomi; Mayıs ve Haziran aylarında gözümüzün önünde yaşananları iyi analiz etmeliyiz.
Bunlar karşısında Hükümetin, reel ekonomiyi rahatlatmaya yönelik girişimleri ve
buna duyarlı olan halkın feraseti…
Yılın altıncı ayının sonunda artık beklentilerin, vaatlerin hayata geçme süreci başladı.
Özellikle bu sistemin öne çıkan; hızlı karar
alma mekanizma yönünün, üretimde bin bir
emekle dökülen alın terine katkı sağlamasını bekliyoruz.
Türkiye’mizin güçlü yarınları için yatırım
yapmak, daha çok istihdam sağlamak isteyen, rekabete odaklanan sanayicilerimizin
sergilediği çabaların; üretimde, ihracatta
rekorlarla taçlanması gerekiyor.
Toplum olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ülkümüz, bize bunu gerçekleştirme gücünü veriyor.
Zor dönemleri aşma iradesi, genetik kodlarında yazılı olan insanımız, ay yıldızlı
bayrağımızı her alanda yüksekte tutmaya
kararlı…

T

Milli sanayinin küresel rekabeti
Savunmadan enerjiye, ulaşımdan medikale
kadar yatırımcımızın, mühendisimizin, işçimizin başarıları bu yolda en önemli gösterge.
Bilindiği üzere 4.5G ihalesinin çok önemli
bir yönü vardı; yerli katkı. Kademeli olarak
yıllar içerisinde bu katkının artırılması, milli sanayinin küresel rekabete açılması adına
büyük bir adımdı.
Buradaki fırsatın 5G sahasında değerlendirilmesi amacıyla OSTİM’in öncülüğün-

de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) destekleriyle kurulan Haberleşme
Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), kısa
sürede sektörde farkındalık oluşturdu ve
önemli işlere imza atmayı başardı.
HTK tarafından geliştirilen Uçtan Uca Yerli
ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi,
TÜBİTAK tarafından sağlanan 253 milyon
liralık destekle hayata geçecek.
İmzaları atılan proje, TÜBİTAK Teknoloji
ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB)
desteği kapsamında; HTK üyesi 17 ﬁrma, 3
operatör, 10 üniversite, 6 teknokent ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi iş birliği ile
gerçekleştirilecek.
Kullanıcılar, üreticiler ve devlet desteğinin
bütünleşeceği bu çalışma; önümüzdeki 10
yılda, 100 trilyon dolara ulaşması beklenen
dijital dönüşüm pazarından 1 trilyon dolara
yakın pay almayı hedeﬂeyen Türkiye için
hayati önem taşıyor.

Ankara, Bangkok’a
metro aracı gönderiyor
Uzakdoğu; teknolojik gelişmeler, sanayileşme gibi kavramlarda her zaman öncü ve
örnek olmuştur. Bu bölgeye iş yapmak iş
disiplini ve kalite anlayışlarında hassasiyeti
gerektirir.
Tayland da bu ülkelerden biri ve Bangkok
metrosunun yolcuları artık Ankara’dan tedarik edilen araçlarla seyahat edecek.
Ankara’daki tesislerinde elektrikli ticari
araçlar ve raylı sistemler üretimi gerçekleştiren Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya,
Türkiye’nin ilk metro ihracatına imzasını
attı. 2016 yılında Siemens Mobility ile konsorsiyum ortaklığı kuran şirket, kazanılan
ihalenin ilk metro aracını tam 25 ay sonra
banttan indirdi.
Firma, Green Line Metro Projesi birlikte
Türkiye’ye 40 milyon Euro’dan fazla döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine
de katkıda bulunacak. Bu aynı zamanda
Tayland’a bugüne kadar yapılan en büyük
ihracat…
Kalkınma yolunda koşan, yorulan ve inançla üretenlere; bu koşuda yolu açanlara teşekkürlerimizle…
“Hedeﬁ olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.” sözü asla unutulmamalı; hedeﬂerimiz mutlaka olmalı!
Milletimizin ufuk çizgisindeki 2053 ve
2071’in öncüsü 2023 yaklaşıyor…

Yeni Türkiye
Yeni Bir Dünya
‘Yeni Türkiye, Yeni Bir Dünya’

ideali için yola çıkan,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin
ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen
Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutlar,
görevinin hayırlı olmasını dileriz.
Allah yar ve yardımcısı olsun.

Yerli ve milli olarak tasarlayan,

üreten, kendi markalarıyla küresel
rekabette güçlenen bir Türkiye için

hep birlikte el ele…

“İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça
hiçbir şeye ulaşamaz.”
Albert Einstein
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Uzman Görüşü
SEVİNDİRİCİ BÜYÜME
RAKAMLARI VE
ARDINDAKİLER
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018’in ilk çeyreğinin yıllık büyümesi, yine rekor sayılabilecek bir
düzeyde, yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. (dönemdeki işgünü sayılarını
eşitlersek yıllık büyüme oranı %7,2).
Bu oranla OECD ülkeleri içinde
Hindistan’ın hemen ardından ikinci
sırayı aldık. Yılda nüfusu yüzde 1,2
artan genç bir ülke olarak (ortanca
yaş 31,7), büyüme hızımızın yüksek
de kalması lazım zaten.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk
çeyreğine (Ocak-Mart) ilişkin gayrisafi yurt içi
hasıla (GSYH) sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi
yüzde 7,4 büyüdü. Aynı dönemde sanayi sektörü
yüzde 8,8 katma değer artışı yakaladı.
ayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak,
2018 yılının birinci çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4
arttı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi
hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak
792 milyar 691 milyon TL oldu.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak;
tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat
sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma,
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,2 yükseldi. Mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki
çeyreğe göre yüzde 2 arttı.

G

Ekonomi çevrelerince yapılan değerlendirmelerde, Türkiye ekonomisinin,
OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri
arasında en güçlü büyüme performansı
gösteren ülkelerin başında yer aldığı vurgulandı. İlk çeyrek büyümesinin iç talep
kaynaklı gerçekleştiğini altını çizilen
açıklamalarda, “Makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde
7 artması önümüzdeki dönem büyümesi
için cesaret vericidir.” yorumu yapıldı.
Büyümenin önemli bir kısmının ihracat
ve yatırımlardan geldiği dile getiren bir
diğer analizde ise, “Üretim sektörlerine
bakıldığında ise tüm sektörlerin büyümeye pozitif katkı sağladığı görülmektedir.
Ancak sanayi sektörünün ilk çeyrekte
büyümenin sürükleyicisi olması söz konusu büyümeyi daha kıymetli kılmıştır.”
denildi.

Sanayi üretimindeki artış olumlu
İş dünyasında da büyüme performansı
memnuniyetle karşılandı. Ankara Sanayi
Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir,
İlk çeyrekteki yüzde 8,8’lik sanayi yansımasını olumlu değerlendirdi. Özdebir,
“Özellikle imalat sanayinin yüzde 9,3’lük
ilk çeyrek büyümesi son 7 yılın en yüksek değeridir. Önümüzdeki dönemin en
önemli konularından bir tanesi, KOBİ’lerin işletme sermayesi sorunu” olacaktır
dedi. ASO Başkanı, “Vadelerin çok uzadığı bu dönemde imalatçı KOBİ’lerin
işletme sermayesi artık kendilerine yetmemektedir. KOBİ’lerimize alternatif finansmana erişim kanalları oluşturulması
gerekmektedir.” değerlendirmesini yaptı.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Hükümetimiz reel sektörü mali teşviklerle destekliyor, reel sektör desteğin karşılığını
üreterek, istihdam sağlayarak, katma değer oluşturarak veriyor. Sonuçta istikrarlı
bir şekilde büyüme sürdürüyor. Türkiye
üzerinde hesaplar yapanlara ekonomik
veriler gerekli cevabı veriyor. Türkiye
2023 hedeflerine çalışarak, üreterek ilerliyor.” dedi.

Büyüme rakamlarının detayına girmeden hemen önce, büyüme verilerinin açıklandığı gün bir başka önemli makro iktisadî veri olan ödemeler
dengesi (ve cari işlemler dengesi)
değerlerinin de açıklandığını not etmemiz faydalı olacak. Değerlendirmemizin sonunda neden bu iki veriyi
birlikte okumamız gerektiği konusuna değineceğim.
Büyümenin itici gücünün tüketim
harcamalarından geldiği anlaşılıyor.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH)
yüzde 60’ını oluşturan özel kesim
tüketim harcamaları, yüzde 11 büyüyerek toplam büyümenin yüzde
90’ını oluşturmuş. Burada da karşımıza büyüme ile ilgili yükseklik
dışında iki kavramın önemi çıkıyor:
Büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliği. Kalite derken kastettiğimiz
şey bu büyümenin başka bir makro
değişkeni bozmadan ortaya çıkmış
olması, sürdürülebilirlikten maksadımız ise gelecek dönemler için büyümeyi oluşturan bileşenlerin sorunsuz
ve kesintisiz devam edebileceği yönündeki emareler. Ülkemizin büyümesinde inşaat sektörü yine belirleyici olmaya devam etmiş, GSYH’nın
yüzde 30’unu oluşturan yatırım harcamalarının yüzde 60’ı inşaat sektörüne yapılmış ve inşaat sektörünün
kendi başına büyüme hızı da yüzde
6.9.

Belirleyici olan imalat sanayidir
Hep belirttiğimiz gibi, bir ülkenin büyümesinde, istihdam yaratmasında,
teknoloji geliştirmesinde, diğer ülkelerle rekabet edebilmesinde, tarım ve
hizmetler sektörlerinin desteklenmesinde ve beslenmesinde belirleyici
olan sektör; imalat sanayidir. İmalat
sanayini sadece fabrikalar, atölyeler
olarak görmemek gerekir. İmalat sanayinin süreklilik sağlayan istihdamı
ortaya çıkarması, hammadde ve yardımcı madde tedariki nedeniyle tarla, et, süt, deniz, ormancılık ürünleri
kısaca tarımsal sanayi başta olmak
üzere madencilik, ulaştırma, finans,
haberleşme ve enerji sektörünün
üretimini kullanarak nihai mamul
haline getirmesi sayesinde yarattığı
değer zinciri vazgeçilmez bir önem
taşır. 2018 yılı ilk çeyreğinde imalat
sanayinin büyüme hızı ise yüzde 9,3
olarak genel büyüme oranının hayli
üzerinde gerçekleşmiş, ancak detay-

lara bakınca bu sevindirici haberin
yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Birinci
detay, imalat sanayinin GSYH içindeki payının sadece yüzde 19’larda
kalması, ikincisi ise yazının başında
bahsettiğimiz cari işlemler dengesi
kavramıyla şimdi açıklayacağımız
imalat sanayimizin üretim yapısının
çok önemli bir zayıf karnı olan üretimde dışa bağımlılık ve katma değer
zinciri sıkıntısı.

“

Bir ülkenin büyümesinde,
istihdam yaratmasında,
teknoloji geliştirmesinde,
diğer ülkelerle rekabet
edebilmesinde, tarım ve
hizmetler sektörlerinin
desteklenmesinde ve
beslenmesinde belirleyici olan
sektör; imalat sanayidir.”

Türkiye’nin cari işlemler (aslında dış
ticaret desek de olurdu ama daha
kapsamlı bir kavram olduğu için
hizmet ve döviz kazandırıcı işlemleri kapsayan cari işlemleri ele alalım)
dengesi ile büyüme rakamları tam
olarak bir tahterevalliye benziyor.
Tahterevallinin dengede (boş) olduğu durumu sıfır noktası alırsak ve
tahterevallinin bir tarafına büyümeyi
bir tarafına da cari işlemleri koyduğumuzda büyüme ne kadar yukarı
çıkarsa cari işlemler dengesi o kadar negatife düşüyor ya da tam tersi.
Türkiye’nin, Cumhuriyetin ilk yılları
hariç, bu tahterevalli metaforuna istisna yaratacak bir büyüme ve cari işlemler dengesi hikâyesi yok ne yazık
ki... Nisan 2018 itibariyle cari işlemler
dengesi yıllıklandırılmış olarak -57,1
milyar USD, ilk dört aylık toplam olarak ise 21,8 milyar USD olarak gerçekleşti ve burada temel belirleyici
olan da dış ticaret açığı. Ara malı,
hammadde ve yatırım malı ithal ederek üretim yapan Türk sanayisi büyüme dönemlerinde ithalatı artırmak
zorunda. Kur artışı, talep daralması
benzeri bir nedenle ithal girdi kullanımı daraldığında bu kez de ekonomi
ya duruyor ya da küçülüyor.
Yüksek büyüme oranları sevindirici
olsa da ülke imalat sanayinde yapısal dönüşüm gerçekleştirmeden,
yerel kaynakları kullanarak üretim
yapan her ölçekteki imalatçımızı geliştirmeden dış borç, cari açık ve işsizlik sorularına kalıcı çözüm bulmak
mümkün olmayacak ne yazık ki.
Dr. Oktay Küçükkiremitçi
Türkiye Kalkınma Bankası
Hazine Daire Başkanı
Yazıda yer alan görüşler yazarın
kişisel görüşleri olup çalıştığı kurumu bağlamaz.
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Yerli ihtiyaçların adresi kümeler
geldi’ vurgusu yapan Ağbal, “Kümelenme çalışmaları yerli ve milli üretim
kabiliyetlerinin kapasitesinin oluşturulmasında müthiş bir fırsat. OSTİM yine
bu alanda öncülük yapıyor. Oluşturduğu
kümelerle yerli ve milli üretimin temellerini oluşturacak. Biz bu alanlarda gerçekten önce yerli ihtiyaçları bu kümelenmeler üzerinden karşılayacağız. Ama
nihai amaç burada oluşturduğumuz yerli
ve milli kabiliyetleri ihracat kanalına taşıyarak ciddi bir ihracat potansiyelini de
üreteceğiz. Ben burada OSTİM’e sonuna
kadar güveniyorum.” mesajını verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Türkiye’nin
sanayisindeki gelişmeleri OSTİM’deki
gelişmelerden görmek birebir
mümkün.” dedi. Kümelenme
çalışmalarını yerli ve milli üretim
kabiliyetlerinin kapasitesinin
oluşturulmasında müthiş bir fırsat
olarak değerlendiren Ağbal, “OSTİM
yine bu alanda öncülük yapıyor.
Oluşturduğu kümelerle yerli ve milli
üretimin temellerini oluşturacak.
Biz bu alanlarda gerçekten önce yerli
ihtiyaçları bu kümelenmeler üzerinden
karşılayacağız.” görüşünü paylaştı.

M

aliye Bakanı Naci Ağbal,
OSTİM’li iş adamlarıyla bir araya geldi. OSTİM programında
Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler, üretim, sanayileşme gibi konularda mesajlar veren Ağbal sanayicilerin
taleplerini dinledi ve soruları yanıtladı.
Ağbal, OSTİM’deki kümelenmelerin yeli
ve milli üretime sağladığı ivmenin de altını çizdi.
Kendisini OSTİM’in bir parçası olarak
gördüğünü ifade eden Bakan Ağbal, bölgenin 6 binin üzerindeki işletme ve 60
binin üzerindeki çalışanıyla 17 sektörde
139 civarında iş kolunda faaliyet gösteren
adeta bir KOBİ kent olduğunu belirtti.

“Yarının Türkiye’sine ışık tutuyor”
OSTİM’in Ankara ve Türkiye sanayisine
ciddi anlamda değer kattığını dile getiren
Bakan Ağbal, “OSTİM kültürüyle, çalışma anlayışıyla yaptıklarıyla, yapacaklarıyla, yarının Türkiye’sine büyük bir ışık tutuyor. Size olan ziyaretlerimde her zaman
son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz.
Türkiye’nin sanayisindeki ilerlemeyi ve
gelişmeleri OSTİM’deki gelişmelerden
görmek birebir mümkün.” yorumunu yaptı.
OSTİM’in, sosyal donatılarıyla, yönetim
yapısıyla, işletmelerinin oluşturduğu kümelenmeleriyle gerçekten örnek bir orga-

“Global vizyona sahip bir OSB
anlayışı var”

nize sanayi bölgesi olduğuna işaret eden
Ağbal, OSTİM’in ulusal bir marka olmaktan çıkıp, uluslararası bir markaya dönüştüğüne temas etti. Ağbal, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Sizinle ne kadar iftihar etsek
azdır. Sayın başkanım ben hepinize teşekkür ediyorum. Bunlar sizin emeklerinizle,
gayretlerinizle oldu.”
Bölgenin 50 yıllık bir geçmişine dikkat çeken Bakan Ağbal, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kurulmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
OSTİM’in bütün birikimini, tecrübesini,
sanayi, üniversite iş birliği noktasında inisiyatif alarak çok farklı bir noktaya taşıdığını ifade eden Ağbal, “OSTİM Teknik
Üniversitesi, OSTİM Vakfı tarafından kurulan, gerçek manada bir vakıf üniversitesi. Üniversite-sanayi iş birliğini sanayinin
merkezinde kurmaya çalışan, son derece
özgün bir proje.” değerlendirmesinde bulundu.
Ağbal, üniversitenin açılışını heyecanla
beklediklerinin altını çizerek, “OSTİM
Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye ve
bölge ekonomisine yeni girişimciler, sanayiciler yetiştirecek devasa bir yapı olacak.”
dedi.
Yürütülen sektörel kümelenme çalışmalarına da vurgu yapan Ağbal, bu çalışmaları
yakından izlediklerini ve önemsediklerini
dile getirdi. OSTİM’in pratikten, teoriye
giden yolu uygulayıp, hayata geçirdiğine

Yerli makineye faiz desteği
KOSGEB yerli ve yeni makine,
teçhizat alımında KOBİ’lere 300
bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı
sunuyor. 2018 Yılı Makine Teçhizat
Kredi Faiz Desteği Programı
başvuruları başladı. Programla,
imalat sanayinde faaliyette bulunan
işletmelerin yerli ve yeni makine
teçhizat alımları desteklenecek.
OSGEB, veri tabanına kayıtlı, imalat
K
sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelere yerli ve yeni makine teçhizat
alımları için uygun koşullarda finansal

işaret eden Naci Ağbal, iş ve inşaat makineleri, savunma sanayii, yenilenebilir
enerji, medikal, raylı ulaşım, kauçuk ve
haberleşme teknolojilerinde faaliyet gösteren 7 kümenin çok güzel işler yaptığını
anlattı.

“Kabiliyetleri ihracat kanalına
taşıyacağız”
Hükümet olarak kümelenme çalışmalarını önemsediklerini aktaran ve ‘OSTİM
nereden nereye geldiyse Türkiye oraya

"ÜRETİMDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Türkiye’nin 3,5 kat büyüyen ekonomik güce sahip olduğunu anlatan
Naci Ağbal, şunları ifade etti: ”İhracatta çok daha yüksek potansiyellere
erişme imkânımız var. Özellikle Türkiye ekonomisinin yakaladığı başarı
hikâyesini iyi anlamak lazım. 2000’li
yılların başında Türkiye ekonomisi;
büyük ölçüde kırılgan, dış şoklara
karşı zayıf, içeride de üretim potansiyelini kullanamayan bir ekonomik
görünüme sahipti. Son 16 yıldır
ekonomi politikalarında izlediğimiz
doğru çözümler Türkiye’yi bu bölge-

destek sağlanması amacıyla 2018 Yılı
Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği
Programı hazırladı.

Kredi Faiz Desteği Başvurusu şeklinde
arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makineteçhizat alımına ilişkin başvuru formunu,
belirlenen tarihler arasında doldurarak
KOSGEB müdürlüklerine başvurabilecek.

36 ay vade

Son başvuru 1 Ağustos 2018

Destek programı kapsamında, işletmelerin kullanacakları kredilerde işletme başına en fazla 300 bin TL’ye kadar olan faiz/
kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredilere, ilk 6 ayı
ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler
halinde ödemeli toplam 36 ay vade uygulanacak.
Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfası www.
kosgeb.gov.tr’de bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler
sayfasında 2018 Yılı Makine Teçhizat

OSTİM’de oluşan tecrübenin Türkiye’ye
destek sağlayacağına dikkat çeken Maliye Bakanı, “Hükümet olarak sizin yanınızdayız. Çünkü siz bu ülke için doğru ve
iyi işler yapıyorsunuz. İstihdam, yatırım,
üretim sağlıyorsunuz. İhracata destek
veriyorsunuz. Ankara’nın her geçen gün
artan ihracatında OSTİM itici güç olma
özelliğini taşıyor. Sayın Başkanımıza ve
yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Her
geldiğimde yeni bir projeden bahsediyorlar. Bunlar da bizi sevindiriyor. Gerçekten global vizyona sahip bir OSB anlayışı
var. Sizin gözünüz üretimdeyse biz de sonuna kadar yanınızda olacağız inşallah.”
dedi.

4 Haziran da başlayan başvurular, 1
Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurulara KOSGEB müdürlüklerince 25 Ağustos – 3 Eylül 2018 tarihleri
arasında nihai onay verilecek. Verilen
onaydan sonra her bir işletme için sistem bir başvuru kodu üretecek. İşletme,
KOSGEB müdürlüğünden aldığı başvuru
formu ve başvuru kodu ile protokole taraf
banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacak.
Kredi kullandırımı banka tarafından yapılacak. Kredi tutarı, tedarikçi hesabına

de çekim merkezi haline getirdi.”
Ekonomide yeni bir döneme girildiğini belirten Ağbal, üretim vurgusu
yaptı: “Küresel ekonominin gerekleri
neyi gerektiriyorsa onu yapacağız.
Ama neyi önceleyeceğiz; üretim.
Üretimden asla vazgeçmeyeceğiz.
Sadece üretimi yukarıda tutmak için,
üretimi devam ettirebilmek için neye
ihtiyacımız var? Daha fazla kaynağa
ihtiyacımız var. O zaman Türkiye’ye
kaynak girişini sağlayacak reformları
arka arkaya yapacağız.”

aktarılacak. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik
kontrolü banka tarafından yapılacak. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi
Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet
hizmetlerinden yararlanabilecek.
2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz
Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi
Faiz Desteği Programından yararlanamayacak.
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Başkent, önemli bir sanayi şehri
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı
Gürsel Baran, “Ankara, Türkiye’nin
başkenti ve devlet kurumlarının,
bürokrasinin merkezi ama aynı
zamanda önemli bir ticaret, sanayi,
eğitim ve sağlık şehri.” dedi.

STİM Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Başkan Baran,
Ankara’nın ekonomik görünümü
ve yeni dönem ajandasındaki çalışmalardan başlıklar paylaştı.
Gürsel Baran, Ankara’dan yaklaşık 190
ülke ve serbest bölgeye ihracat yapıldığına ve küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen 2017 yılında 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekerek,
“Bu rakam şehrimizi Türkiye’nin beşinci
büyük ihracatçısı yapıyor. Ankara’nın
geçirdiği değişim ve dönüşümden memnunuz ancak yeterli bulmuyoruz. 2023 yılına ticaretin, sanayinin, kongre ve sağlık
turizminin başkenti olarak girmek istiyoruz.” dedi.
Açıklamasında, “Ankara, Türkiye’nin
başkenti ve devlet kurumlarının, bürokrasinin merkezi ama aynı zamanda önemli
bir ticaret, sanayi, eğitim ve sağlık şehri.”

O

ifadelerine yer veren ATO Başkanı şöyle
devam etti: “İzlediğimiz üç ayaklı çalışma stratejisinin ikinci ayağı, Ankara’nın
ekonomik ve sosyal gelişiminde daha
fazla söz sahibi olmak. Şehrimizin sahip
olduğu potansiyelin harekete geçirilmesi
için çalışmalar yürütüyoruz. Kongre ve
fuar turizmi diyoruz, sağlık turizmi diyoruz, yurt dışı uçuşlar diyoruz. Tüm bunlar
Ankara’yı 2023 yılına hazırlayan çalışmalar.”

Uluslararası Fuar Alanı
ATO’nun yeni dönemde öncelikli projelerden birinin Uluslararası Fuar Alanı
olduğunu kaydeden Gürsel Baran, konuyşa ilgili şunları söyledi: “Ankara’nın
ekonomik gelişimi açısından büyük
önem taşıyan ve Odamızın kurucu ortaklarından olduğu Ankara Uluslararası
Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi aracılığıyla Başkentimize uluslararası bir
fuar alanı kazandırmaya yönelik çalışmalarımız hızlandı. Çevre illerle birlikte
düşünüldüğünde Ankara’nın kongre ve
fuar turizmine çok elverişli bir altyapısı
var. Bu potansiyeli bir an evvel harekete
geçirmemiz lazım. Fuar alanının tamamlanmasıyla Ankara’nın ekonomisine taze
kan gelecek.
Kongre ve sağlık turizminin olmazsa olmazı yurt dışına direkt uçuşların sayısı-

nın artması. Geçen dönem ATO olarak bu
konuda epeyce mesafe kat ettik. Girişimlerimiz sonucu Türk Hava Yolları, Paris,
Viyana, Berlin ve Frankfurt’a direkt uçuşlar başlattı. Ancak bunlar kongre ve sağlık turizminde iddiası olan bir şehir için
yeterli değil. Bu dönem, yurt dışına direkt
uçuşların artırılması konusunda girişimlerimiz devam edecek. Geçen dönem olduğu gibi yeni dönemde de Ankara’nın tüm
bileşenleriyle, devlet kurumları, meslek
örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş
birliği yaparak ortak projelere imza atacağız.“

İhracat odaklı çalışmalar sürecek
Ankara’nın ihracatının artırılması için çalışmaların devam edeceğinin altını çizen
Baran, “Geçen dönem büyükelçiliklerle,
ticaret ataşeleriyle önemli çalışmalar yürüttük. Senegal, Malezya, İran, Özbekistan, Ekvador, Bosna Hersek ve Tayvan’ın
da aralarındaki bulunduğu pek çok ülke
ile yatırım, ticaret ve iş birliği toplantıları
düzenledik. Çok sayıda ülkenin büyükelçileri ve ticaret ataşeleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Bu çalışmaları
sürdüreceğiz. Çeşitli sektörlere nitelikli
eleman kazandırmak amacıyla düzenlediğimiz eğitim programlarımız devam edecek. Ankara’ya ve ülkemize değer katacak sosyal sorumluluk projelerine destek
vermeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Büyümenin şartı üretim
Merkez Bankası eski Başkanı
Durmuş Yılmaz, 2018 ilk çeyrek
büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Büyümenin iç tüketimden
kaynaklandığı uyarısını yapan
Yılmaz, “Eğer biz büyümek istiyorsak
bu yatırımın inşaat sektöründe
değil de makine ve teçhizatta olması
lazım.” dedi.
urmuş Yılmaz, Sanayi ve EkonomiEkonominin Bugünü ve Yarını başlıklı toplantıda OSTİM'li sanayicilere
hitap etti. Sanayiciyi, ‘Az sermayesiyle
özverili bir şekilde dişinden tırnağından
artırdığıyla, düşük kâr marjıyla hatta
bazı yıllar zarar ederek üretime katkı
sağlamaya direnen insan’ olarak tanımlayan Yılmaz, üretim ekonomisinin önemine dikkat çekti.
Durmuş Yılmaz, Türkiye ekonomisinin
2018’in ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde
7.4’lük büyümenin iç talep kaynaklığı
olduğunu söyledi. Üretmek için ihtiyaç
duyulan ara malı ve hammaddenin ithal
edildiğine vurgu yapan Yılmaz, “İthal
ettiğimiz malları içeride kullanılabilir
eşyaya dönüştürmüşüz ve bunu da kendi
içimizde tüketmişiz. Buradan bir ihracat
yapmamış, döviz kazanmamışız.” dedi.

D

“Sıkıntıya girmemek elimizde”
İlk çeyrekte büyümenin en önemli bileşeninin yüzde 11’le iç tüketim oldu-

ğuna değinen Yılmaz, yatırımdaki artışın inşaat sektöründeki yatırımlardan
kaynakladığını vurgulayarak sözlerini
şöyle sürdürdü: “Fakat bu yatırım maalesef ekonominin potansiyel büyümesini sağlayacak, ileride bize daha fazla
getirisi olacak, istihdam kazandıracak,
OSTİM’de faaliyet gösteren firmaların
daha fazla makine, teçhizat yatırımı şeklinde değil. Eğer biz büyümek istiyorsak
bu yatırımın inşaat sektöründe değil de
makine ve teçhizatta olması lazım.”
Ekonomi çarkının iyi veya kötü dönmeye devam edeceğini belirten Yılmaz,
çarkın dönmesinde yöneticilere düşen
görevleri şu sözlerle dile getirdi: “Yöneticilere düşen görev; bu çarkın dişlisini
kırdırmadan, sıkışan yerin daha hızlı
dönmesini sağlayarak ileriye gitmeyi
düşündürmeyi sağlamaktır. Eğer bu
sağlanmaz ise biz gerçekten bir sıkıntıya
doğru gidiyoruz. Ama gitmemek bizim
elimizde. Bizim irademizin altında.”
Ekonomiyi, yapılanların ve yapılmayanların sonucu olarak ifade eden Yılmaz,
“Şu anda karşılaştığımız şey, yaptıklarımızın sonucu. Dolayısıyla bizi buradan
çıkaracak olan da yapacaklarımızın sonucu olarak ortaya çıkacak.” dedi.

Rekabeti sürdürecek müdahale
olmalı
Gelir dağılımı bozukluğundan kaynaklı, üst gelir gruplarının piyasaya yanlış sinyaller vereceğine dikkat çeken
Durmuş Yılmaz, üst gelir gruplarından

alınan yanlış sinyalle toplumun çoğunluğunu oluşturan alt gelir gruplarının
ihtiyaç duyduğu tüketim maddelerinin
üretilmeyeceğine işaret etti. Yılmaz,
“Zenginlerin ihtiyaç duydukları üretilir. Böylece üretimde kaynaklar yanlış
tahsis edilmiş olabilir. Zaman zaman da
piyasada tıkanıklıklar yaşanır, rekabet
olmaz. Bazı firmalar pazarı domine edebilir, ele geçirebilirler. Bunun sonucunda üretimin kalitesi düşer, fiyatlar yükselir, tüketici kaybeder. Bunu önlemek
için devletin piyasaya her şart altında
rekabeti sürdürecek şekilde denetim ve
kontrole, dolayısıyla piyasaya müdahaleye hazır olması gerektiğine inanıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.
Raylı sistemlerdeki fırsata dikkat çeken
Yılmaz, tüm dünyada şehirlerin toplu
ulaşımda raylı sisteme döndüğü bilgisini paylaştı. Otomobil endüstrisinde kaçırılan yerli ve milli üretim fırsatını hatırlatan Yılmaz, ithal edilen raylı sistem
araçları ve alt yapı ekipmanlarının yerli
ve milli olarak Türkiye’de üretilmesinin
önemine vurgu yaptı.
Yılmaz, borç almanın, borçla ekonomiyi büyütmenin, alınan borcun üretime
aktarılacağı sürece sorun oluşturmayacağını kaydetti.

Gürsel Baran, Ankara’nın geçirdiği değişim
ve dönüşümden memnun olduklarını ancak
yeterli bulmadıklarını dile getirerek “2023
yılına ticaretin, sanayinin, kongre ve sağlık
turizminin başkenti olarak girmek istiyoruz.”
dedi.

Oda yönetimi olarak, göreve gelmeden
önce üyelerimize verdikleri sözlerin
hepsini yerine getirdiklerine işaret eden
Başkan Baran, yeni dönemde de üyelere
yönelik hizmetlerin kalitesini ve hızını
artırma, Ankara’nın ekonomik ve sosyal
gelişiminde daha fazla pay sahibi olma,
ülkemizin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071
vizyonuna ulaşması konusunda üzerlerine
düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içerisinde olacaklarını bildirdi.
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SAHADA BAŞARILI
üçüncü kez
Eurosatory’de
STİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 11-15 Haziran
2018 tarihleri arasında, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen, dünyanın en
büyük savunma fuarları arasında yer alan
Eurosatory 2018 Uluslararası Savunma
ve Güvenlik Fuarı’na katıldı.
Türkiye ve Fransa arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir etkinlik olan
Eurosatory’de Türkiye'yi Aselsan, Havelsan, FNSS, MKE, Otokar, Roketsan, Vestel ve BMC'nin de aralarında bulunduğu
59 firma temsil etti. Fransa’da OSSA üyeleri; Aksa Run Flat, Alkan Makina, Anova, Er Makina, EMGE, Femsan, Figes,
Garanti Giyim, Makel, Nero Endüstri,
Rasim Makina, T-Kalıp da boy göstererek üretim kabiliyetlerini anlattı, uluslararası projelerdeki başarılarından bahsetti.

O

ICDDA 2018’e talep çok
2 yılda bir düzenlenen fuarda, 2014 ve

2016’da da yer alan ve başarılı sonuçlar
elde eden OSSA; T.C. Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM)
destekleri ile; Fransa heyeti başta olmak
üzere İngiltere, Botsvana, Kenya, Bahreyn, Kamerun, Kuveyt, Nijerya, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Senegal,
Güney Afrika, Tunus, Filipinler, Şili, Kolombiya, Slovakya, Karadağ, Litvanya,
Çekya, Polonya ve Romanya heyetleri ile
kapsamlı görüşmelere imza attı.
Paris’te; 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde
SSM himayelerinde OSSA tarafından
dördüncü kez gerçekleştirilecek Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri (ICDDA) konferans ve ikili iş
görüşmeleri için yurt dışı firmalarından
çok sayıda talep ve kayıt da alındı. Küme,
2018 etkinliğinde 200’den fazla firmanın
katılımı ile birçok satış anlaşmasının temellerinin ICDDA 2018’de atılmasına
aracı olmayı hedefliyor. ICDDA 2016’da,
5.400 kayıtlı iş görüşmesi gerçekleştirilmişti.

Bombalı İHA’ya lazer tedbiri

A

SELSAN öz kaynakları ile yürütülen
lazer sistemleri savunma programının
son aşamasında saha testleri gerçekleştirildi. Lazer Savunma Sistemi (LSS), arazi
ve meskun mahal kullanımı için zırhlı araç
üzerine entegre edildi.
ASELSAN LSS, şüpheli cisimlerin ve el
yapımı patlayıcıların, meskun mahalde
kullanılan branda, örtü benzeri geçici engellerin ve mini insansız hava araçlarının
tespit ve imhasına yönelik geliştirildi.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün
ev sahipliği yaptığı ve Ankara’da gerçekleştirilen sistem testlerine Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de
katıldı.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. Demir, testlerde LSS’nin etkisiz hale getirdiği patlayıcı madde bağlanmış ticari insansız hava aracını simgeleyen çıkartmayı
araç üzerine yapıştırdı.
Testlerde LSS’nin hareketli bir kara aracı
üzerinde istenen bölgeye süratle intikali,
ardından el yapımı patlayıcılara, branda, örtü gibi geçici yol engelleyicilere ve
saldırı ya da istihbarat amaçlı uçan ticari
dronlara karşı etkinliği gösterildi. LSS,

altına patlayıcı madde bağlanmış ticari
insansız hava aracı güvenli bir mesafede
patlatmayı başardı. LSS, mini insansız
hava aracının kamerasını da yakarak etkisiz hale getirdi.
Yerli ve milli
Sistem bünyesinde yer alan; yüksek güçlü
lazer, hassas takip ve stabilizasyon yetenekli taret yapısı, hedeflemeyi sağlayan
termal kamera ve gündüz kamerası ve
lazer ışınını hedefe odaklayan optik yapı
ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla tasarlandı. LSS, herhangi bir lisans ya da ihraç iznine tabi olmadan milli
olarak üretildi.
Atış maliyeti kuruş mertebesinde
LSS, üstün hedefleme yeteneği ve ayarlanabilir etkinliği ile sivil ve dost unsurların
güvenliğine katkı sağlayacak. Atımların
maliyeti kuruş mertebesinde olan sistem
ile aracın yakıtı olduğu sürece kesintisiz
atış yapılabiliyor. Böylelikle düşük maliyetli ancak çok adetli yapılarla gerçekleştirilen sürü tipi mini/mikro insansız hava
aracı saldırılarına karşı maliyet etkin olarak kullanılabilecek.

STİM firması Anadolu Yönlendirilmiş
O
Enerji Teknolojileri A.Ş. (YETEKNOLOJİ), tarafından geliştirilen Elektromanyetik Top Sistemi ŞAHİ209’un
saha testleri başarıyla gerçekleştirildi.
Bundan sonraki süreçte, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacak
taktik bir sistem sahaya sürülecek.

Klasik silahlardan farklı olarak; barut, yakıt veya patlayıcıların yerine
ŞAHİ209’da elektrik enerjisi kullanılıyor.
Bu enerjiyle fırlatılan mühimmat çok
yüksek kinetik enerjiye ve hipersonik
hıza ulaşıyor. Hedefi bu yüksek enerjiyle
vurarak imha eden ŞAHİ209, dakikada
2 atış yapma özelliğine sahip.
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OSTİM Vakfı 25 yaşında
1993 yılında OSTİM Kooperatifi
tarafından kurulan OSTİM Vakfı, 25
yaşında. Vakıf, 2017 yılında kilometre
taşlarının arasına kamu kurumu
olarak OSTİM Teknik Üniversitesi’ni
ekledi.

STİM Vakfı 22. Mütevelli Heyet
Toplantısı, OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Toplantıda, OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu tarafından, 2017 faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verilerek
kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları
anlatıldı.

O

Kooperatiften doğan kamu
kurumu
2018 yılının, Vakfın 25. yılı olduğunu, Ostim Teknopark ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin
fiili olarak faaliyete geçtiği
bir yıl olduğunu vurgulayan
Karaosmanoğlu, OSTİM Teknik
Üniversitesi’nin kooperatiften doğan bir

ORSİAD 19. Genel
Kurulunu yaptı
19. Olağan Genel Kurul ToplanORSİAD
tısı, dernek merkezinde gerçekleştirildi.

kamu kurumu olduğuna dikkat çekti.
Üniversite çalışmaları hakkında mütevelli heyete bilgi veren Gülnaz Karaosmanoğlu, “Üniversitenin sahibi, Vakfın mütevelli heyetidir. Sanayinin üniversitesi
olarak, sanayicilerin ihtiyaçları üzerinden
tasarlandı. Üniversitemizde, tasarım ve
hayal gücü yüksek, sorun çözen, eli işe
dokunan bireyler yetiştirmek istiyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi, 5 meslek yüksek okulu,
7 lisans bölümü ve 2 enstitüyle
eğitim ve öğretime başlayacak.” dedi.

“Vakıf OSTİM’in
köşe taşı”

Gülnaz Karaosmanoğlu

OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 2017 yılının

Vakıf ve OSTİM kurumları için sıradan
bir yıl olmadığını, birçok kilometre taşının üst üste eklendiğini ifade etti. Vakfın
önemine vurgu yapan Aydın, “OSTİM’in
belli istikamette gitmesi, malına, mülküne, şirketlerine sahip çıkması gereken
yapı burası. Dolayısıyla esas köşe taşı ve
stratejik olan yer burası.” değerlendirmesini yaptı.
OSTİM Teknik Üniversitesi ile ilgili de görüşlerini aktaran Orhan Aydın,
“Türkiye’de farklı bir anlayış, farklı bir
düzenle hayallerimizi, beklentilerimizi,
ideallerimizi gerçekleştirmek üzere ve
eleştirilerimizi yok edecek uygulamalarla
mühendis yetiştiren, vatana millete yarar
sağlayan bir eğitim fabrikası kuracağız.
Üniversitemizi 2019 eğitim yılına hazırlıyoruz.” dedi.

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret
Yener, derneğin 20 yıla yakın geçmişiyle OSTİM’li sanayicilerin destekleriyle
faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Yönetim kurulu olarak geçirdikleri 2 yılda
kutsal görev şuuruyla hareket ettiklerini
vurgulayan Yener, “Takip eden süreçte de
aynı hassasiyetin bilincinde, çalışacağız.
Bölgemize, derneğimize ve kuruluşundan
bugüne kadar fedakarca hizmetlerde
bulunan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi
sunuyorum.” dedi.
Faaliyet raporu, denetim kurulu raporu
ve gelir gider hesaplarının okunmasının
ardından müzakere edilerek, oy birliğiyle
ibra edildi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, yapılan faaliyetler için ORSİAD
Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Gelecek
dönemlerde daha fazla faaliyet yapılması
temennisinde bulunan Aydın, OSTİM’in
yürüttüğü projeler hakkında geniş bilgiler
verdi.
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Türkiye’nin ilk metro ihracatına imza atan
ARUS üyesi Bozankaya, ilk aracı banttan indirdi

BANGKOK’UN METRO
ARAÇLARI ANKARA'DAN

Ankara’daki üretim tesislerinde
elektrikli ticari araçlar ve raylı
sistemler üretimi gerçekleştiren
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya,
Türkiye’nin ilk metro ihracatına
imzasını atıyor. 2016 yılında Siemens
Mobility ile konsorsiyum ortaklığı
kuran şirket, kazanılan ihalenin
ilk metro aracını tam 25 ay sonra
Ankara’daki üretim tesislerinde tanıttı.
016 yılında düzenlenen Green Line
Metro ihalesini kazanan Siemens
Mobility - Bozankaya ortaklığı, ilk
metro aracını üretim bandından törenle
indirdi. Tayland’a gönderilmeye hazır
olan ilk metro aracı için düzenlenen törene; Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Tarık Sönmez, Ankara Sanayi
Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran,
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Hizmetleri Şirketi (BTS) ve
Siemens Mobility üst düzey yetkilileri,
kamu, özel sektör ve STK temsilcileri ve
fabrika çalışanları katıldı.

2

“Türkiye’yi temsil etmekten
gurur duyuyoruz”
Bangkok Green Line Metro Projesi’nin
teslimat töreninde bir konuşma yapan
firma kurucusu ve sahibi Murat Bozankaya, “Uluslararası projelerde Türkiye’yi
temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bugün,
Cumhuriyet tarihinin ilk metro ihracatına
Bozankaya olarak imzamızı atıyoruz. Bu
projeyle birlikte Türkiye’nin ihracatına
doğrudan katkıda bulunduğumuz için de
çok mutluyuz.” dedi.
Türkiye’nin dost ülkesi Tayland’da ulaşım projelerine devam edeceklerini bildiren Bozankaya, “Bangkok Yeşil Hat

Siemens Mobility CEO’su Sabrina Soussan,
Bangkok’un insan hareketliliği açısından
kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu
belirtti. Bangok’taki ulaşım ağının dikkat
çekici olduğunu kaydeden Sousssan, “Sadece
teknolojimiz değil aynı zamanda bilgi
birikimimizi buraya aktarıyoruz. Bozankaya
bizim için güvenilir bir ortak ve çok önemli
bir üretici. Metro trenini yüksek kalitede
üretiyor. Projede emeği geçen tüm çalışanlara
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

üyesidir

Keeree Kanjanapas

Bozankaya firmasının kurucusu ve sahibi
Murat Bozankaya, “Cumhuriyet tarihinin ilk
metro ihracatına Bozankaya olarak imzamızı
atıyoruz. Bu projeyle birlikte Türkiye’nin
ihracatına doğrudan katkıda bulunduğumuz
için de çok mutluyuz.” dedi.

Aswin Kwanmuang

Metro projesinden sonra Mavi Hat Metro Projesi için de çok çalışacağız. Sayın
Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang’a,
BTS firmasının yöneticilerine ve konsorsiyum ortağımız Siemens Mobility’ye
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini
kullandı.
BTS Yönetim Kurulu Başkanı Keeree
Kanjanapas ve Bangkok Valisi Aswin
Kwanmuang da Bozankaya - Siemens ortaklığına, hizmetleri, iş disiplini ve üretim
kalitesinden duydukları memnuniyeti dile
getirerek teşekkür etti.

40 milyon Euro’dan fazla döviz girdisi
Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştirecek olan Bozankaya, bu proje ile
birlikte Türkiye’ye 40 milyon Euro’dan
fazla döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunacak. Green Line
Metro projesi aynı zamanda Tayland’a
bugüne kadar yapılan en büyük ihracat

olacak. Bozankaya, tüm bunları gerçekleştirmek için Türkiye’nin en büyük ve
en modern raylı ulaşım sistemleri üretim
merkezine 50 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptı.
Bozankaya, Siemens’in Bangkok’ta kendini ispatlamış tasarımına bağlı kalarak
araçların iç tasarımını gerçekleştiriyor.
Cer sistemi ve boji gibi komponentlerin
Siemens tarafından sağlandığı projede,
Bozankaya, şasi üretiminden statik devreye alma işlemlerine kadar tüm üretimi
üstleniyor.

Onay raporu Aralık 2018’de
140 ton ağırlığındaki metro treni, Haziran
ayı sonunda Ankara’daki fabrikadan yola
çıkacak ve ilk olarak Borusan-Gemlik limanına gelecek. Lojistiği deniz ulaşımıyla sağlanacak olan metro treni yaklaşık
15.000 kilometre mesafeyi altı haftalık
bir sürede geçerek Ağustos ayı içinde
Laem Chabang Limanı’na ulaşacak. Green Line Metro hattındaki test sürüşleri
de dahil olmak üzere Bangkok’taki tüm
testler tamamlandığında Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Hizmetleri
Şirketi’nin (BTS) ‘kullanıma hazır’ raporunun Aralık 2018’de verilmesi öngörülüyor. Trenler, günde bir milyondan fazla
yolcunun ulaşımını sağlayan Skytrain
Projesi’ne dahil olacak.

Sırada 105 metro treni var
Bozankaya’nın Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyumla yüklenici olduğu
Tayland’ın başkenti Bangkok için yapılan
Green Line Projesi, 68.25 kilometre hat
uzunluğu ve bu hat üzerinde yer alacak
59 metro istasyonundan oluşacak. Bu hatta hizmet verecek olan 22 trenin her biri
4 metro aracından oluşacak. Tek seferde
bin 572 yolcu taşıma kapasitesine sahip
olan metroların son teslimatı 2019 yılı
içinde olacak. Bozankaya, bu projenin
ardından Bangkok’taki ikinci bir müşteriye 105 metro treni teslimatı için tekrar
Siemens Mobility ile iş birliğine gidecek.

Cironun %11’i Ar-Ge’ye
1989 yılında Almanya’da %100 Türk sermayeli bir Ar-Ge şirketi olarak hizmet vermeye
başlayan Bozankaya, elektrikli ticari araçlar
ve raylı sistemler tasarımı ve üretimi alanında
faaliyet gösteriyor. Fikri mülkiyet hakları
kendine ait araçlarını Ankara’da kendine ait
üretim merkezlerinde üreten şirket, 2016 yılı
Ar-Ge harcamalarına cirosunun yüzde 11’i
oranında pay ayırdı. Bu alanda Türkiye ortalaması binde 9, OECD ortalaması ise yüzde
2 oranında. Son 5 yılda gerçekleşen 22
Ar-Ge projesinin toplam bütçesi 20 milyon
Euro’nun üzerinde. Şirketin Ar-Ge projeleriyle
geliştirilen ürünlerinin tamamı ticarileşti.
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YÜKSEK HIZLI
TRENLERİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE
YARINI (2)
Dr. İlhami Pektaş

Asya Ülkelerinde YHT işletmeleri
Asya ülkelerinden Çin, YHT ile ilgili
çalışmalara 1990’ların ikinci yarısında
başlamasına rağmen, bu alanda en hızlı
gelişim sağlayan ülke olmuştur. 19972001 yılları arasında, toplam 13.000
km uzunluğundaki hatlarda konvansiyonel yolcu trenlerinin hızları 100 km/
saatten 160 km/saate çıkarılmıştır. 2003
yılında ise Çin Demiryolu Yüksek Hızlı
Şirketleri faaliyete geçmiştir. Guangshen demiryolu şirketi, 2004 yılında
Guangzhou ile Shenzen arasında 200
km/saat maksimum hızda işletmeciliğe
başlamıştır. 2007 yılında ise maksimum
hız 250 km/saate çıkarılmıştır.
Bu gelişme, Çin’de YHT’nin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 2008
ve 2009 yıllarında Çin, 120 km uzunluğunda ve maksimum 350 km/saat
hıza uygun Pekin-Tianjin hattı da dahil
olmak üzere toplam 1.194 km’lik yeni
YHT hatlarını açmıştır. Çin, YHT ile
yolcu taşımacılığına geç de başlamış
olsa, yatırımlar çok hızlı bir şekilde
yapılmış ve UIC verilerine göre, 2017
yılına kadar yaklaşık 19.241 km YHT
hattı inşa edilmiş olup 2025 yılına kadar YHT demiryolu uzunluğunun 38
bin kilometreye çıkması planlanmıştır.

UIC verilerine göre, bugün itibarıyla
Çin’de maksimum 350 km/saat hıza
ulaşılan YHT hatları ve manyetik levitasyonlu Şanghay Maglev hattı ile dünyanın ticari olarak işletilen ilk yüksek
hızlı manyetik hattına sahiptir. Çin ve
Japonya dışında Asya kıtasında ayrıca
Güney Kore ve Tayvan’da da YHT’ler
hizmet vermektedir. Güney Kore’nin
yüksek hızlı treni, Korea Train eXpress
(KTX), 305 km/s hıza ulaşabilmektedir.
Tayvan’ın yüksek hızlı tren ağı toplam
345 kilometre uzunluktadır ve özel bir
şirket tarafından kurulan ve işletilen bu
yüksek hızlı trenlerde Shinkansen teknolojisi kullanılmaktadır. Bugün itibarıyla dünyada hızı 200 km/saat üzerinde
17 ülkede Hızlı tren kullanılmaktadır.
Dünyada hali hazırda hızlı tren hatlarının uzunluğu 31 bin kilometreyi geçerken, bu mesafenin 2025 yılında 51 bin
kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor.

T

ÜİK’in son verilerine göre işsizlik
oranının 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesine gerilediğini anımsatan Başkan Yener, “İstihdam edilenlerin
yüzde 17,7’si tarım, yüzde 19,7’si sana-

Anadolu ile İpek yolu güzergâhındaki
Asya ülkelerini birleştiren demiryolu
koridorunun önemli akslarından biri
olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren
hattının yapımı devam ediyor. SivasErzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı
tren hatlarıyla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesine entegre edilmesi planlanmıştır.
Ankara-Sivas demiryolu 603 km olup,
iki kent arasındaki seyahat süresini kısaltacak YHT projesiyle maksimum 250
km/saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli, sinyalli yeni yüksek hızlı demiryolu

ÜLKE

Ülkemizin en büyük iki kenti olan Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltılması, hızlı, konforlu ve
güvenli bir ulaşım imkânı ve demiryolu payının artırılması amacıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu
Projesi’nin ilk etabını oluşturan Ankara-Eskişehir hattı 2009 yılında hizmete
açıldı.
Polatlı-Konya arasında 212 km uzunluğunda alt yapısı 300 km/s hıza uygun
çift hatlı, elektrikli ve sinyalli yüksek
hızlı demiryolu inşa edildi. Hattın 23
Ağustos 2011 tarihinde hizmete açılmasıyla seyahat süresi 1 saat 45 dakikaya
düştü.
Eskişehir-Pendik kesiminin yapımı da
tamamlanarak 25 Temmuz 2014 tarihinde hizmete açıldı. 513 km'lik koridor
uzunluğunda azami 250 km/s hıza sahip
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesiyle iki büyük kent arasında
seyahat süresi 4 saat oldu.

yi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 55,3’ü ise
hizmetler sektöründe. Önceki dönemlerde olduğu gibi sanayideki istihdam oranı, hizmetler sektörünün çok altında.”
dedi. Nedret Yener, ülke genelinde onbinlerce kişinin iş ararken, sanayicilerin
çalıştıracak işçi bulmakta zorlanmasının
kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

“OSB’lerin cazibesi artmalı”
Türkiye’de işsizlerin sanayi sektöründe
değil hizmet sektöründe iş aradığının
altını çizen Başkan Yener, “Dolayısıyla
sanayici nitelikli veya niteliksiz çalıştıracak işçi bulamıyor. Elbette gençlerimizin sanayide çalışmak istemeyişinin
gerekçeleri var. Onlar çalıştıkları alanlarda aynı zamanda sosyalleşmek, daha
az riskle, daha rahat ortamlarda; bürolarda para kazanmak istiyor. Bu algının

işletmesinin 2019 yılında açılması ve
seyahat süresinin 2 saat olması planlanmıştır. Sanayisi, turizm potansiyeli ve
limanıyla ülkemizin 3. büyük şehri olan
İzmir ve güzergâhındaki Manisa, Uşak
ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya bağlamak için başlatılan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi’nin inşası
da hızla devam etmektedir. Bu proje ile
624 kilometre olan Ankara-İzmir arası
YHT ile 3 saat 30 dakikada alınması
planlanmıştır.
Bugüne kadar 1.213 km YHT hattı işletmeye alınırken, 1.870 km YHT ve
1.290 km hızlı demiryolunun inşası sürüyor. Tüm bu projeler tamamlandığında 2023 hedefleri doğrultusunda 10.000
km. YHT hattına ulaşılması beklenmektedir.

DÜNYANIN EN YÜKSEK HIZLI TRENLERİ

Ülkemizde YHT işletmesi

Sanayinin geleceği
nitelikli çalışanda
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri
Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret
Yener, sanayinin temel sorunlarının
başında nitelikli, niteliksiz işçi
bulamamak geldiğini söyleyerek,
“Bizim geleceğimiz üretimde,
sanayide, üretim ve sanayinin geleceği
nitelikli çalışanlarda.” açıklamasında
bulundu.

İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya hatlarında toplam 11 adet CAF marka (250
km/h) ve 7 tane Siemens Velaro marka
(300 Km/h) Yüksek Hızlı Tren Aracı
hizmet vermektedir.

AZAMİ ÇALIŞMA HIZI

HIZ REKORU

Railjet-Avusturya

230 km/s

275 km/s

Sapsan-Rusya

250 km/s

290 km/s

Pendolino (PKP)-Polonya

200 km/s

291 km/s

Thalys-Hollanda

200 km/s

291 km/s

TSHR-Tayvan

300 km/s

300 km/s

SJ-İsveç

200 km/s

303 km/s

YHT-Türkiye

250 km/s

303 km/s

Italo-İtalya

300 km/s

362 km/s

ICE-Almanya/Belçika

320 km/s

368 km/s

Frecciarossa 1000-İtalya

300 km/s

400 km/s

AVE-İspanya

320 km/s

404 km/s

KTX-Güney Kore

300 km/s

421 km/s

Şanghay Maglev-Çin

350 km/s

501 km/s

TGV-Fransa

320 km/s

575 km/s

SCMaglev-Japonya

320 km/s

603 km/s

değişmesi için öncelikle OSB’lerin cazibesinin artırılması, sanayi sektöründe
çalışanlara erken emeklilik gibi, düşük
ücretlilere işçi primi gibi teşviklerle
pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor.
Bunu başarırsak sanayinin istihdamdaki
payı giderek artacaktır.” dedi.

Sorunun temeli eğitim
ORSİAD Başkanı Nedret Yener, sanayicinin nitelikli eleman bulma konusunda da büyük sorun yaşadığını hatırlattı.
Devletin Ar-Ge ve inovasyona dönük
teşviklerinin önemine işaret eden Yener, “Ancak bunları kullanacak nitelikli
insanlarımız yok. Dolayısıyla katma değerli ürünlerin üretimi oldukça düşük,
birçok işletme kapasitesinin altında üretim yapıyor. Sorunun temelinde ise eğitim yatıyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu
ara eleman sıkıntısını aşma noktasında
meslek liselerimizin Almanya gibi ülkelerdeki eğitim modeline uyarlanması
gerekiyor. Meslek lisesi, memleket meselesi. Bizim geleceğimiz üretimde, sanayide, üretim ve sanayinin geleceği nitelikli çalışanlarda.” görüşünü paylaştı.
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253 milyon liralık TÜBİTAK desteği Türkiye’yi üreteci ve ihracatçı yapacak

YERLİ VE MİLLİ 5G DEVLER LİGİNE GİRECEK
HEDEF

2020

Yunus Efe

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi
(HTK) tarafından geliştirilen Uçtan Uca
Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi
Projesi, TÜBİTAK tarafından sağlanan
253 milyon liralık destekle hayata
geçecek. Projede imzalar atıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, projeyle, milli ve güvenli
haberleşme altyapımızı kurulacağını,
2 binden fazla kişiye, istihdam olanağı
sağlanacağını belirtti.
Dijital dönüşüm pazarının önümüzdeki
10 yılda, 100 trilyon dolara ulaşacağını
aktaran Bakan Özlü, Türkiye’nin bu
pazardan 1 trilyon dolara yakın pay
almayı hedeflediğini dile getirdi.
STİM bünyesinde 2017 yılında
kurulan HTK, yerli baz istasyonu
ve tüm telekomünikasyon sistemlerini geliştirmek amacıyla başladığı çalışmaları kamu kurumlarının desteğiyle
sürdürüyor. Küme, geliştirdiği projeyle,
2020 yılında dünya ülkeleriyle eş zamanlı
yerli ve milli 5G teknolojisine geçmeyi
hedefliyor.
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme
Şebekesi Projesi, TÜBİTAK Teknoloji
ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) desteği kapsamında; HTK üyesi 17
firma, 3 operatör, 10 üniversite, 6 teknokent ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
iş birliği ile gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK’in ev sahipliğinde düzenlenen

O

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri
İmza Töreni; Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Dr. Ömer
Fatih Sayan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, HTK Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik, Turkcell,
Türk Telekom ve Vodafone temsilcileri
ve çok sayıda davetli katılımıyla gerçekleştirildi.

rak bu sürecin fonlayıcı kurumu olmak
bizim için memnuniyet verici.” dedi.

1 trilyon dolarlık hedef

İş birliği ve güç birliğiyle
potansiyel oluştu
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, projenin kurgulanmasında, sanayi
bölgesi olarak diğer kümelenme tecrübelerine işaret etti. Kamunun projeyi sahiplenmesinin önemine temas eden Aydın,
Türkiye’de bütün imkan ve kabiliyetleri
bir araya getirerek, ülkemizde bunu uçtan
uca yapabilecek kabiliyetlerin ve imkanların olduğunu gördüklerini belirtti.
Aydın, şunları söyledi: “Ne zamanki yanımızda kamu olarak BTK durdu. Bu
projenin tam destekleyicisi, sahibi oldular. Daha sonra projemize Bilim, Sanayi
Bakanlığımız da bunun ülke için ne kadar
önemli olduğunu fark ederek yolumuzu
açtılar. Kamu, özel sektör ve üniversiteler bir araya geldik. İş birliği güç birliği
yaparak Türkiye’de iletişim sistemlerini
uçtan uca yerli imkânlarla yapabilecek bir
potansiyel oluştu. TÜBİTAK’ın da projeyi sahiplenmesiyle beraber bugünlere geldik. HTK başlığı altında toplanan bütün
firmalarımızı tebrik ediyorum.”

“Artık biz de üreticiyiz”
BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan,
bugüne kadar haberleşme şebekelerinde

Türkiye’nin sadece pazar olarak anıldığına vurgu yaptı. Sayan, “Haberleşme şebekelerinde artık biz de varız. Biz
de üreticiyiz. Bundan sonra ürettiğimiz
ürünleri hem kullanacağız, hem de ihraç edeceğiz. OSTİM Başkanımızın bize
gelip konuyu anlatmasıyla biz de bu işe
başlamış olduk.” ifadelerini kullandı. Günümüzde bilişimin, ülkelerin ekonomik
büyümesinde kaldıraç görevi gören en
önemli faktörlerden biri olduğuna işaret
eden BTK Başkanı, bu teknolojiler için
en önemli unsur olarak elektronik haberleşme alt yapısını göstererek, “Bugün bu
alanın yerli ve milli nasıl yapılacağını ortaya koymuş oluyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

“Devamı gelecek”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Göreve geldiğimde önümdeki ilk iş
buydu. Bu kadar kısa bir sürede bu aşamaya geldik. Ben tüm paydaşlarımıza bu
kapsamda teşekkürlerimizi sunuyorum.
Sürecin devamı gelecek. TÜBİTAK ola-

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Faruk Özlü, projede; kullanıcılar, üreticiler ve devlet desteği olduğuna dikkat çekti. Özlü, “Uzun zamandır eleştirdiğimiz
konu; Türkiye’de biz sahipli Ar-Ge yapamıyoruz. Bizim Ar-Ge faaliyetlerimizin
sahibi baştan çok belli olmuyor. Bugünkü
manzara; sahipli Ar-Ge’dir. Kimdir sahibi kullanıcılar.” dedi.
Projenin dijital Türkiye hedefinin önemli bir halkasını oluşturduğunu ifade eden
Özlü, dijitalleşmenin ürünü olan nesnelerin interneti, sensör teknolojileri, akıllı otomasyon teknolojileri, robotik, veri
analitiği, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik,
bulut teknolojileri ve eklemeli üretim gibi
yeni teknolojilerin insan hayatında ciddi
biçimde rol oynamaya başladığını anlattı.
Dijital dönüşüm pazarının önümüzdeki
10 yılda, 100 trilyon dolara ulaşacağını
aktaran Bakan Özlü, şu hususlara dikkat
çekti: “Biz; Türkiye olarak, bu 100 trilyon dolarlık pazardan, yaklaşık 1 trilyon
dolar pay almayı hedefliyoruz. 5G Yeni
Nesil İmza Töreni; pazar payımızı artıracak olan çok önemli bir hamledir.”
5. nesil geniş bant haberleşme teknolojileri ile gerekli altyapıyı tesis ederek, daha
fazla ve daha hızlı veri paylaşımını sağlayacak olan teknolojileri, yerli imkanlarla
geliştirdiklerini belirten Özlü, “Destek
kapsamına alınan 5G Teknolojileri Geliştirme Projesi ile bu çalışmalarımızı
daha da güçlendiriyoruz. 4.5G İhalesi
kapsamındaki 2026 yılına kadar, yaklaşık 7 milyar liralık yerlilik taahhüdünün
gerçekleştirmesine katkıda bulunuyoruz.”
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%40-%75 kadarlık kısmını fonlayacak.
Kalan %25-%60’lık tutarı ise proje
üyesi 17 HTK firması fonlayacak.
Bu sayede Türkiye, ulusal güvenliği
sağlanmış milli haberleşme altyapısına sahip olacak. 200 milyar dolarlık
global pazar, bunun yanında 28
milyar liralık yurtiçi pazarla beraber en
az 3 dünya markası oluşacak.

5G neden fırsat?

Proje hakkında
Projeyle birlikte; Türkiye ve global pazarlarda satılabilir, mobil operatörlerin
ihtiyaçlarına cevap verecek, uçtan
uca ticari 5G şebekesi, 2020 yılı Ocak
ayı başında 3GPP standartlarına göre
tüm bileşenleri ile geliştirilecek ve
hazır edilecek.
Bu kapsamda; HTK, (BTK) tarafından
Yerli ve Milli 5G Şebekesi yapması
amacı ile 8 Aralık 2017 tarihinde
görevlendirildi. Tüm patentler, fikri
ve sınai mülkiyet haklarının BTK’nın
olacağı projede; 508 kişilik Ar-Ge
çalışanı emek verecek. Devlet 250
milyon liralık toplam yatırım tutarının

• 5G tüm diğer dikey endüstrileri
değiştirecek ve dönüştürecek
imkanlar getirmektedir. Türkiye’nin
Endüstri 4.0, nesnelerin interneti,
akıllı şehirler, otomotiv, tarım, ulaştırma, savunma alanlarında başarılı
olabilmesinin ön koşulu milli 5G
teknolojisine sahip olması.
• 2G, 3G, 4,5G birbirini takip eden
teknolojilerin sonucu iken, 5G
tamamı ile devrimci bir teknoloji.
Türkiye ilk kez tüm dünya ile aynı
Ar-Ge noktasında.
• 4.5G’nin kısıtlamaları ancak 5G ile
çözülebilecek. 1Gbps hız , 1ms
gecikme, aynı yer ve zamanda
milyonlarca bağlantı.
• 5G, yazılım ve bulut tabanlı yeni
bir teknoloji, donanım bağımlı
olmaması rekabet edebilme imkanı
getiriyor.
• 2023 yılı itibarıyla ülkemize yıllık 1
milyar değer yaratılacak.

HTK’nın
amiral gemisi
roje hakkında bilgi veren HTK
Yönetim Kurulu Başkanı Veli
Murat Çelik, Türkiye’nin iki yıl
sonrasında bütün dünya ülkeleriyle
aynı yere girmesini planladıklarını
ifade etti. 5G’nin sadece hız olmadığını birçok alanda her şeyin değişim
alt yapısı, dijital platformların temeli
olacağını kaydeden Çelik, “2020 ile
beraber, Türkiye’yi dünya üzerinde
kendi teknolojilerini üreten ülkelerden
biri yapacağız. HTK’nın tek projesi bu
değil; ilk projesi ve amiral gemisi. Hemen arkasından bu amiral gemisinin
üstüne, altına konacak 40’ın üzerinde
projemiz var. Ayrıca yerli milli çipimiz, yerli işletim sistemlerimiz gibi
çok heyecan veren ve dikey marketlerin içine girebilecek projemiz olacak.”
dedi.
Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Elektronik haberleşme teknolojileri,
aslında ilk örnekleri 1990’lı yıllardan
ve hemen öncesinden başlamış. Türkiye olarak biz maalesef hep ifademiz
buydu. Biz bu teknolojileri üreten olarak sektöre hiç girmedik. Bizim 5G’de
dünya ülkelerini yakalayıp onlarla rekabet edebilmemiz için bir sıçrama
yapmamız gerekiyordu. Bu bilgilere
tek tek baktığımızda firmalar yapabilir ama bu sıçramayı yaptıracak, devletin gücüne ihtiyaç vardı. Bu protokolle, TÜBİTAK desteğiyle devlet
bize bu sıçrama imkânını sağlıyor.
Bu ne sağlayacak? Yıllar boyunca
çalışmış dünya devi firmaların olduğu yere 2 sene içinde geleceğiz. Geldiğimizde ortaya çıkacak ürünler,
onların ürünleriyle başa baş rekabet
edebilir düzeye gelecek. Bunlar aslında Türkiye’de dışarıya harcadığımız, bu firmalardan aldığımız
ürünlerin yerine geçip kullanılmaya
başlanacak. Parasal bir katkı.
Bu şebekenin içerisinde güvenebileceğimiz, kendi kontrolümüzde
olan kendi ürettiğimiz ürünler olacak güvenliği artacak. Bu ürünleri
aynı güvenlik özelliğiyle birlikte
yurt dışına da ihraç etme şansımız
olacak. Dolayısıyla yurt dışından
da gelir getirecek.
Devletin bu desteği, bu sıçramayı
yapmak için çok çok önemli bir
itme kuvveti. Karşılığında da teknolojik bir alanda Türkiye’yi öne
çıkartmış ve bu alanda da hem
ülkeye para kazandırmış hem de
ihracatla dışarıdan tekrar ülkeye para
getirmiş olacağız.

P

Kümenin ilk kritik projesi
Yıllardır bu işin içine girmiş çalışan
firmaların sanki buraya yürümesi daha
kolay gibi. Doğru mu? Doğru ama diğer taraftan 5G, eski 2, 3, 4 ve 4.5G
birbirini takip eden teknolojilerin tamamen dışında yeni, sanallaştırılmış,
bulut tabanlı yazılımları içeren daha

çok yazılım ağırlıklı bir şebeke. Dolayısıyla bu bir fırsat penceresi açıyor.
17 firma, özellikle HTK’nın ilk projesinin kritik bir proje olmalı ve bunu
yapmalıyız dedik. Dolayısıyla bir uçtan bir uca şebekenin kendisini kritik
olarak tanımlıyoruz. Şebekenin bir
uçtan bir uca olmazsa olmazları, yani
güvenliğini ve komple şebekenin kendisini sağlayacak yapıları koyduk buraya. Bunu koyduğumuz anda, üzerine
birçok farklı servisler gelecek. Yazılımlar gelecek. Bunun bir de daha alt
seviyedeki geliştirmeleri olacak.
Bu ekosistemin içinde 17 firma, amiral gemisini oluşturacak. 17 firmanın
amiral gemisini yaparsak donanmanın
etrafında çok sayıda yapılacak iş var.
Bunların hepsi beraber yapıldığında
tam kapsamlı şekilde; gerektiğinde
yeni bir pazara girecek, gerektiğinde
bir operatörün bütün ihtiyaçlarını ya da
devletin kritik ihtiyaçlarını, özel şebekeleri yapabilecek bir yapı kuracağız.

"Seferberlik gözüyle yaklaşıyoruz"
Bugün için aramızda 10 üniversite var.
Üniversite sayısı da artacak. Topyekün
aslında memleketin ekosistemini ayağa kaldırmak üzere ayaklandırdığımız,
ilk kıvılcımını yaktığımız ve en önemli
parçasını meydana getirmeye çalıştığımız ama sonuçta bir seferberlik gözüyle yaklaştığımız, inşallah Türkiye’deki
modeli, ekosistem dediğimiz şeyi ortaya çıkarak bir başlangıç bu.

Projenin 9 alt başlığı var. 9 alt başlığın
hepsi 2020’nin birinci günü olmasına
gerek yok. Bazı ürünler, radyolinkler
ve antenler aslında 2018’in sonlarına doğru ve 2019’in başında çıkacak.
Diğer radyo erişim şebekesinin komponent ve testleri de 2019’un ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde olgunlaşmaya başlayacak. Dolayısıyla 2020’ye
doğru baktığımızda projenin birçok
kısmı çıkmış olacak. Dolayısıyla arada 2019 yılı içinde birçok komponenti
test etme gerçek şebekede koyup performansını izleme şansımız olacak.
Yıllar boyunca, hem operatörün içinde çalışıp birçok yabancı uluslararası
firmadan ürünler, hizmetler almış biri
olarak hem de daha sonra uluslararası
tepe firmaların içinde çalışıp, operatörlere hizmetler, ürünler uygulamış
ve satmış birisi olarak büyük heyecan
veriyor bu proje bize.
Şu ana kadar yapmadığımız ama yapabilmek için elimizde her şeyin olduğu
bir durumu şimdi harekete geçiriyoruz. Harekete geçtiğinde inanıyoruz ki
bu sektör Türkiye’ye refah getirecek.
Türkiye’nin elindeki imkânları daha
güvenli, daha güvenilir ve ileriye doğru da parasal ve bilgi anlamında katkısı olacak farklı açılımları yapacak bir
başlangıç.”
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GELENEKSEL OSTİM İFTARININ TEMASI 'İLK KIBLE' OLDU

“Kudüs bizim de namusumuzdur”
OSTİM Geleneksel İftar Programı
‘Kudüs: Minberi Hazırlamak’ temasıyla
gerçekleştirildi. OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Kudüs,
onu anladığımız zaman birçok şeyi
anlayabileceğimiz, çözebileceğimiz
kritik ve stratejik bir şehir. Bizim için
de çok değerli, bizim de namusumuz
Kudüs.”

B
u minber Mescid-i
Aksa’da duracak!
Bir zamanlar Bağdat’ta ünlü bir
marangoz varmış. Ömrünün ahir
zamanında çok güzel bir minber
oymuş.
Ama çok güzel. Sedef kakmalı,
ceviz ağacından. Alımlı mı alımlı.
Her gören onun güzelliğiyle büyüleniyormuş. Güzel minberin nâmı
almış yürümüş.
Öyle ki Bağdat’a her gelen, marangoza gidip ‘Şu minberi bize sat,
falanca camiye götürelim’ diyormuş.
Onun cevabı hep aynı, “Bu minber
Mescid-i Aksa’da duracak.”
Ahali şaşırıyor tabii, “İyi de Kudüs
Haçlı işgali altında”.

STİM Geleneksel İftar Programı
geniş bir katılımla gerçekleşti. Sanayi, siyaset, kamu, STK ve diplomasi dünyasından çok sayıda temsilcinin
yer aldığı iftarın bu yıl ki teması ‘Kudüs:
Minberi Hazırlamak’ oldu.

O

Kudüs’ü anlamak
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, OSTİM iftarını bereketlendirdikleri için katılımcılara teşekkür etti. İftar
programlarını OSTİM’in paydaşları, kurum, kuruluşları ve dostlarıyla birlikte idrak ettiklerini dile getiren Orhan Aydın,
“Her yıl bu kadar misafirimizi bir arada
bulmuşken bugünün bir anlamı olsun
diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda
her Ramazan ayına bir tema koyduk; Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Somali gibi
değişik temaları sizlerle beraber izledik.

Bu seneki gündemimiz; Kudüs. Hep beraber zaman içerisinde beraber yaşadık.
Kudüs sadece şehirlerden bir tanesi değil,
Kudüs yaşadığımız hayatın ve ülkemizde,
bölgemizde, dünyada yaşanan olayların
adeta merkezini teşkil ediyor.” dedi.
Başkan Aydın, Kudüs’ün önemine, “Kudüs, onu anladığımız zaman birçok şeyi
anlayabileceğimiz, çözebileceğimiz kritik
ve stratejik bir şehir. Aynı zamanda bütün kutsal inanışların, dinlerin de merkezi
olarak kabul edilen bir yer. Bizim için de
çok değerli, bizim de namusumuz Kudüs.” sözleriyle işaret etti.
Mescid-i Aksa’nın minberine ilişkin hazırlanan kısa filmin gösteriminin ardından
OSTİM’in de minberleri olduğunu dile
getiren OSTİM Başkanı, bu minberleri
koyacak gençler beklediklerini kaydederek, OSTİM’in minberleri olarak kabul
ettikleri kümelerin yönetim kurulu başkanlarına “Bizim minberimiz nerede?”
sorusunu yöneltti. Söz alan küme başkanları; kendi sektörlerinde kurumsal vizyon
ve hedeflerini paylaşarak, yerli ve milli
üretim ile markalaşma mesajları verdiler.

“Herşeyin başı kesinlikle üretimdir”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Kudüs'ün yaşadığımız hayatın ve
ülkemizde, bölgemizde, dünyada yaşanan
olayların merkezini teşkil ettiğini vurguladı.

İftar programında kürsüye gelen AK Parti
Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Her
bir minberin yerli yerinde hazır olduğunu
gördük. Ama arkadaşları dinlerken anladım ki bütün bu minberler birleştiğinde
küresel olan dünyanın üzerine minber
koymaya hazır OSTİM. Sadece belirli iş
kollarında değil, dünyanın üzerine de o
minberleri koyacak inşallah.” dedi.
OSTİM logosundaki ‘O’ harfinin Orta
Doğu’nun yanı sıra dünyayı gösterdiğini

vurgulayan Bostancı, şöyle konuştu: “Bu,
OSTİM’in de ufkunu gösterir. OSTİM’in
ufku Orta Doğu’dan ibaret değil! Artık
bütün dünya OSTİM’in ufkunu oluşturuyor. Şüphesiz OSTİM’in ufku böyle,
Türkiye’nin ufku da böyle. Türkiye’de
her bir iş kolunun bu ülkede yaşayan herkesin ufku bütün dünya olmalı. Dünyada
gelişen bir ülke kendisini dar alanlara
hapsedemez.”
“Herşeyin başı kesinlikle üretimdir. OSTİM bunu hakkıyla yapıyor. Siyasetin
görevi bu ülke için üreten alın teri döken ekmeği büyüten herkesin yolunu açmaktır. Eğer önünde bir taş varsa da onu
önünden kaldırmaktır. Biz siyaset olarak
görevimizi biliyoruz.” diyen deneyimli
siyasetçi, “Bu akşam hep beraber, o büyütmeye çalıştığımız ekmeğin küçük bir
parçasını paylaştık. Ekmeği paylaşmak
önemli, ekmeği paylaşırken insanlar, kardeşlik hukukunu bir kez daha canlandırırlar ve hep birlikte sadece kendileri için
değil, önce ülke için, sonra dünyanın çok
çeşitli yerlerindeki mazlumlar ve masumlar için herkes için o ekmeği büyütürler.
OSTİM’in ufku burası, Türkiye’nin ufku
burası. Emek koyan herkese çok teşekkürler.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Marangoz yüksünmeden hep aynı
cevabı veriyormuş: “Benim elimden gelen bu. Ben zanaatkârım.
Minber yontarım. Bir babayiğit
de çıksın, Kudüs’ü geri alsın, bu
minberi de yerine oturtsun.”
Derken bu minber hikayesinin konuşulmadığı hiçbir şehir kalmamış.
Herkes minberin güzelliğini bire
beş katarak birbirine anlatırken,
aynı hikâyeyi 7-8 yaşlarında bir
çocuk da işitmiş.
Ama o, eserin güzelliğinden
ziyade, müessirin vasiyetine kulak
vermiş.
Aradan 40 yıl geçmiş ve o minberi
durması gereken yere, Mescid-i
Aksa’ya yerleştirmiş.
Diller onu Selahaddin-i Eyyubi
diye anmış…

OSTİM’İN MİNBERLERİ

temlerle bir ağ gibi örerek ülkemizin her köşesine
yaşanabilir yeni bir dünyayı taşımaktır.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM):
İnsan hayatını kolaylaştıran her yapıya Türk iş
makinası damgasını vurarak sağlam ve bağımsız bir gelecek inşa etmektir.

Haberleşme
Teknolojileri
Kümelenmesi
(HTK): Ülkemize ve insanlığa bilgiye erişimde
eşit ve kolay fırsatlar sağlayarak bilgi toplumuna
ve bilge nesillere ulaşmaktır.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA): İnsani değerleri tehdit eden her türlü kötü niyet ve seferi durdurmak adına ülke
savunmasının ihtiyaçlarını karşılayacak yerli ve
milli ürünler üretmektir. Ve minberimiz; TAI yanında yer alan Kazan Havacılık ve Uzay İhtisas

Organize Sanayi Bölgesi’yle abideleşecektir.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi: Ülkemiz
ve tüm dünyada Türk malı medikal ürünlerin kullanımını sağlamak ve yeni teknolojiler sağlayıp
tüm insanlığın hizmetine sunmak; milletimizin
sağlığını ve yaşam kalitesini art niyetlerin ellerine teslim etmeyecek üretimlere imza atmaktır.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM ENERJİK): Minberimiz; ülkemizin kendi enerji kaynakları ve kendi
ekipmanlarıyla ısındığı, aydınlandığı, makinalarının çalıştığı, yeni enerji teknolojileri oluşturarak
tüm insanlığın karanlığını aydınlatmaktır.
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS): Ülkemizi yerli ve milli marka raylı sis-

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi:
Ülkemizin teknolojik alt yapılarını ve pazarlama
yeteneklerini artırmaktır.
Ostim Teknopark A.Ş.: Sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir hayatı topluma sunmak için teknolojiyi geliştiren ve kullanan bir ekosistemi oluşturmaktır.

KARTVİZİT

BROŞÜR

MAGNET

STICKER

’dan başlayan fiyatlarla

’dan başlayan fiyatlarla

’dan başlayan fiyatlarla

’dan başlayan fiyatlarla
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Kardemir, demiryolu tekeri üretimine hazır

Ömer Faruk Öz

K

arabük Demir Çelik Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk
Öz, 2010 yılından bugüne kadar yapılan
yatırım tutarı yaklaşık 1,3 milyar doları
bulduğunu belirterek, Demiryolu Tekeri
Fabrikası’nda sona yaklaştıklarını ve yakın zamanda devreye alma çalışmalarını
başlatmak istediklerini bildirdi.
Öz, yaptığı açıklamada, Kardemir içerisinde adeta yeni bir entegre demir çelik
tesisinin kurulduğu yatırımlar neticesinde, 2017 yılında sıvı çelik üretimini 2 mil-

yon 400 bin tonun üzerine taşıdıklarını,
ürün tarafında ise raydaki katma değeri
artıran Ray Sertleştirme Tesisi’ni tamamlayarak devreye aldıklarını kaydetti.

100 bin tondan fazla kaliteli çelik
üretilecek
Ömer Faruk Öz, “Türk çelik sektöründe
dış ticaret açığının kapatılmasına katkıda
bulunacak, katma değeri yüksek stratejik
ürünlerle ürün yelpazemizin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verdik. Çubuk Kangal Haddehanemizde bu-

güne kadar 40 farklı çelik kalitesinde 130
farklı ürünü pazara sunduk. Bu tesisimizde, otomotiv sektöründe kullanılan ve hemen hemen tamamı ithal ikamesine sahip
olan lastik teli, altyapı yatırımları olmak
üzere çeşitli sanayi sektörlerinde kullanılan öngerilmeli beton çelikleri, otomotiv,
savunma sanayii ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan bağlantı elemanları için
gerekli olan çelik kalitelerinin üretilmesine yönelik çalışmalar ise aralıksız devam
ediyor ve daha önce de ifade ettiğim gibi
bu yıl yurt dışından ithal ettiğimiz 100 bin
tonun üzerinde kaliteli çeliği Kardemir
üreterek piyasaya sunmuş olacak.” dedi.
Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı, şirket için önem taşıyan yatırımlara ilişkin,
“Yine stratejik yatırım kapsamında yapımı süren Demiryolu Tekeri Fabrikası’nda
ise artık sona yaklaştık ve önümüzdeki
birkaç ay içerisinde devreye alma çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Kalan çevre
yatırımlarımızı ise bu yıl Ekim ayı sonuna kadar tamamlamış ve işletmeye almış
olacağız. Şirketimizi 3,5 milyon tona taşıyacak olan 4. Sürekli Döküm Tesisi ve
konverter kapasitelerinin artırılması yatırımları ise fiilen başladı ve sahada hummalı bir çalışma var.” ifadelerini kullandı.

KISA

KISA

Çin teknolojisine ABD bariyeri
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Donald Trump, Pekin'in ABD'nin
fikri mülkiyet haklarını ihlalleri
sebebiyle 50 milyar dolar değerinde,
çoğunlukla yüksek teknolojiden
oluşan Çin’den ithal edilecek
ürünlere yüzden 25 oranında gümrük
vergisi uygulanacağını ilan etti.
Tarife uygulanacak ürünler, Çin için
gelecekteki ekonomik büyümeyi
sağlayacak yüksek teknoloji ürünler
olacak. Trump, Pekin'in misilleme
yapması, ABD’li ihracatçılara karşı
eylemlerde bulunması veya tarife
dışı engeller uygulaması halinde Çin
ürünlerine daha fazla vergi koyacağı
konusunda Çin'i uyardı. Pekin ise
ABD'nin bu uygulaması karşısında
50 milyar dolar değerinde misilleme
yapacağını söyledi.

TSE’nin yeni Başkanı Adem Şahin
Türk Standartları Enstitüsü
(TSE), 57. Olağan Genel Kurulunda
yapılan seçimde, Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Adem Şahin seçildi.

T

SE, 57. Olağan Genel Kurulunda Enstitünün 2017 yılı faaliyetleri ile kesin hesabı’nın ve Yönetim
Kurulu’nun ibrası gerçekleşti, 2017
yılı denetleme kurulu raporu okundu ve
2018 yılı bütçesi hakkında bilgi verildi.
Genel Kurulda Başkan, Yönetim Kurulu ve Teknik Kurul üyelikleri için yapılan seçimde; TSE’nin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

mektir.” dedi.
Yapılan seçimlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliklerine Uğur Büyükhatipoğlu,
Adem Şahin seçildi.
Kemal Kaya, Şerif Okluoğlu ve Prof.
Dr. Metin U. Salamcı seçildi. Yönetim
Amaç sanayinin beklentilerine
Kurulu yedek üyeliklerine ise; Mustauygun hedefler
fa Deryal, Prof. Dr. Habip Asan, İbrahim Zait Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet
TSE Yönetim Kurulu Başkanı olarak
Emin Bilge seçildi.
seçilen Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye’deki ve dünyadaki değişime
TSE Teknik Kurulu için yapıişaret etti. Bu değişimi, dönüşümü
lan seçimde ise; Mehmet Toiyi izlemek ve doğru okumak gepaca, Uğur Büyükhatipoğlu,
rektiğini vurgulayan Şahin, “Amaİbrahim Zait Ceyhan, Ahmet
cımız, Enstitüyü Sayın BakanıErdal, İbrahim Demir,
mız Faruk Özlü’nün vizyon
Mustafa Deryal, Cengiz
ve talimatlarıyla ve Türk
Özcan, Fatih Soysal,
iş dünyasının çatı örgütü
Prof. Dr. Ali Sınağ,
TOBB Başkanı Sayın Rıfat
Doç. Dr. Ahmet YozHisarcıklıoğlu’nun sanayi
gatlıgil, Prof. Dr.
ve iş aleminin beklentileMehmet Emin Bilge
rine uygun çalışmalarla
TSE Teknik Kurul
güzel hedeflere götürebilasil üyeliğine seçildi.
Prof. Dr. Adem Şahin

OSTİMSPOR, spor, sanat ve kültürle iç içe

Dünya Bankası, Fas’ın güneşine
125 milyon dolar ayırdı
Dünya Bankası, Fas'ın yenilenebilir
enerji sektörünü desteklemek adına
125 milyon dolarlık bir bütçe tahsis
edeceğini açıkladı ifade edildi. Söz
konusu kaynağın, 600 ile 800 MW
kapasiteye ve yoğunlaştırılmış
güneş enerjisi (CSP) ve fotovoltaik
teknolojilerine sahip olacak NoorMidelt 1 ve Noor-Midelt 2 santrallerinin
inşasına ve geliştirilmesine yönelik
olacak. Faslı Sürdürülebilir Enerji
Ajansı (MASEN) tarafından yönetilecek
projeler, 2030 yılına kadar ülke
elektriğinin %52'sini yenilenebilir
kaynaklardan üretme planı kapsamında
yer alıyor.

OSTİMSPOR Kulübü Olağan Genel Kurul
Toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Kandazoğlu,
“Spor, sanat ve kültüre bürünmüş bir
yapıya kavuştuk.” dedi.

016-2017 yılı faaliyetlerini anlatan OSTİMSPOR Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kandazoğlu kulübün daha
önceki dönemlerde futbol üzerine yoğunlaştığını hatırlatarak, “Sonrasında sporda engelli
branşına, sanat ve kültüre de bürünmüş bir yapıya kavuştuk.” dedi.
Futbol branşında bu zamana kadar alt yapı
kategorilerinde faaliyet gösterdiklerini ifade
eden Kandazoğlu, “U11’den A takımına kadar bir faaliyet söz konusu. Daha çok kendi
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bünyemizde yetiştirdiğimiz oyuncularımızla
bu faaliyetleri sürdürdük. OSTİM bölgesinde
olan çocuklarımızı alt yapıya kazandırıp bunların üzerine futbol takımı inşa ederek bir noktaya taşımak istedik.” bilgisini verdi.
Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi

veren tecrübeli yönetici, “Diğer branşlarda da
çalışanlara, iş adamlarına ve çocuklarına yönelik çeşitli faaliyetler yürüttük.” değerlendirmesini yaptı.
Genel kurulda, 2016-2017 faaliyet raporu, gelir gider hesapları ve denetim kurulu raporları
okunarak müzakere edilmesinin ardından oy
birliğiyle ibra edildi.

Şili ekonomisini madencilik taşıyor
Şili Ulusal Madencilik Kurumu
(Sociedad Nacional de MineriaSONAMI) Başkanı Alvaro Merino,
madencilik faaliyetlerinin Şili
ekonomisinin 2018 yılı içinde de
ekonomik büyümenin ana bileşeni
olacağını belirtti. Güney Amerikalı
bürokrat, bu yıl madencilik ürünleri
ihracatının yaklaşık 44 milyar dolar
civarında olmasını beklediklerini
kaydetti. Sektörün 2018 yılı büyüme
beklentisi %6 olarak ifade ediliyor.

18 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ
OSTİM OSB’nin T.C. Ekonomi Bakanlığı
E-Ticaret Siteleri Toplu Üyelik Proje
Desteği ile başlattığı E-Ticaret
Projesi’nin olumlu sonuçları yüzleri
güldürdü. globalpiyasa.com iş
birliğinde devam eden projeye şu ana
kadar 850 firma katıldı. Projede yer
alan firmalar, ticari ağlarını sınırların
dışına taşıyarak sistem üzerindeki web
sitelerine son 6 ayda 5 bini aşkın ürün
ekledi. Şu anda ihracata yönelik OSTİM
kaynaklı toplam ürün sayısı 10 binin
üzerinde. Sistemi kullanan firmalar,
e-ticaret sayesinde satış ve ihracatta
gözle görülür faydalar sağladıklarını
dile getiriyor.

E-ticaret, KOBİ’lere küresel pazarın kapısını ardına kadar açtı

10 BİNDEN FAZLA YERLİ ÜRÜN
İHRACAT AĞINDA
017 Ekim ayında bin 500 firma kapsamlı başlayan E-Ticaret Projesi,
KOBİ’leri dünya pazarlarına açıyor.
OSTİM firmaları, sistem üzerindeki web
sitelerine son 6 ayda 5 bini aşkın ürün
eklerken ihracata yönelik toplam OSTİM
kaynaklı toplam ürün sayısı ise 10 bini
aştı… Şu ana kadar 850 firmanın girdiği
sisteme çok yakın bir zamanda kalan 650
firma da dahil olacak.
Onbinlerce firma ve ürünü kapsayan bir
dijital sanayi fuarı niteliğindeki, 7 ayrı
dilde erişime açık olan platform, her gün
dünyanın dört bir yanından binlerce firma
tarafından ziyaret edilerek inceleniyor,
yüzlerce ürün için yurtdışından talep mesajları alınıyor. Sistemle birlikte ayrıca
Türkiye'deki ilk OSB dijital ürün kataloğu OSTİM OSB tarafından oluşturuldu.
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Öğretmen sanayici Senegal’e açıldı

M. Zafer Oğuz

“KOBİ’LERE
FAYDASI OLUR”

STİM OSB üyesi Arı-İş,
O
1980 yılından bu yana
üretimin içinde. Plastik kaynak

ekipmanları, ekstrüderler, ısıtıcılar
alanında önde gelen firmanın
Yönetim Kurulu Başkanı M.
Zafer Oğuz, şirketin kilometre
taşlarını anlatırken, geçmişlerinde
ilk ihracata Romanya’ya ürün
göndererek başladıklarını söyledi.
7 kişiye istihdam sağlayan Oğuz,
6 aydan fazla bir süredir e-ticaret
sistemini kullanıyor. Sitemin olumlu
yansımalarını anlatan tecrübeli
sanayici, projeye dahil olduktan
sonra ilk irtibatın Kenya’dan
sağlandığını ifade etti.
Oğuz, “Biz de Kenya’daki bayimizi
arayarak tedariği sağladık. OSTİM
OSB’nin projesi bölge pazarını
açmış oldu. Dünyanın çeşitli
bölgeleriyle iletişimimiz gelişerek
sürüyor. Bu sistemin işlevi çok
iyi. Türkiye’de dışa açılan, bu
yönde hedefler belirleyen ciddi
sayıda KOBİ var. Bu sistemin,
ihracat yapmak isteyen KOBİ’lere
zamanla faydası olur.” dedi.

Sanayici bir aileden gelen Haluk Ataşer,
uzun yıllar sınıf öğretmenliği yapmış.
Derslik kapılarının sabit durmamasından
kaynaklanan kazalar üzerine sabitleme
kilidini tasarlayan Ataşer, memuriyet hayatının sonlandırarak Okil isimli firmasıyla üreticiliğe adım atmış.
2014 yılından beri OSTİM OSB’de kapı
kilit sistemleri üreten Ataşer, E-Ticaret
Projesi sayesinde yurt dışının kapılarını
açmayı başardı. Aylık yaklaşık 3 bin civarında kapı sabitleme kilit sistemi üreten,
e-ticaret ile ilk ürünü Senegal’e gönderdi.
PROJEDEN SATIR BAŞLARI

Haluk Ateşer
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•1 OSTİM firmalarına dijital olarak;
ağırlığı Avrupa, Kuzey Afrika, Orta
Doğu, Balkanlar, Rusya ve Kafkasya olmak üzere 100’den fazla
ülkeden 100 bin ziyaret gerçekleşti.
•2 Yabancı satın alma uzmanlarınca;
tüm sektörlerdeki OSTİM firmalarının on binlerce ürün ve tüm firma
profilleri incelendi. Bunun sonucunda firmalar ürünlerine ilişkin yüzde

Başarılı isim şunları anlattı: “Eğitim
alanlarında kapılar ve kapı kolları büyük
problemdir. Dolayısıyla hem iş güvenliği
hem çocuk güvenliği söz konusudur. Bir
de ekonomik boyutu vardır. Ekonomik
boyutu kapılar, sürekli kırılır. Çünkü en
çok uğraşılan, çocukların güç gösterdiği
ya da oyun oynadığı aletlerdir kapılar.
Dolayısıyla bu süreçte en çabuk hasar gören eşyalar kapılardır. Bir kapı kolu yılda
bir sınıf için söylüyorum belki 5-6 kez değişir. Dolayısıyla bu ciddi anlamda ülke
ekonomisine de külfettir. 100 milyon lira
civarında okullardaki kapılar, menteşeler
ve kapı kollarına giden rakam var. Basit
hesapla 60-70 bin civarında okulumuz
var. Her birisinde 30 tane kapı olsa yaklaşık olarak, bunun yarısını yapsanız bu
sonuca ulaşırsınız.”
Ataşer, “Stoperler vardır kapıyı durduran;
basit olarak tutarlar. Bizim sistemimizin
basit olma lüksü yok. Çünkü basit bir şekilde tuttuğunuz zaman siz kapatırsınız
çocuklar açarlar. Biz istiyoruz ki öğretmen müdahale etsin. O yüzden kilitsel
bir özellik taşıyor. Stoperden ayrılan en
önemli özelliğimiz bu bizim.” açıklamasında bulundu.

İlk keşif Afrika’dan
E-ticaret platformuna, proje uzmanlarının
tanıtımlarının ve OSTİM’e bağlı çalıştıklarının verdiği güvenle katıldıklarını ifade
eden Ataşer, şu bilgileri verdi: “Sisteme
80 oranında mesaj aldı ve firmalara
dış kaynaklı satın alma talepleri
yönlendirildi.
•
3 OSTİM firmalarının erişimine açık
olarak son altı ayda 1000’in üzerinde ihracat talebi yayınlandı. Bu
talepler tümüyle globalpiyasa.com
platformuna kayıt olan ve profil
oluşturan yabancı ziyaretçilere ait.
4 Pek çok yabancı firma ile temas
•

dahil olmak istedim ve 2017 yılı Kasım
ayında başladık. İlk ihracatımız, büyük
bir Türk inşaat firmasının Senegal’de iş
adamlarına yönelik yaptığı otelde yangın
çıkışları için aradıkları mekanizma ihtiyacı doğmuş. Senegalli yetkililer globalpiyasa.com sistem üzerinden bizi bulmuşlar
ve firma da Türk olduğu için istemişler.
Onlara özel renk yaptık; butonlu olanını
gönderdik. Netice itibariyle yangın merdivenlerinde durum şu; panik halinde
kapı ilk açıldıktan sonra açık kalıyor.
Sistem kanalıyla iç piyasalardan da talep
gelmeye başladı. Ürünlerimizin yurt dışında bir karşılığının olduğunu geçtiğimiz
yıl yer aldığımız kapı sektörüyle ilgili fuarda gördük. Yurt dışında da buna benzer
ürünlere ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Uygulama aracılığıyla kilit sistemlerimiz ilk
kez eğitim ortamlarının dışına çıkmış ve
gittiği her yerde büyük beğeni topladı.

“Ciddi yol kat ettik”
Gözle görünür değişiklik şu bizi yavaş yavaş eğitim sektöründen dışarıda
da bir şeyler var noktasına getiren şey
Global piyasa. En son Sabiha Gökçen
Havalimanı’na taktık. Bunlar önemli gelişmeler. Biz okullar diye düşünürken
geçtiğimiz günlerde, büyük bir firma inşaat alanlarında kullanmak üzere aynı kanal
üzerinden bize ulaştı. Başlangıç olarak
çok yeni, ama ümit vermesi anlamında
ciddi bir yol kat ettik biz bu noktada.”
kurularak ihracata yönelik iletişim
sağlandı.
•5 OSTİM firmaları globalpiyasa.com
üzerindeki web sitelerine 5 bini
aşkın ürün ekledi. İhracata yönelik
toplam OSTİM kaynaklı ürün sayısı
10 binin üzerinde.
•6 İhracat talepleri filtrelenebilir olarak
OSTİM firmalarının erişimine açıldı.
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ARUS, 8 firmasıyla İran’ın başkentinde sektörü tanıttı

Tahran’da Türkiye temsili
İran’ın başkenti Tahran’da 19-22
Haziran 2018 tarihleri arasında 6.
Uluslararası Ulaştırma ve Demiryolu
Endüstrisi Fuarı (Iran Rail Expo
2018) düzenlendi. Fuarda Türkiye
raylı sistemler sektörünü Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi
(ARUS) temsil etti.

6

. Uluslararası Ulaştırma ve Demiryolu Endüstrisi Fuarı, 290 firmanın
katılımıyla gerçekleşti. ARUS’un 8
firmasıyla yer aldığı etkinliğe, İran'dan
200, Türkiye, Çin, Almanya, Rusya ve
İspanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden 90 şirket katıldı.
Etkinlikte; şehir içi yolcu taşımacılığı ve
hizmetleri, banliyö ve yük taşımacılığı
sektörleri, farklı vagon çeşitleri, çekici
araçlar, manevra ve jeneratör vagonları,
elektrikli ve dizel lokomotifler, otobüsler için yedek parçalar, yük vagonları,
nakliye şirketleri, satış sonrası hizmetler,
bakım hizmetleri ve sigorta hizmetleri
sergilendi.
Raylı sistemlerde Türkiye’nin yerli ve
milli markalarını temsil eden ARUS etkinliğin ilk gününde Türkiye’nin İran
Ticaret Ataşesi Cengiz Gürsel’i ziyaret
ederek İran sanayisi ve ticareti hakkında
geniş bilgi aldı.
Fuarda sektörün önde gelen temsilcileriyle buluşan ARUS, İran Demiryolları
Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşuri
ile bir araya gelerek sektörel iş birlikleri
hakkında görüş alışverişinde bulundu.

yanı sıra Siderek, Sener, Knorr Bremse
gibi büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştirdik. İran demiryolları ve İranlı
firmalar da etkinlikte dikkat çekti. Heyet olarak; İran programımızın son günü
motor üretimi yapan bir firmayı ziyaret
ettik.” dedi.
Dr. Pektaş, İran’da sektörel izlenimlerini
şu ifadelerle paylaştı:
“İran’da lokomotif ve vagon üretimi,
mevcut demiryolunun iyileştirilmesi ve
yeni demiryolu ağının genişletilmesi
projeleri için Çin, Rus, Fransız ve Güney Kore firmalarıyla anlaşmalar imzalanmış. Çin’in başlattığı Kuşak ve Yol
Projesi kapsamında, Çin, İran’da 926 km
uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 milyar dolar
değerinde demiryolu yatırımı anlaşması imzaladı. Ayrıca Hindistan ile İran’ın
ortaklaşa yürüttükleri ve Hindistan’da
üretilen mamullerin İran ve diğer ülkelere
dağıtımında önemli bir unsur olan Chaba-

har Şehit Beheşti Limanı hizmete açıldı.
Görüştüğümüz tüm İranlı firmalar,
İran’da uluslararası bankacılık sistemi
bulunmadığından Türkiye ile İran hükümetleri arasında kredi anlaşması ya da
mal karşılığı enerji (petrol ve gaz) üzerinden alış-veriş yapılması talebinde bulundu. Bazı firmaların, Türkiye’den ve özel
firmalarımızdan finans ve kredi talebi var.
İran’da çalışacak firmalarımızın ya peşin
para ile çalışması ya da devletler arası
anlaşmalara göre yaptığı işin karşılığının
devlet garantisi altına alınması gerekiyor.
İran ile Türkiye arasında Demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ve demiryolunun Avrupa’ya ulaştırılmasında;
Türkiye’den geçen demiryoluna öncelik
verilmesi için gerekli her türlü tedbirin
alınması, projelerin hızlandırılması, engellerin kaldırılması ve yeni politikalar
geliştirilmesi önem arz ediyor.”

“Yeni politikalar geliştirilmeli”
ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş,
dünyada raylı sistemler sektörünün önde
gelen temsilcilerine Türk sanayisinin ve
üyelerinin kabiliyetlerini aktardıklarını
anlattı. Pektaş, “Burada bizim gibi Almanlar, Çekler, İspanyollar kümelenmelerle temsil edildi. Yine İspanyol CAF’ın

Fuarda, İran Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşuri il iş birliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İstihdamda yıllık artış 1 milyon kişi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018
Mart ayı işgücü istatistiklerine göre,
istihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı
Mart döneminde, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi
artarak 28 milyon 499 bin kişi oldu.

T

ÜİK 2018 Mart ayı işgücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik geçen yılın
aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak
3 milyon 210 bin kişiye geriledi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı
1,8 puanlık azalış ile yüzde 11,9 olarak
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş)
işsizlik oranı 3,7 puanlık azalış ile yüzde 17,7 olurken, 15-64 yaş grubunda bu
oran 1,7 puanlık azalış ile yüzde 10,3
olarak gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı
Mart döneminde, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 47,1 oldu.

İstihdam da sanayinin payı artıyor
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan
sayısı 27 bin kişi azalırken, tarım dışı
sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde
17,7’si tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı
dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı
0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün
payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı
0,5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise

değişim göstermedi.
Mart 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan
çalışanların oranı,
bir önceki yılın aynı
dönemine göre 0,7
puan azalarak yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı
sektörde kayıt dışı
çalışanların oranı
ise bir önceki yılın
aynı dönemine göre
0,1 puan azalarak
yüzde 21,9 oldu.
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“Biz yaparız siz yapamazsınız!” sorunsalı devam ediyor

Çelikle başlayan ticaret savaşı
otomotivin kapısını çaldı
ABD Hükümeti, 2018 yılının Mart
ayında soruşturmaya ilişkin kararını
verdi ve çelik ithalatına %25,
alüminyum ithalatına %10 oranında
vergi uygulanmasına hükmetti.
Tartışmalar sürerken Avrupa Birliği
(AB) de olası ticaret sapmasını
engellemek için kendi önleminin
hazırlığına girdi. ABD Başkanı Trump,
AB’nin bu tavrına karşı mesajında,
“Avrupa’dan gelecek otomobillere
%20 gümrük vergisi uygulayacağız.
Arabalarınızı burada üretin!” dedi.
Türkiye ise ABD’nin uygulamasından
kaynaklanan kaybına karşılık ABD’den
gelen 22 ürün grubuna ilave gümrük
vergisi getirdi. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, “Türkiye’nin ihracatının
üzerine ilave yük olarak koydukları
gümrük vergisi tutarı 260 milyon
dolar civarında. Biz de 300 milyon
dolarlık Amerikan ürünlerini ilave
gümrük vergisi, yani kaybımızı
karşılayacak bir gümrük vergisi
şeklinde bir hareketimiz oldu. O da
21.06.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.”
açıklamasında bulundu.

A

BD Hükümeti, çelik ithalatının
yerli sanayiye zarar verdiği ve bu
durumun da ABD’nin ulusal güvenliği karşısında bir tehdit oluşturduğu
gerekçesi ile Mart ayının başında çelik ve
alüminyum ithalatına karşı 2017 yılının
başlarında bir soruşturma başlatmıştı.
ABD, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore
ile kota tabanlı bir muafiyet anlaşması
yaptı ve kotayı aşan miktara vergi uygulanması hususunda mutabakat sağladı.
Muafiyet konusunda tüm ülkeler ile karşılıklı görüşmelere açık olduğunu ifade
eden ABD, NAFTA ortakları Meksika ve
Kanada yanında, AB için de bir süre daha
inceleme yapacağını açıkladı. Bu süre
içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere,
pek çok ülke muafiyetler elde etmek için
girişimlerde bulundu.
Muafiyet için girişimlerde bulunurken,
Avrupa Birliği (AB) bir taraftan da olası
ticaret sapmasını engellemek için kendi önleminin hazırlığına başladı. AB,
ABD'nin Section 232 kapsamında almış
olduğu önlemlerin ardından, AB'ye ithal
ürün girişindeki artışı da dikkate alarak,
ABD'ye giremeyen çelik ürünlerinin AB
pazarına yönelebileceği gerekçesiyle 26
Mart 2018 tarihinde 27 çelik ürünü kategorisinde soruşturma başlattı.
AB, Türkiye'nin en büyük çelik ihraç
pazarı konumunda. SteelData verilerine
göre Türkiye, 2017 yılında, AB'ye miktar
açısından 6.1 milyon ton ve değer açısından 5.2 milyar dolar çelik ihracatı yaptı.
Toplam ihracat miktarının %33'ü ve de-

22 ürün grubuna
ilave gümrük vergisi

konomi Bakanı Nihat
E
Zeybekci, ABD’nin çelik ve
alüminyuma getirdiği ek vergiler

üzerine 266 milyon dolarlık vergi
yükü oluşturacak karşı tedbirler
uygulanacağını açıkladı. Bir
televizyon kanalında konuşan
Zeybekci, şunları ifade etti:

“Arabalarınızı
burada üretin!”
ABD Başkanı
Donalt J. Trump, 22
Haziran 2018 tarihli
Twitter paylaşımında
AB’ye karşı sert mesaj verdi. AB’den
vergileri kaldırmasını isteyen Trump,
“Uzun zamandır Avrupa Birliği
tarafından Amerika’ya, Amerikan firmalarına ve çalışanlarına uygulanan
gümrük vergileri ve ticari engeller
baz alındığında eğer bu vergi ve
engeller azaltılarak kaldırılmazsa,
Avrupa’dan gelecek otomobillere
%20 gümrük vergisi uygulayacağız.
Arabalarınızı burada üretin!” dedi.

ğerinin %39'unu AB'ye gerçekleştirildi.
AB + ABD'ye yapılan çelik ihracatı ise
7.9 milyon ton ve 6.3 milyar dolar değerinde. Toplam ihracat miktarının %43'ü,
ihracat değerinin %47'si.

Ticaret savaşlarını tetikleyebilir
Öte yandan AB’nin muafiyet elde etmeye
yönelik çalışmaları sonuç vermedi. ABD
Hükümeti, Section 232 kapsamında çelik
ve alüminyum vergilerinde bir süredir
üzerinde çalıştığı AB, Meksika ve Kanada menşeli ürünler konusunda kararını
verdi. 1 Haziran 2018 itibariyle Avrupa
Birliği yanında ticari ortakları Meksika
ve Kanada’dan yapılan çelik ithalatına
%25, alüminyum ithalatına %10 oranın-

da ilave gümrük vergisi uygulama kararı
aldı. ABD çelik sanayi tarafından memnuniyetle karşılanan karar, dünyada ticaret savaşlarını tetikleyeceği gerekçesi ile
tedirginlik yarattı.
Kararın hemen arkasından, Dünya Ticaret Örgütü’nde karara karşı davalar açıldı.
Pek çok ülke misilleme önlem alma yoluna gitti. ABD ve AB'den sonra, Türkiye
de gerektiğinde uygulamaya aktarmak
üzere, 27 Nisan 2018 tarihinde çelik ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması
başlattı. SteelData verilerine göre, ülkemiz 2017 yılında soruşturma kapsamına
giren ürünlerde toplam 7.77 milyar dolar
tutarında 10.9 milyon ton çelik ithalatı
gerçekleştirdi. Söz konusu miktar toplam
çelik ithalat miktarının %67'sini, değerinin ise %63'ünü oluşturdu.
ABD’de çelik ve alüminyum vergileri sayesinde, bu sektörlerde 26 bin kişilik yeni
istihdamın oluşması beklenirken, çelik
kullanan sektörlerin olumsuz yönde etkilenecek olması nedeniyle, ekonominin
diğer alanlarında 495 bin istihdam kaybı
yaşanacağı tahmin ediliyor. ABD’de, kazanılan her 1 kişilik istihdam karşılığında
18 istihdam kaybı yaşanacağı hesaplanıyor. Üstelik Meksika ve Kanada’nın da
bu listeye girmesiyle, istihdam kayıplarının daha da derinleşeceği öngörülüyor.
Önlem kararının ardından, ABD’de çelik
fiyatları önlem öncesine göre %50 civarında yükseldi ve dünya piyasaları ile arasındaki fark büyüdü.

TÜRK ÇELİĞİNİN ÜRETİM RAKAMLARI
ürkiye’nin ham çelik üretimi, Mayıs
T
ayında 2017 yılının aynı ayına
kıyasla %0.5 oranında artışla, 3 milyon
325 bin ton seviyesinde gerçekleşti.
Üretim, Nisan ayına kıyasla, %12.3
oranında güçlü bir artış yakaladı.
Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi,
geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1.3
artarken, entegre tesislerin üretimleri
%1.2 oranında düşüş gösterdi.
Artış eğilimi devam eden Türkiye’nin
toplam ham çelik üretimi, 2018 yılının
ilk beş ayında %4.3 oranında artışla,
geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 15.2

milyon tondan 15.9 milyon tona çıktı.
Söz konusu dönemde, elektrik ark
ocaklı tesisler %6.1 oranında artışla 11
milyon ton; entegre tesisler ise, %0.6
oranında artışla 4.9 milyon ton ham
çelik üretimi yaptı.v
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin
kütük üretimi %3 oranında artışla, 2017
yılının aynı dönemindeki 10.4 milyon
tondan 10.7 milyon tona yükselirken,
slab üretimi, %7.1 seviyesinde artışla
5.2 milyon ton olarak kaydedildi.
(Kaynak: www.celik.org.tr)

“Biz toplam 19 milyar dolar
civarındaki dış ticaretimizin;
8.5’unu biz onlara, 10.5’ini onlar
bize şeklinde; ama dengeye yakın.
1 milyar 180 milyon ABD’ye çelik
ihracatı yaparken ABD’den de 1.3
milyar dolarlık bir ithalat yapıyoruz.
Aslında orada da açık veriyoruz.
Dünya Ticaret Örgütü’nden
kaynaklanan haklarımızı devreye
sokacağımızı söyledik. Türkiye’nin
ihracatının üzerine ilave yük olarak
koydukları gümrük vergisi tutarı
260 milyon dolar civarında. Biz
de 300 milyon dolarlık Amerikan
ürünlerini ilave gümrük vergisi,
yani kaybımızı karşılayacak
bir gümrük vergisi şeklinde bir
hareketimiz oldu. O da 21.06.2018
tarihinde yürürlüğe girdi.
22 ayrı ürün grubunda; Amerika’da
daha çok etkisi olduğunu
düşündüğümüz alanlar üzerinde
gittik. Bunun normale dönmesi
tamamen Amerikan yönetiminin
atacağı adımlara bağlı ama
bunu yakın gelecekte muhtemel
görmüyorum. Amerika dünyayla
ticaret savaşları diyebileceğimiz
bir yaklaşımı şu anda benimsemiş
durumda. Yakın gelecekte
başka adımların da olabileceğini
düşünüyoruz. Çünkü en son
konuşulan; otomotiv ihracatı
üzerinde de bir çalışma yapıldığını
biliyoruz.
Amerika şu beklenti içinde
olmamalı; ben tüm dünyaya
sınırlama getirirken tüm dünya
benim ürünlerime karşı serbest bir
şekilde kapılarını açsınlar ve ben
tüm dünyada serbest bir şekilde
bir ürün sokabileyim, ticaret
yapayım. Yok, böyle bir şey!”
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Bertol Makine, OSTİM’de
ikinci iş yerini açtı
STİM’de 35 yıldır satış ve satış sonrası faaliyetlerde bulunan Bertol Elektrik
Motor Makine Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti., pistonlu, vidalı, depo üstü vidalı, dizel
kompresör ürünlerinin satış ve servis hizmetlerini verecek Bertol Kompresör’ün açılışını
gerçekleştirdi.
Aynı zamanda Chicago Pneumatic İç Anadolu
ve Karadeniz Bölge distribütörü olarak faaliyet
gösteren firmanın kurucusu Hacı Mustafa İpek,
yeni tesiste, Türk sanayicisine daha iyi ve daha
hızlı hizmet vermek istediklerini kaydetti. İpek,
“7/24 satış ve servis imkanı ile Türk sanayicisine ivme sağlayıp kalite getireceğimize inanarak
bu adımı atmış bulunuyoruz.” dedi.
Açılış törenine katılan Atlas Copco Kompresör
İş Alanı Genel Müdürü Jan Kougl, Bertol’a
yeni yer açıp işini geliştirdiği için teşekkür
etti. Kougl, “Ankara OSTİM’de böyle bir iş
partnerimiz var. Bertol’ün gelecekte daha da
büyüyeceğine olan inancım sonsuz. Başarılar
diliyorum.” dedi.

O

“Bölgemizdeki firmalarımızla
gurur duyuyoruz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’de böyle bir firmanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölgenin, Ankara’nın ve Türkiye’nin çok önemli
bir üretim ve tedarik merkezi olduğunu anımsatan Aydın, “Türkiye’de çalışan, her tür makine, uçan her tür makine savaşan her tür makinenin üzerinde bindiğiniz uçaktan, sokakta
yürüyen insanın diz kapağındaki implanta kadar her şey OSTİM’de üretilmekte. Özellikle,
savunma, medikal, enerji, kauçuk, iş ve inşaat
makineleri konularında uzmanlaşmış bir bölgeyiz. Burada yapılan ürünler, dünyanın her
yerine gönderiliyor.
Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nin Amerika
Birleşik Devletleri’nden teslim aldığı uçakların üzerinde OSTİM’in onlarca, yüzlerce parçası var. Bölgemizdeki firmalarımızla gurur
duyuyor, iftihar ediyoruz. Yeni açılan firmalarımızın çoğalması da bizi
çok memnun ediyor. Mustafa Bey OSTİM’in emektarı.
Bugün bu işini büyütmüş
olması ve uluslararası bir
firmayla iş birliği yapmış
olması da bölgemiz açısından son derece kıymetli.
Kendilerini tebrik ediyorum.
Bu firmamızın kendilerine
ailesine, OSTİM camiasına
ve ülkemize hayırlı olmasını
temenni ediyorum.” dedi.

’a ek alan
Ostim Teknopark’ın büyük
ortaklarından OSTİM Eğitim,
Araştırma, Geliştirme, Kalkınma ve
Dayanışma Vakfı mülkiyetindeki bina,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
25/05/2018 tarihli ve 1825 sayılı
yazısı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu’nun 4. Maddesine
göre; 4/6/2018 tarihinde
Bakanlar kurulunca,

Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Ek Alanı olarak ilan edildi.
Ostim Teknopark, ilan edilen ek alan
ile 54 bağımsız bölüm ve 11.260 m2
kiralanabilir ofis ve atölye alanı
ile yaklaşık 800 araştırmacı ve
tasarımcıya en kısa zamanda yer
tahsisi ve kiralama yapılması için
çalışmalara başladı.

22 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

HAZİRAN 2018

“Asya’nın farkındayız”

Kısaca ASEAN

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
(ASEAN) ülkelerinin büyükelçileri
ile bir araya gelen OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Asya
ile ilişkiler çok önemli. Bizim de
dikkatimiz ve yönümüz Asya'ya
doğru. Asya’nın farkındayız.” dedi.

A

SEAN ülkelerinin büyükelçileri, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlen program kapsamında OSTİM'de
temaslarda bulundu. Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy'un da
eşlik ettiği heyete, OSTİM faaliyetleri
hakkında bilgilendirme yapıldı. Bölgede
yürütülen 7 adet sektörel Kümelenmenin
çalışmaları aktarılarak, ASEAN ülkeleri
ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin
geliştirilme potansiyeli anlatıldı.
Programda; Brunei Darussalam, Malezya, Filipinler Cumhuriyeti, Singapur
Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Sosyalist
Viet Nam Cumhuriyeti Büyükelçileri ve
Endenozya Cumhuriyeti Büyükelçi Müsteşarı, Ankara Vali Yardımcısı Süleyman
Hurrem Aksoy, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Ankara Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve OSTİM Kümelenmeleri temsilcileri de yer
aldı.
Asyalı misyon şefleri, ülkelerindeki yatı-

rım ortamı ve iş birliği olanaklarına değindi. ASEAN ülkelerinin 600 milyonu
aşan nüfusuna işaret eden Büyükelçiler,
Türkiye ile yapılacak iş birliğinden doğacak sinerjiye dikkat çekti.
Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, ticari ilişkilerin başlangıcının iletişim olduğunu vurguladı. Aksoy,
“Sizler de bu iletişimi kuran görevlilersiniz. Yanı başımızda Avrasya gibi gelişen
bir coğrafya var ve biz bu coğrafyaya yabancı değiliz. İş birliklerini çeşitlendirebiliriz.” dedi.

“Dikkatimiz Asya’ya doğru”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Asya’nın nüfusu ve ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Teknoloji ve ticaretin Asya’ya doğru kaydığının farkında olduklarını ifade eden Aydın, “Asya ile
ilişkiler çok önemli. Bizim de dikkatimiz
ve yönümüz Asya'ya doğru. Asya’nın farkındayız. D8 kapsamında Endonezya ve

7143 ve 7144 sayılı torba
kanunlardaki mali değişiklikler

M

atrah artırımı, kasa affı, stok
affı, ortaklar cari hesabı affı,
31.03.2018 tarihi itibariyle
ödenmeyen borçların gecikme faizlerinin
silinerek taksitlendirilmesi ve amortismana tabi taşınmazların yeniden değerlemesi gibi bir dizi düzenlemeyi kapsayan
7143 sayılı kanun 18.05.2018 tarihinde,
7144 sayılı kanun ise 25.05.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Torba kanunlar ile kesinleşmiş kamu
alacaklarının asıl tutarlarının tahsilinden
vazgeçilmemekte, sadece ferilerinde borç
güncellemesi yapılmaktadır.
7143 Sayılı Kanun’da bize göre en büyük
avantaj şöyle: Yapılandırılan borçların
ilk taksitte peşin ödenmesi durumunda
ödemelerde katsayı uygulanmayacak, gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacak
ve üstelik Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinmektedir.

Matrah artırımı
Gelir Vergisi mükellefleri, 31 Ağustos
2018 tarihi mesai saati bitimine kadar
bağlı olunan vergi dairesine başvurarak,
beyan ettikleri matrahlarını, kanunda
belirtilen oranlarda artırabileceklerdir.
Vergiye uyumlu mükellefler için bu oran
%15 olarak hesaplanacaktır. (7143 Sayılı
Kanun)
Kurumlar Vergisi mükellefleri 31 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar

bağlı olunan vergi dairesine başvurarak,
beyan ettikleri matrahlarını, kanunda belirtilen oranlarda artırabileceklerdir. Vergiye uyumlu mükellefler için bu %15 olarak hesaplanacaktır. (7143 Sayılı Kanun)

KDV
Katma Değer Vergisi mükellefleri 1 No.lu
KDV beyannamelerinde yer alan, hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı
üzerinden; 2013 yılı için %3,5, 2014 yılı
için %3, 2015 yılı için %2,5, 2016 yılı için
%2, 2017 yılı için %1,5 oranında hesaplayacakları katma değer vergisini ödemeyi
kabul etmeleri halinde, katma değer vergisi incelemesine ve tarhiyatına muhatap
olmayacaklardır. (7143 Sayılı Kanun)

Bağımsız denetime tabi
firma sayısı artırıldı
26.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı
ile bağımsız denetime tabi firma
hadleri düşürüldü ve bağımsız
denetime tabi firma sayısı artırıldı.
Sayacağımız 3 kriterden 2’sini
sağlayan firmalar için Bağımsız
Denetim zorunlu hale getirilmiştir:
660 Sayılı KHK’ya ekli 1 ve 2 sayılı
listelerin dışındaki sermaye şirketleri
için aktif toplamı 35 milyon TL, yıllık
satış tutarı 70 milyon TL ve çalışan
sayısı 175 kişi.

Malezya ile temaslarımız oldu. İlişkilerimizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.”
dedi.
Bölge ülkeleriyle devam eden iş birliklerinden örnekler veren, OSTİM İş ve
İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM)
üyesi Hidromek’in Tayland’da fabrikası
bulunduğuna işaret eden Orhan Aydın,
ticari ilişkilerin geliştiğini söyledi. Aydın,
şunları kaydetti: “Tayland’ın başkenti
Bangkok’un metroları bünyemizdeki,
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya firması
tarafından Ankara’da üretildi. Metro araçlarının teslim töreninde, Bangkok Valisi
Aswin Kwanmuang ile de görüştük.”
Tayland Büyükelçisi, Phantipha Iamsudha Ekarohit, Türkiye’nin de Asya'nın bir
parçası olduğunu vurguladı. Ekarohit,
“İlişkilerimizi ve iş birliklerini geliştirmek istiyoruz. İş adamlarını ülkemizi
tanıtmak için davet ediyoruz.” çağrısında
bulundu.

T.C .
Res mî Gaz ete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce
25 Mayıs 2018
CUMA

Yayımlanır

Sayı : 30431

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN

İşletmeler, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar kayıtlarında satışa hazır ticari malları
ile hammadde, malzeme, yarı mamul ve
mamul mallarını vergi dairesine bildirebilecektir. Bu malların tabi olduğu KDV
oranına göre hesaplanacak 31 Ağustos
2018 tarihine kadar beyanname verilecek
ve tahakkuk edecek vergi aynı süre içinde
ödenecektir. (7143 Sayılı Kanun)
Gerçekte mevcut olmayan emtia, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar fatura düzenlemek
ve her türlü vergisel yükümlülüklerini
yerine getirmek suretiyle kayıtlardan çıkarılabilecektir. Burada kesilecek fatura,
muhtelif alıcılar adına kesilecek, normal
bir satış mahiyetinde beyannameye ve BS
formuna intikal ettirilecektir. (7143 Sayılı
Kanun)
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar
vergisi mükelleflerine, 31.12.2017 tarihi
itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar
vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle
kayıtlar düzeltilebilecektir. Bu tutarlar
üzerinden %3 oranında hesaplanacak ve
hesaplanan vergi, beyanname süresi içinde
ödenecektir. (7143 Sayılı Kanun)
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 184. Sayfadadır.

e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Halit Küçükçelik
Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

ASEAN Örgütü’nün temeli
Endonezya, Filipinler, Malezya,
Singapur ve Tayland Dışişleri
Bakanlarının 8 Ağustos 1967’de
Bangkok’ta imzaladıkları beş
maddelik bildirgeyle atıldı. Söz
konusu bildirgede ASEAN’ın
kuruluş amaçları; ekonomik,
sosyal, kültürel, teknik, eğitim
ve diğer alanlarda iş birliği
gerçekleştirilmesi ile adalet
kavramına, hukuka ve Birleşmiş
Milletler ilkelerine saygı
çerçevesinde bölgesel barış
ve istikrarın sağlanması olarak
belirlendi.
Türkiye, ASEAN ile kurumsal
ilişkilerini geliştirme kararını
1999 yılında aldı. Bu çerçevede
diyalog veya sektörel diyalog
ortağı olmak için niyetini beyan
etti.
Ülkemiz,
ASEAN
ile
kurumsal
ilişkileri
geliştirmenin ilk adımı
olan Dostluk ve İş birliği
Antlaşması'na (ASEAN/TAC)
19-23 Temmuz 2010 tarihlerinde
Vietnam’da yapılan 43. ASEAN
Dışişleri Bakanları Toplantısı
sırasında taraf oldu.
(Kaynak: www.mfa.gov.tr)

Kısa notlar
• Sahte fatura düzenleyenler
matrah artırımından
yararlanamazlar. Ancak sahte
fatura kullananlar matrah
artırımından yaralanabilecektir.
• Matrah artırımı sonucu
hesaplanan vergiler peşin veya
6 eşit taksitte ödenebilir. Eğer
taksitler süresinde ödenmezse
gecikme zammı iki kat %2,80
olarak uygulanacaktır.
• Yapılandırılan borçlar,
yapılandırıldığı tutar itibariyle
mükellefin vergi dairesi
nezdindeki KDV ve diğer
vergi alacaklarından mahsup
edilebilir.
• İlk iki taksitin süresinden
ödenme şartı var. İlk iki taksitin
süresinde ödenmemesi veya
yıl içerisinde ikiden fazla
ihlal yapılandırma hakkının
kaybedilmesine sebeptir.
• Sigorta ve Bağkur primleri
31 Ağustos 2018 tarihine
kadar peşin veya ilk taksit
ödemelerinin yapılması
gerekmektedir.
• Aktife kayıtlı taşınmazlar
30.09.2018 tarihine kadar YİÜFE endeksine göre yeniden
değerlenebilecek ve değer
artış fonu üzerinden %5 vergi
ödenecektir. (7144 Sayılı Kanun
Md.5)
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11 yılda 250 öğrenci projesi
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM), hayata geçirdiği
üniversite sanayi iş birliği programı
çerçevesinde üniversiteden mezun
olacak gençlerin istihdamına katkı
sağlıyor. İŞİM, öğrenci projeleri
sayesinde Çankaya Üniversitesi
öğrencileriyle 11 yıldır sürdürdüğü
öğrenci projelerinde 250’nin üzerinde
öğrenci projesi hayata geçerken 50’yi
aşkın yeni mezun genç, İŞİM üyeleri
tarafından istihdam edildi.

İ

ŞİM, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile 2007 yılında başladığı öğrenci projelerine, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü ile devam ediyor.
İŞİM’in desteğiyle 11 yılda 250’nin
üzerinde öğrenci projesi hayata geçti.
Gerçekleşen projelerde firmaların ihtiyaçlarına göre konu başlıkları belirlenerek çözümler üretildi. Projeler sayesinde
firmaların sorunlarına çözüm geliştirilirken aynı zamanda öğrencilerin de mezun
olmadan önce sahada iyi bir deneyim kazanmalarına imkân sağlandı.

İş fırsatı
İŞİM, Çankaya Üniversitesi Uluslararası
Ticaret Bölümü ile sürdürdüğü öğrenci

projeleri ile OSTİM firmalarına ihracat
pazarı araştırmalarında katkı sağlarken,
öğrencilere de istihdam fırsatları oluşturuyor.
Küme koordinatörlüğünde yürütülen projeyle, öğrenciler dönem boyunca haftada
bir tam gün firmaların dış ticaret bölümlerinde personel gibi görev alarak, firmaya
yeni ihracat pazarları bulmaya çalışıyor.
Bu yıl İŞİM üyesi 8 firmanın katıldığı
projede Çankaya Üniversitesi’nden 11
öğrenci 4 ay boyunca sahada işe dokunarak, tecrübe kazandı. Firmaların ürünlerini detaylı bir şekilde öğrenen mezun
adayları, reel sektörü, dış ticareti ve yurt
dışı ilişkilerin geliştirilmesini yaşayarak
tecrübe etti.
Dönem sonunda öğrenciler, firmalarda

yaptıkları çalışmaları OSTİM Organize
Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda sundu. Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mahir Nakip, Öğretim Görevlisi
Fedai Uzun, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve staj yapılan
firmaların yetkilileri öğrencilerin yaptığı
projeleri dinledi. Yeni mezun gençler,
sertifikalarını alarak projelerini tamamladı.
Proje bitiminde 2 öğrenci, projede çalıştıkları firmalarda işe başladı. Bugüne kadar İŞİM üyelerinde sürdürülen öğrenci
projeleri sayesinde 50’nin üzerinde yeni
mezuna, küme üyesi firmalarda istihdam
olanağı sağlandı.

150 ikili iş görüşmesi
İŞİM, kamu kurumları ve özel
sektördeki ana sanayi firmalarıyla
düzenlediği ikili iş birliği
görüşmelerini sürdürüyor. İnşaat
sektöründe faaliyet gösteren büyük
ana yüklenici ve taahhüt firmaları;
Fernas, Güriş, Limak ve Kolin’in
makina ikmal, bakım onarım ve
satın alma yetkilileri İŞİM, üyeleriyle
masaya oturdu.
OSTİM OSB Konferans Salonu’nda
düzenlenen etkinlikte, 150’den
fazla ikili iş görüşmesi yapıldı. İŞİM
Yönetim Kurulu Başkanı Halide
Rasim, etkinlikleri düzenlemeye
devam edecekleri mesajını verdi.
Rasim, “Üyelerimizin iş hacmini
artırabildiğimiz ölçüde kendimizi
başarılı sayıyoruz.” dedi.
Programa katılan İŞİM üyeleri ve
ana yüklenici firmaların yetkilileri,
görüşmelerin kendileri için oldukça
faydalı olduğunu belirterek ikili iş
birliği etkinliklerinin önemine dikkat
çekti. Her iki taraf içinde verimli
geçen görüşmelerin, önümüzdeki
dönemde daha geniş katılımlı
olarak düzenlenmesi planlanıyor.

