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Türkiye’nin yerli ürünle imtihanı 
yeni değil… Cumhuriyet’in ila-
nıyla birlikte yenilenme, dirilme 

arzusu; muasır medeniyetler hedefi nde 
milli bilinçle birçok tesisin temelinde 
imzası olan kararları beraberinde geti-
riyordu.
Yurdun dört bir yanında; ekonomik ge-
lişme için üretimin ne denli önem taşı-
dığı konuşuluyordu. Devlet yatırımları; 
geleceğe yönelik uzun soluklu kalkın-
ma yoluna döşenen taşlardı. Nitekim bu 
yatırımlar özel sektöre de güç aşılıyor, 
Anadolu’dan, cesaretiyle girişimciliğini 
birleştirebilen, bu ülke için hayal kura-
bilen isimlerin çıkmasını sağlıyordu. 
Hazır almamak, bağımlı olmamak, yer-
li ve milli düşünceyi ayağa kaldırmak 
için bir toplum seferber olmuştu… Ay 
yıldızlı bayrağımızı göğün en yüksek-
lerine çekip, gururla tamamladığımız 
İstiklal Mücadelesi ve mazide yazdığı-
mız çok sayıda destan bize öğretmişti… 
Siyasal, askeri zaferler ne kadar büyük 
olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle 
taçlandırılmalıydı. 
Kendi uçaklarımızı yapmalıydık; yap-
tık. Fabrikalarımızın bacaları tütmeliy-
di; üretti ve tüttü…
Bir dönem geldi; gemilerin limanlarda 
indirdiği, teknolojisini hayranlıkla kar-
şıladığımız ürünleri tercih ettik. Yani 
hazırı aldık. Aldığımızı ‘biz bunu daha 
iyi nasıl tasarlarız ve üretebiliriz?’ de-
medik. Aldıkça daha çok talep ettik… 
Bunu her alana yaydık. 
Devlet politikamızı maalesef kalkınma 
odaklı olarak netleştiremedik. 
Parasını versek dahi ihtiyaçlarımızı te-
min edemedik; edemiyoruz…
Bugün içinde bulunduğumuz durum, 
yaşadığımız sorunlar bunu göstermiyor 
mu?
Bir ülkenin siyasal olarak güçlü olması-
nın başat unsurunun ekonomi olduğunu 
devamlı olarak vurguluyoruz. Devlet 
büyüklerimiz de bunun ısrarla altını çi-
ziyor. 
1960’larda yarım kalan ‘Devrim’ oto-
mobili hikayesini bugün yeniden daha 
sağlam yazmak istiyoruz. Yeniden 
uçaklarımızı yapmak istiyoruz. Kendi 
tankımızı, araçlarımızı üretmeye gayret 
ediyoruz. Milli Yüksek Hızlı Treni bi-
zim mühendisimizin ve işçimizin emek-

leriyle raylara koymanın mücadelesin-
deyiz…
Bunları elbette hep birlikte el ele yapa-
cağız. Büyük fi rmalarla orta ve küçük 
işletmeler, devletin desteğinde güç bir-
liği yaparak bunu başaracak. 
Bu anlamda raylı sistem tedariklerine 
ilişkin 7 Kasım 2017’de yayımlanan 
Başbakanlık genelgesi büyük bir de-
ğer ifade ediyor. Genelgenin, yetenekli 
Türk sanayisinin çok daha iyi yerlere 
ulaşmasına vesile olmasını ve her alan-
da bu örneklerin çoğalmasını diliyoruz. 
Sanayileşmenin Gizli Tarihi isimli kita-
bın yazarı Ha-Joon Chang’ın ifadeleriy-
le noktalayalım…

Tarihten doğru dersleri almak
Romalı politikacı ve fi lozof Çiçero bir 
defasında şöyle demiştir: “Eski zaman-
larda ne yapıldığını bilmemek her za-
man çocuk kalmaktır. Eğer evvelki dö-
nemlerin emekleri kullanılmazsa, dünya 
daima bilginin başlangıç aşamasında 
kalmak zorundadır.” 
Bu düşünce, başka hiçbir yerde konuy-
la kalkınma politikasının tasarımında 
olduğundan daha fazla ilgili olmadığı 
halde bu ölçüde göz ardı edilmemiştir. 
Kullanabileceğimiz pek çok tarihsel 
tecrübeye sahip olmamıza rağmen, bun-
ları öğrenmek zahmetine katlanıyoruz 
ve sorgulamaksızın, yaygın kabul gören 
bugünün zengin ülkelerinin serbest ti-
caret, serbest piyasa politikasıyla kal-
kındıkları söylencesini kabul ediyoruz. 
Fakat tarih bize, neredeyse tüm başarı-
lı ülkelerin kalkınmalarının başlangıç 
aşamalarında, ekonomilerini geliştir-
mek için korumacılığın, sübvansiyon-
ların ve düzenlemelerin bir karışımını 
kullandıklarını söylüyor. (…) Bugünün 
zengin ülkelerinin tarihleri de bunu 
doğruluyor.
Kalkınmak için daha çok özgün tasarım 
ve katma değeri yüksek üretim önceliği-
miz olmalıdır. Kimse bunları altın tepsi 
içinde sunmuyor. Yeter ki kendimize 
güvenelim ve çalışalım… Geçmişteki 
tecrübelerimizi doğru okuyup analiz 
edersek; bundan sonra çizeceğimiz rota 
ve milli hamlelerimiz daha sağlam ola-
caktır. 

“Rüyalarınızı gerçekleştirmenin 
en iyi yolu uyanmaktır.”

Boks Efsanesi Muhammed Ali

Kendimize güvenelim
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İthalata karşı milli hamle
KOSGEB, ithalata karşı yerlileştirme sefer-
berliği başlattı. Stratejik Ürün Destek Prog-
ramı ile ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli 
ve milli imkanlarla üreteceklere 5 milyon 
liraya kadar destek verilecek.  
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E-ticaret hedefi 350 milyar TL
Uluslararası E-Ticaret Konferansı’nda, 
Türkiye’nin e-ticaretteki 2023 hedeflerini 
paylaşan Başbakan Binali Yıldırım, 
“E-ticarette, Cumhuriyetimizin 100. yılına 
giderken 2023 hedefimiz 350 milyar Türk 
Lirası'dır. Bu hedefi tutturmayı inşallah 
başaracağız.” dedi.    
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Yerli otomobil Türkiye'nin iddiası 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
meselenin sadece otomobil üretmek değil, 
buradan ortaya çıkacak teknolojiyle, 
birikimle, tecrübeyle; dünyaya meydan 
okuyacak yeni ve çok iddialı bir çıkış ortaya 
koymak olduğunu belirtti. 

E-5000 Projesi başladı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, milli üretim seferberliği 
kapsamında ilk ana hat milli elektrikli 
lokomotif E-5000 projesine başlandığını 
söyledi. 

Ostim Teknopark’ın teklifi 23 
proje arasına girdi
Ostim Teknopark’ın Mantar Kültivasyon 
ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi 
Projesi; Avrupa Birliği (AB) bütçesinden 
finanse edilen Katılım Öncesi Yardım 
Aracı IPA II Rekabetçilik ve Yenilik 
Sektör Operasyonel Programı (RYSOP) 
kapsamında destek almaya hak kazandı. 

Kadın eli kauçuk hamuruna değdi
Kadın girişimci hikayeleri çoğaldıkça, geleceğe 
yönelik umutlar da artıyor. Başarılarıyla örnek 
olan bu isimlerden biri de OSTİM geleneğinin 
temsilcilerinden Ezgin Öğünç Durhan. 

Girişimcilik, yeni Türk 
mucizesinin anahtarı
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tasarım ve 
bilgiye sahip olmadan bir Türk mucizesinin 
gerçekleştirildiğini anlattı. Zeybekci, “Artık 
yeni şeyler geliştirmemiz lazım, onun için 
girişimcilik önemli.” dedi. 

05sayfa

KOBİ’lerin devlerle dördüncü 
randevusu
23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında 
dördüncüsü gerçekleştirilecek olan 
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri’nin (ICDDA) hazırlıkları devam ediyor. 
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, 
etkinliğe ilginin giderek arttığını belitti. 
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KOSGEB, Stratejik Ürün Destek 
Programı ile yurtdışından ithal 
edilen ara malları Türkiye’de yer-

li ve milli imkanlarla üreteceklere 5 mil-
yon liraya kadar destek verecek. Progra-
ma başvuracak projelere, işletme başına 
5 milyon liraya kadar yüzde 70'i geri 
ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek 
sağlanacak. 

Programın tanıtımı Bilim, Sanayi Tek-
noloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, KOSGEB Başkanı Cevahir Uz-
kurt, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sa-
yan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

“Teknoloji odaklı 
yerli ve milli üretim”
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uz-
kurt, ithal edilen teknolojik ürünleri yerli 
ve milli şirketler ve KOSGEB desteğiyle 
üretmek için seferberlik başlattıklarını 
ifade etti. Uzkurt, “KOBİ’lerimizin tek-
nolojik altyapısını güçlendirmeye devam 
ederken diğer taraftan da cari açığımızı 
kapatacak KOBİ’ler vasıtasıyla teknolo-
ji üretimini tabana yayacak öncelikli ve 
stratejik alanlarda uluslararası oyuncula-
rımızı çıkaracak adımlar atmaya devam 
ediyoruz. Sloganımız; ‘Teknoloji odaklı 
yerli ve milli üretim’ olacaktır.” dedi.

“OSTİM’le yaptığımız çalışmalar var”
BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 
haberleşme teknolojilerinin yerlileşti-
rilmesi için yaptıkları çalışmaları anlat-
tı. Sayan, “5G’de yerli ve milli alt yapı 

kurabilmek için tüm imkanları seferber 
ettik. Bu noktada Haberleşme Teknolo-
jileri Kümelenmesi kuruldu. OSTİM’le, 
üniversitelerle yaptığımız çalışmalar var. 
KOSGEB’le yürütülen bu çalışmalarda; 
elektronik haberleşme sektörü özelinde 
yerli ve milli üretim ekosisteminin ge-
liştirilmesi amacıyla atılacak adımları da 
belirlemiş oluyoruz.” değerlendirmesini 
yaptı.  

“HTK, milli şebeke üzerine çalışıyor”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, yerli sanayi ve ileti-
şim altyapısız küresel bir oyuncu oluna-
mayacağını dile getirdi. Bakan Arslan, 
“Yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz 
milli ürünlerle dünya çapında küresel 
üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedefli-
yoruz.” dedi.

Haberleşme altyapısının milli olması-
nın önemine temas eden Bakan Arslan, 
“Türkiye'yi geleceğe taşımak istiyorsak 
bu altyapıyı kendimiz üretmeliyiz. Bu 
kapsamda, yerli yatırımcıya, yerli ya-
zılımcıya, yerli içerik üretenlere büyük 
destekler veriyoruz. Ar-Ge'yi ve yerli 
üretimi teşvik edecek birçok yükümlülük 
getirdik. Bu yükümlülükler yerli ve milli 
üreticilerimiz açısından önemli bir teşvik 
olarak görülmeli. Haberleşme Teknolo-
jileri Kümelenmesi’ni (HTK) faaliyete 
geçirdik. Bugün itibarıyla bünyesinde 
Ar-Ge yapan ve ürün geliştiren firmalar 
bulunuyor. Şu an üzerinde çalıştıkları uç-
tan uca milli şebeke projesiyle ülkemiz 
adına çok önemli bir adımın eşiğindeler.” 
bilgisini verdi.

“250 milyon liralık 
katma değer oluşacak”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, Stratejik Ürün Destek Programı ile 
ithalatı yüksek, stratejik ürünlerin yerli-
leştirilmesi ve millileştirilmesini hedef-
lediklerini belirterek, “Program çerçeve-
sinde hazırladığımız projeksiyona göre 
500 projenin desteklenmesiyle 2 bin 500 
kişiye iş imkanı sağlanacak, KOBİ'le-
rin imalat sanayisinde oluşturduğu cari 
açık yüzde 10 azalacak. Verdiğimiz bu 
destekle 250 milyon liralık katma değer 
oluşturacak.” dedi.

İthalata karşı yerli ürün seferberliği baş-
lattıklarına dikkati çeken Faruk Özlü, 
şöyle devam etti: “Kendi işletmelerimiz-
le, kendi KOBİ'lerimizle, kendi finans-
manımızla, kendi insan kaynağımızla, 
kendi damgamızla, kendi ürünlerimizi 
üreteceğiz. Bu amaçla ithal ettiğimiz 
1.000 ürünü, bunu yapabilecek 1.000 
KOBİ ile eşleştirmek için çalışıyoruz. 
Bunların bir defaya mahsus tasarlama, 
geliştirme ve piyasaya sürme masrafla-
rını biz destekleyeceğiz. Böylece ithalatı 
azaltacak, yerli malı üretimi artıracağız.”

Bakan Özlü, cari işlemler dengesi ince-
lendiğinde, ara malı ithalatı sorunuyla 

karşılaşıldığına değinerek, KOSGEB 
aracılığıyla başlatılacak bu programla, 
cari açık problemini azaltmaya katkıda 
bulunan yatırımların destekleneceğini 
vurguladı. İthalat miktarı yüksek, stra-
tejik ara malların yerli üretiminin teşvik 
edileceğini dile getiren Özlü, böylece 
ülke ekonomisine katma değer sağla-
nacağını, imalat sanayinde yerli girdi 
oranının artırılacağını ve yerli imalat 
sanayinin gelişmesinin destekleneceğini 
kaydetti.

İTHALATA KARŞI MİLLİ HAMLE
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), ithalata karşı 
yerlileştirme seferberliği başlattı. 
Stratejik Ürün Destek Programı ile 
ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve 
milli imkanlarla üreteceklere 5 milyon 
liraya kadar destek verilecek.

KOSGEB stratejik ürüne 5 milyon liraya kadar destek verecek

Sağlanacak destekler; Maki-
ne-Teçhizat, Yazılım Giderleri, 
Personel Gideri, Bilgi Transferi, 
Test-Analiz, Kalibrasyon ve Refe-
rans Numune Desteği ve Hizmet 
Alımı destekleri şeklinde olacak. 
Destek oranları yüzde 70 geri 
ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli 
oranı uygulanarak destek kapsa-
mında alınacak makine teçhizatın 
yerli üretim olması önemli olup, 
yatırımın gerçekleşmesi için alı-
nacak makine-teçhizat ve yazılım 
giderleri yerli malı belgesi kapsa-
mında alınması durumunda geri 
ödemesiz destek oranına yüzde 
15 ilave edilecek. İşletmeler, 
desteklenmesi ön görülen tutarın 
yüzde 25’i kadar erken ödeme 
alabilecekler. Destek kapsamında 
istenen teminat mektubu giderleri 
de yüzde 100 oranında destekle-
necek.

Proje başvuruları dönemsel olarak 
alınacak olan program kapsamın-
da verilecek desteklerin toplam 
üst limiti 5.000.000 TL olarak 
belirlendi. Proje süresi en çok 36 
ay; kurul kararı ile 6 aya kadar 
ek süre verilebilecek. Başkan-
lık; kalkınma planları, hükümet 
programları ve yıllık programlarda 
belirlenen hedefler ile stratejik 
dokümanlardaki öncelikler doğrul-
tusunda; bölgesel, sektörel ve öl-
çeksel kriterler ile teknoloji düzeyi 
ve özel hedef gruplarını dikkate 
alarak iki katını geçmemek üzere 
destek üst limitini artırabilecek. 

YÜZDE 70 GERİ ÖDEMESİZ 

KOSGEB ve BTK’nın imzaladığı protokole 
dikkati çeken Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, destekle 
KOBİ’lerin özellikle bilişim altyapısına 
yönelik yerli ürün üretimini artıracağına 
işaret etti. 

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu, Aselsan, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSaD) ve 
Posta ve Telgraf Teşkilat A. Ş. (PTT) ile KOSGEB arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, Türkiye'nin; bölgesel lider, küresel 
oyuncu olmasını hedeflediklerinin altını 
çizerek, “Teknolojimiz, insan kaynağımız, 
sanayicimiz bizi bu hedefe taşımak için 
yeterli. Bize düşen görev bu kaynağı etkin 
ve verimli bir şekilde harekete geçirmek, 
işleyişi yeniden yapılandırmaktı. İşte bugün 
startını vereceğimiz KOSGEB Stratejik Ürün 
Geliştirme Desteği, bu yönde atılacak önemli 
bir adımdır.” dedi.

ÜST LİMİT 5 MİLYON
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MİLLİ 5G’NİN YOL HARİTASI ÇIKTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nda (BTK) düzenlenen 
5GTR Forum Buluşması ve Çalış-

ma Grubu Çalıştayı’nda akademisyenler, 
İlgili Kamu Kurumlar, İşletmeciler, Sivil 
Toplu Kuruluşları, Üreticiler ve Teda-
rikçilerden oluşan 5GTR Forum üyesi 
yaklaşık 200 katılımcı bir araya geldi. 
Çalıştay ile 5G ve ötesi yeni nesil haber-
leşme sistemlerinde ulusal ve uluslarara-
sı pazarlarda yer alacak yerli/milli ürün, 
hizmet ve teknolojiler geliştirilmesinin 
sağlanması vizyonu çerçevesinde çalış-
malar başlatılıp, önemli adımlar atıldı.

Tüm gün süren çalıştayın açılışında ko-
nuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih 
Sayan, Türkiye’nin bu konuda izleme-
si gereken yol haritası hakkında bilgi 
verdi. Çalışma gruplarının, uzun vadeli 
planlamalar yaparak ülkenin 5G ve Ötesi 
stratejisi üzerine kafa yorması gerekti-
ğini vurgulayan Sayan, “Aynı zamanda 
öncelikli konuları belirleyerek projeler 
üretmeye başlamak çok büyük önem arz 
ediyor. Bu bağlamda elbette BTK olarak 
bizler ve hâlihazırda belirlenmiş koordi-
natörlerimize de büyük iş düşüyor.” dedi.

Yeni bir dünya kuruluyor
5G’yi “Bugüne kadar edindiğimiz bütün 
alışkanlıkları değiştirecek nitelikte bir 
dünya kuruluyor.” sözleriyle tanımlayan 
Sayan, “İnsanoğlu, tarihin derinliklerin-
de birçok değişim ve dönüşüm yaşadı. 
Ancak, hiçbirisi bugün geldiğimiz deği-
şim noktası ile kıyaslanabilecek ölçüde 
ve boyutta değildi. Buharlı gemilerin 
yapılması, elektriğin bulunması, uzaya 
çıkılması ve bilgisayarın icadı derken 
bugünlere geldik. 10 bin yıllık insanlık 
tarihinde görülmeyecek bir sıçrama ve 
değişimin sadece 100 yıllık bir dilime 
sığdığını gördük. Bugün ise 5G teknolo-
jilerine ilerlerken yeni bir çağın başlamak 
üzere olduğunu söylemeliyim” diyerek 
5G teknolojisinin önemine dikkat çekti.

Hedefimiz 5G ve Ötesi
5G’nin bir anda yerleşmeyeceği gibi bir 
anda da sonlanmayacağını ifade eden 
Başkan Sayan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Bizler bu yola çıkarken hedefi -
mizi 5G değil, “5G ve Ötesi” şeklinde 
koyduk. Artık iletişim sektöründe sürekli 
yeni teknolojilerin, diğerlerini domine 
ettiği ve farklı şebekelerin birlikte çalış-
tığı uzun soluklu, heterojen ve esnek bir 
yapıya gidiyoruz. Bu nedenle ilk stan-
dartları ve ticari kullanımları 2020 yılı-
nı hedefl eyen 5G’yi, 4.5G şebekesinden 
başlayarak öteye uzanacak bir bilgi ve 
iletişim teknolojileri ekosistemi oluştur-
mayı hedefi miz ve başarı ölçütümüz ka-
bul ediyoruz.”

“Herkesi bu sürece dahil olmaya 
davet ediyorum”
İlk 10 ekonomiden biri olmak adına ko-
nulan 2023 hedefl erinin altını çizen Baş-
kan Sayan, “Ülkemizin jeostratejik ve 
jeopolitik konumu büyük birer itici güç 
olarak bizi gelişmeye zorluyor. Mutlak 
ilerleme durumundayız. Yaşadığımız 15 
Temmuz tecrübesi de, üzerimizde yapı-
lan planların daha açık ve daha net olarak, 

her bir ferdimiz tarafından algılanmasını 
sağladı. Dolayısıyla elimizde ne kadar 
birikimimiz varsa, ne kadar tecrübeye sa-
hipsek, ciğerlerimiz ne kadar koşmamıza 
izin veriyorsa, Anadolu insanının DNA 
kodlarında biriktirdiği neler varsa hepsini 
sahaya sürmemiz gereken bir yoldayız.” 
dedi.

Başkan Sayan şu sözlerle çağrıda bulun-
du: “Varlık mücadelesi içinde, gelecek 
nesillerin mesuliyetini de üzerimizde ta-
şıyoruz. Bu noktada diyorum ki: “Gelin, 
sektörümüzden, üniversitelerimizden bu-
rada olmayan kimler varsa onları da bu 
sürece dahil edelim. El ele verelim. Ül-
kemizi geleceğe taşıma yolunda iş birliği 
yapalım. Bu, ülkemize, insanımıza, vata-
nımıza ve geleceğimize borcu-
muzdur.”

Hedefl ere inanmanın, gerçekleş-
tirebilmenin başlangıcı olduğu-
nu vurgulayan Sayan, dünyadan 
örnekler vererek, zorlukların 
aşılabileceğini söyledi ve ekledi: 
“Yüzlerce örnek verebiliriz. Kı-
saca inanıyorsanız, bu başarma-
nın yarısıdır. Diğer yarısı için ise 
çalışacağız” şeklinde konuştu.

5GTR Forum Buluşması ve Çalışma 
Grupları Çalıştayı’nın ilk toplantısı 
gerçekleştirildi. BTK Başkanı Dr. Ömer 
Fatih Sayan, “Bizler bu yola çıkarken 
hedefimizi 5G değil, 5G ve Ötesi 
şeklinde koyduk.” dedi.

5GTR Forum buluşmasında katı-
lımcılara 5GTR Forum’un kurulma-
sından sonra yapılan çalışmalar, 
aktiviteler ile Forum organizasyon 
yapısı hakkında bilgi verildi. 5GTR 
Forum çalışmalarının yerli ve milli, 
katma değeri yüksek yeni nesil 
mobil haberleşme ürün hizmet ve 
teknolojilerini üretme hedefi doğ-
rultusunda, ulusal ve uluslararası 
iş birlikleri ile kısa süre içerisinde 
verimli yol alabilmesini sağlamak 
üzere;

• 5G ve Ötesi’nin temelini oluştu-
racak yazılım tabanlı şebekelere 
olanak sağlayan SDN/NFV gibi 
yeni teknolojilere odaklanacak 
Çekirdek Ağ Grubu,

• Yüksek hızları destekleyen 
çoklu giriş ve çıkış temelli anten 
teknolojilerinin geliştirilmesi, baz 
istasyonu üretilmesi, milimetre 
dalga teknolojisini destekleyen 
RF ve yeni dalga formlarının 
Ar-Ge’sine yönelik teknolojik 
alanlara odaklanacak Fiziksel 
Ağ Grubu,

• Özellikle son kullanıcılara yöne-
lik akıllı ulaşım sistemleri, akıllı 
şehirler, sağlık, enerji ve tarım 
gibi dikey sektör uygulamaları-
na yönelik Hizmet ve Uygulama 
Grubu ile

• 5G teknolojilerinin uluslararası 
standartlarının belirlenmesine 
yönelik Standardizasyon Grubu 
dört ayrı salonda bir araya gele-
rek çalışmalar yapıldı.

4 AYRI GRUPTA 
ÇALIŞMA YAPILDIHEDEF            VE5G ÖTESİ

5G’nin; ulaşım, enerji, 
şehircilik gibi dikey sektörler 
açısından da önemli 

olduğunu vurgulayan 
BTK Başkanı Dr. 

Ömer Fatih Sayan, 
“Bu durumun ne 

kadar önemli 
ve kritik olduğu 

artık tüm 5GTR Forum 
paydaşlarının malumu. 5GTR 
Forum paydaşı olmayanlara 
da gerekli farkındalığı 
kazandırmak için çalışmaya 
devam edeceğiz. 5G’nin dikey 
sektörlerde yaratacağı değişimi 
özel etkinliklerle tartışmaya 
başladık.” ifadelerini kullandı.

5G’nin; ulaşım, enerji, 
şehircilik gibi dikey sektörler 
açısından da önemli 

olduğunu vurgulayan 
BTK Başkanı Dr. 

Ömer Fatih Sayan, 
BTK Başkanı Dr. 

Ömer Fatih Sayan, 
BTK Başkanı Dr. 

Dr. Ömer Fatih Sayan

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi operatörlerden tam not aldı. Projede 2000 mühendisin 
çalışması, 100 uluslararası patentin üretilmesi ve 50 ürün, başlangıçta yıllık 300 milyon TL ciro hedefleniyor. 

Hepsinden önemlisi amaç; uluslararası alanda rekabet edebilen bir dünya markası çıkarmak.

OPERATÖRLERDEN TAM NOT

kemizi geleceğe taşıma yolunda iş birliği 
yapalım. Bu, ülkemize, insanımıza, vata-

rek çalışmalar yapıldı.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
gerçekleştirilen Türkiye'nin Oto-
mobili Ortak Girişim Grubu Ta-

nıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli 
otomobil projesine çok önem verdiğini 
hatırlatarak, “Mesele sadece otomobil 
üretmek değil, buradan ortaya çıkacak 
teknolojiyle, birikimle, tecrübeyle; dün-
yaya meydan okuyacak yeni ve çok iddi-
alı bir çıkış ortaya koymaktır.” dedi.

Türkiye bir hayaline daha kavuşmak için 
hamlesini yaptı. Anadolu Grup, BMC 
Grubu, Kıraça Holding, Turkcell Grubu 
ve Zorlu Holding yerli otomobilin üreti-
mini üstlenecek ortak girişim grubunda 
yer alarak iş birliği protokolünü imzala-
dı. Projeye çok önem verdiğini dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mesele 
sadece otomobil üretmek değil, buradan 
ortaya çıkacak teknolojiyle, birikimle, 
tecrübeyle; dünyaya meydan okuyacak 
yeni ve çok iddialı bir çıkış ortaya koy-
maktır.” dedi.

“İlk taliplisi benim”
Otomobilin yapımını üstlenecek girişim 
grubundan hazırlık sürecini hızla ta-
mamlayarak, en geç 2019’da otomobilin 
prototipini bitirmelerini ve 2021’de de 
satışına başlamalarını beklediğini söyle-
yen Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedefl eri 
arasında özel bir yere sahip olan proje-
de en küçük bir gecikme istemediklerini 

kaydetti. Erdoğan, “Çünkü artık zaman 
kaybına tahammülümüz bulunmuyor. 
Mademki bu babayiğit arkadaşlarımız çı-
kıp ellerini taşın altına soktular, bize de 
onlara gereken her yerde omuz vermek, 
destek vermek düşer. Şimdiden ilan edi-
yor; piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin, 
bedelini ödemek şartıyla taliplisi de be-
nim.” dedi.

“Dördüncü dönemi ıskalamayacağız”
Türkiye’nin otomotiv sektörünün ilk üç 
dönemini kaçırdığını sözlerine ekleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama ülkemi-
zin içinde bulunduğu şartlar, yani terör 
olayları, darbeler, siyasi istikrarsızlık ve 
toplumsal huzursuzluklar gibi faktörler 
buna imkân vermedi. Aynı hatayı bir kez 
daha yapmayacak, sektörün dördüncü de-
ğişim ve yükseliş dönemini inşallah ıska-
lamayacağız.” ifadelerini kullandı.

Meselenin sadece otomobil üretmek ol-
madığına; buradan ortaya çıkacak tekno-

loji, birikim ve tecrübeyle dünyaya mey-
dan okuyacak yeni ve çok iddialı bir çıkış 
ortaya koymanın önemli olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: “iddianız yoksa kanatlarınız olsa 
da uçamazsınız. Biz ülke ve millet olarak 
işte burada iddiamızı ortaya koyuyor ve 
diyoruz ki; Türkiye’nin otomobilini ya-
pacağız, hiç şüpheniz olmasın. Hem de 
en güzel tasarımla, en güzel teknolojiyle, 
en iyi organizasyonla bu otomobili ülke-
mize ve dünyaya kazandıracağız. Böyle 
babayiğitler bize destek olduğu sürece 
Allah’ın izniyle otomobille birlikte daha 
nice başarılara beraber imza atarız.”

Yeni ürünleri tetikleyecek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ar-
tık Türkiye'nin küresel devlerle rekabet 
edecek teknolojiyi geliştirme zamanı-
nın geldiğini dile getirerek, projenin, 
Türkiye'nin teknolojik dönüşümü için de 
model olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, 
proje kapsamında geliştirilecek teknolo-
jilerin birçok sektörde yeni ürün gelişti-
rilmesini tetikleyeceğinin altını çizdi

Yerli otomobil Türkiye’nin iddiası
Yerli otomobil için imzalar atıldı. 
Projenin özel sektör koordinasyonu 
TOBB, kamu tarafındaki 
koordinasyonunun da Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, meselenin 
sadece otomobil üretmek değil, 
buradan ortaya çıkacak teknolojiyle, 
birikimle, tecrübeyle; dünyaya meydan 
okuyacak yeni ve çok iddialı bir çıkış 
ortaya koymak olduğunu belirtti. 
Üretilecek yerli otomobilin dünyaya 
pazarlanması konusunda da her 
türlü desteği vereceklerini açıklayan 
Erdoğan, “İddianız yoksa kanatlarınız 
olsa da uçamazsınız.” dedi.

Erdoğan: “Mesele sadece otomobil üretmek değil!”

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem 
Sancak, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Akça, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Başbakan Yıldırım’ın huzurunda iş birliği protokolünü imzaladı.

İŞİM’in ev sahipliğinde OSTİM 
OSB’de gerçekleştirilen kapanışa 

proje ortakları olan İngiltere’den Tex-
tile Centre of Excellence, İspanya’dan 
ATEVAL ve İtalya’dan Next Techno-
logy kümelenmelerinin temsilcileri ka-
tıldı. 2 yıl süreli 250 bin euro bütçeli 
projenin son buluşmasında tarafl ar ça-
lışmaları ve kazanımları hakkında de-
taylı bilgiler verdi. 

İŞİM Proje Yürütücüsü Esma Akyüz, 
CLUSTEM’in kümeye önemli katkı-
lar sağladığını ifade etti. Akyüz, Bronz 
Marka Küme Mükemmeliyet Sertifi kası 
başta olmak üzere eğitim, iyi uygulama 

örnekleri, yönetimsel çözümler ve ye-
nilikler gibi çok sayıda kazanıma sahip 
olduklarını dile getirdi. Esma Akyüz, 
CLUSTEM Projesi kapsamında gerçek-
leştirilen faaliyetler ve proje ortakları-
nın yaptığı çalışma sonucunda; eğitim 
ve danışmanlık programlarıyla birlikte 
sektörle kesişen diğer alanlarla ilgili 
hizmetler vereceklerini belirtti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, “Firmalara rekabet anlamın-
da neyi katabiliyoruz? Bunu da fi rma-
ları izleyerek, gözleyerek, kümelenme 
faaliyetlerini takip ederek buradan ciddi 
çıktıların olduğunu da çok net görmeye 
başladık. Bu bizi çok memnun ediyor, 
bizim enerjimizi artırıyor.” dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar da 
CLUSTEM’i, kümelerin üyelerine ve-
recekleri hizmetleri çeşitlendirmesi ve 
niteliklerini artırması açısından önemli 
gördüklerini ifade etti. 

Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdür Vehbi Konarılı, OSTİM’de do-
ğal kümelenme ekosisteminin oluştu-
ğuna dikkati çekti. Kümelenme için ruh 
ve istek olması gerektiğini belirten Ko-
narılı, “OSTİM’de bu ruh var. Kamu, 
üniversite, sanayi hepimiz bir araya ge-
lirsek, birlikte daha güçlüyüz. Biz her 
türlü kümenin içinde olmak istiyoruz.” 
dedi.

Amacına uygun ve verimli
Toplantıya katılan proje ortaklarının iz-
lenimleri şöyle: İtalya Next Technology 
Kümelenmesi’nden Enrico Venturini, 
İŞİM üyeleri ve Yönetim Kurulunun sı-
cak karşılamasının Ankara'daki toplan-
tıyı daha da verimli hale getirdiğini ve 
daha fazla iş birliği imkanı yarattığını 
kaydetti. İtalyan yönetici, “İŞİM üyele-
rinin ve diğer paydaşların CLUSTEM 
projesinin son etkinliğine geniş ve aktif 
katılımı, projenin başarıyla kapatılma-
sına ve mesajların şirketlere iletilmesi-
ne büyük katkı sağladı.” dedi.

CLUSTEM’in İngiltereli ortağı Texti-

le Centre of Excellence’nin yöneticisi 
Andrea Philipson ise OSTİM ve İŞİM'e 
misafi rperverliği için teşekkür ederek, 
“Mükemmel bir öğrenme deneyimi 
paylaşımı yaşadık. Kuruluşumuzun ge-
lişmesi için amacına uygun ve gayet ve-
rimliydi.” ifadelerini kullandı. 

İspanya ATEVAL’ı OSTİM’de anlatan 
Julia Vercher da şunları söyledi: “OS-
TİM OSB ve İŞİM Kümelenmesi’nin 
hedefl erinden biri, sektörün temsilcileri 
arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve 
iş makineleri ile ilişkili şirketler arasın-
daki iş birliğinin sinerjisini artırmaktır. 
Deneyimlerimizi paylaşabildiğimiz bu 
kısa, ama yoğun programda, bu iş ancak 
son derece verimli ve böylesine kalifi ye 
bir ekiple gerçekleşebilirdi.”

        Kümeler CLUSTEM’le ufkunu genişletti
İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesinin (İŞİM), katılımcısı 
olduğu; Avrupa Birliği KOBİ'lerin 
Rekabet Edebilirliği Programı 
(COSME) kapsamındaki Küme 
Mükemmeliyet Programı (CLUSTEM) 
Projesi tamamlandı. 

TÜRKİYE’Yİ İŞİM’İN 
TEMSİL ETTİĞİ PROJE 

TAMAMLANDI
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İlki 2013’te düzenlenen, sektörün kü-
resel aktörleriyle KOBİ’leri buluştu-
ran Savunma ve Havacılıkta Endüst-

riyel İşbirliği Günleri’nde 2018 heyecanı 
yaşanıyor. Firmalara; ikili iş görüşmele-
ri, mevcut iş ilişkilerini geliştirme, yeni iş 
ilişkileri oluşturma, sektörün karşılaştığı 
problemleri ve olası çözümleri keşfetme 
fırsatı sunan etkinliğin dördüncüsü, 23-
25 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da 
Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.

Yüksek memnuniyet
OSSA Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mithat 
Ertuğ, 2013, 2014, 
2016 yıllarındaki et-

kinliklere ilişkin 
anket sonuçla-
rının; yapılan 
görüşmeler 
ve görüşme 
yapılan fi r-
m a l a r ı n 
u y g u n -
luğu ko-
nusunda 
% 9 5 
oranında 
katılımcı 

m e m n u -
n i y e t i gösterdiğini dile 
getirdi. ICDDA’nın, düşük maliyetlerle 
KOBİ’lere yüksek profi lli fi rmalar ile 
görüşme imkanı sunduğunu belirten Er-
tuğ, “Önceki üç programa, yurtdışından 
gelen satın alma yetkililerinin gösterdi-
ği devamlılık ve ilgi ile sponsorlarımı-
zın her yıl gösterdiği destek de Savun-
ma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri’nin başarısında önemli yer tutu-
yor.” dedi.

Ödül aldı
ICDDA’nın, elde edilen başarılı so-
nuçlarla Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı tarafından 2014 Savunma Sanayii 
Özel Ödülü ve 2017 yılında Savunma 
Sanayii Tanıtım Özel Ödülü’ne layık 
görüldüğünü anımsatan Ertuğ, T.C. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından URGE 
Projeleri kapsamında verilen destek-
lerin, KOBİ’lerin etkinliğe katılımının 
artmasında önemli rol oynadığına dik-
kat çekti. 

Tecrübeli isim, organizasyonla ilgili 
şöyle konuştu: “Etkinliğimizin ilk gü-

nünde Sivil Havacılık, Deniz, Hava, 
Kara Sistemleri, Anayurt Güvenliği 
Teknolojileri ve Tedarik Zincirinin 
Geliştirilmesi gibi konularda, yerli ve 
yabancı yetkin moderatörler eşliğinde 
birçok ülkeden askeri ve ticari ataşeler, 
ilgili bürokratlar, Kuvvet Komutanlık-
ları ve ilgili Bakanlıkların temsilcileri 
gibi yaklaşık 1.600 yetkilinin katılımı 
ile sektörle ilgili yeniliklerin konuşul-
duğu, sektörün karşılaştığı problem-
lerin ve olası çözümlerin tartışıldığı 
konferanslar düzenlenmektedir. 2. ve 
3. gün ise standlı katılımcılar için ikili 
iş görüşmeleri organize edilmektedir.”

Devler Başkent’e geldi
Yerli ve yabancı birçok fi rmanın etkinli-
ğe olan ilgisinin arttığını belirten Mithat 
Ertuğ, “Yurtdışından AIRBUS DEFEN-
CE AND SPACE, BOEING, DASSA-
ULT SYSTEMS, EADS, LEONAR-
DO GROUP, LOCKHEED MARTIN, 
MBDA, NAVANTIA, ROLLS ROY-
CE, SIKORSKY, THALES gibi birçok 
önemli fi rmanın yanı sıra; yurt içinden 
ASELSAN, HAVELSAN, FNNS, IS-
TANBUL TERSANESİ, MKEK, OTO-
KAR, ROKETSAN, TAI, TEI  gibi ana 
sanayi fi rmalarımız ile pek çok sanayici-
miz katılım göstermiştir.” açıklamasında 
bulundu. 

 

Latif Aral Aliş - SSI Yönetim Kurulu 
Başkanı: Savunma ve havacılık sektörü 
olarak istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. 
Bu kadar önemli ve stratejik bir konuda 
OSSA gibi yapılar sayesinde denetimli, 
belirli hedefl ere yönelik yol haritası dü-
zenleyebilen bir sanayimiz var olmakta-
dır.

Dr. Faik Eken - ASELSAN Genel 
Müdürü: ASELSAN olarak OSSA’nın 
çalışmalarını yakından takip ediyor ve 
destek veriyoruz. OSSA’nın çalışmaları-
nın yurt içi fi rmalar ile sınırlı kalmayıp 
uluslararası işbirliklerine de olanak sağ-

ladığını gözlemliyorum. Özellikle 11-13 
Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenen savunma ve havacılıkta En-
düstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) et-
kinliği, sektörde yer alan yerli ve yabancı 
paydaşları bir araya getirme ve işbirliği 
yapılabilecek alanların belirlenmesi an-
lamında önemli bir platform sağlamıştır. 

Andy Johnson - Rolls-Royce Türki-
ye Bölgesi Başkan Yardımcısı: ICD-
DA, ileri üretim teknolojiler konusunda 
Türkiye’den ve yurtdışından çok sayıda 
fi rma ile görüşebildiğimiz iyi bir etkin-
liktir. Bu etkinlik bize Türkiye’den yerel 
ve uluslararası şirketler ile buluşma ve 
yetenek ve kabiliyetlerimizi Türkiye’de 
geliştirmek adına imkan sunuyor.

Jill Christenson - Boeing Satın alma 
Müdürü: Bu etkinlikte Türkiye’de gör-
düğüm mevcut teknoloji, kabiliyet ve 
tedarikçiler beni çok etkiledi. Havacılık 
sanayiinde birlikte büyüyebiliriz. 

KOBİ’lerin devlerle dördüncü randevusu 2018'de
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
himayelerinde ve OSTİM Savunma 
ve Havacılık Kümelenmesi Derneği 
(OSSA) organizatörlüğünde başarıyla 
gerçekleştirilen Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri’nin (ICDDA) dördüncüsü 
için hazırlıklar devam ediyor. OSSA 
Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, 
etkinliğe ilginin giderek arttığını 
belitti.

Hazırlıkları süren ICDDA’ya geçen yıl 33 ülkeden 200 firma katılmıştı…

RAKAMLARLA ICDDA

ICDDA 2013 ICDDA 2014 ICDDA 2016

22 Ülke 34 Ülke 33 Ülke

220 Firma 250 Firma 200 Firma

2.000 İkili İş Görüşmesi 4.800 İkili İş Görüşmesi 5.400 İkili İş Görüşmesi

23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında 
dördüncüsü gerçekleştirilecek olan 
etkinlikte, Türk savunma ve havacılık 

sanayiinin başarılı çalışmaları, 
bakım onarım konularının yanı sıra 
sertifikasyon ve bölgesel kalkınma 

modelleri konusunda da çeşitli 
konferanslar verilerek katılımcılar 

bilgilendirilecek. Detaylı bilgi, 
www.icdda.com.tr ve www.ankara.
bciaerospace.com adreslerinde.

OSSA Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mithat 
Ertuğ, 2013, 2014, 
2016 yıllarındaki et-

kinliklere ilişkin 
anket sonuçla-
rının; yapılan 
görüşmeler 
ve görüşme 
yapılan fi r-
m a l a r ı n 
u y g u n -

katılımcı 
m e m n u -

Mithat Ertuğ

Görüşler
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Yapılan yasal düzenlemeyle sanayici 
sayılan yazılımcılar, Ankara Sana-

yi Odası (ASO) çatısı altında güç birliği 
yapıyorlar. ASO’nun ilk seçimiyle bir-
likte müstakil bir komite haline gelecek 
olan yazılım sanayicileri, sektörün ge-
lişimi ve ihracatın artırılmasına yönelik 
sorunları tartışmak için ASO’nun ev 
sahipliğinde bir araya geldi.

“Hızlı değişime ayak uydurmalıyız”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, dijital 
teknolojilerin üretim proseslerine gir-
mesiyle ürünlerin kalitelerinde yaşanan 
artışı herkesin gördüğünü ve bu an-

lamda dijital 
teknolojilerin 
üzerinde daha 
fazla durul-
ması gerekti-
ğini ifade etti. 
21. yüzyılın 
sensörler yılı 
olacağına işa-
ret eden Öz-
debir, “Bilgi-
nin, data’nın 
çok daha fazla toplandığı, her parametre-
nin ölçülebildiği, her yerden bilgi akı-
şının sağlandığı çağda yeni yazılımlara 
ihtiyaç var. Yazılım artık en ufak ma-
kinada bile bulunması gereken bir hale 
geldi. Bizim ülke olarak kendi yazılım 
programlarımızı kendi işletim sistemi-
mizi yapabilmemiz lazım. Bu ülkemi-
zin güvenliği açısından da son derece 
önemli hale geldi.” dedi. 

Çağımızda en hızlı büyüyen sektörün 

teknoloji sek-
törü olduğunu 
söyleyen Öz-
debir, “Dünya-
nın en büyük 
10 şirketi ara-
sında teknoloji 
ş i rke t ler in in 
ön plana çık-
tığını görüyo-
ruz. Teknoloji 
geliştikçe bilgi 

artıyor, bilgi artıkça teknoloji gelişiyor. 
Artık bilgi çok hızlı üretiliyor. Bu hızlı 
değişime hepimizin ayak uydurması la-
zım. Endüstri 4.0 aşamasına geldiğimiz 
zaman işler biraz daha karmaşıklaşıyor. 
Makineler birbirleriyle konuşuyorlar 
ve işleri kendi kendilerine yapıyorlar. 
Endüstri 4.0 dönüşümüne ayak uydu-
ramazsak çok yüksek beceri isteyen 
ürünler haricindeki çok uç ürünlerde 
üretim yapan fi rmalarla rekabet edeme-
yiz.” dedi.

“Nasıl tanımlanacak bilmiyorum”
TBD Başkanı Rahmi Aktepe de derne-
ğin 3 dönemdir başkanı olduğunu ve 
hala daha milli yazılımın tanımını yapa-
madığını vurguladı. Aktepe, “Yerli yazı-
lım nedir, milli yazılım nedir bunun tanı-
mı bende yok. Yazılım mevzu olunca bu 
nasıl yerli yazılım olarak tanımlanacak 
bilmiyorum. Bir çalışma grubunun, dev-
letin de bunun tanımını yapabildiğini dü-
şünmüyorum. Sadece devlet bize teşvik 
versin yaklaşımıyla bir yere varacağımı-
zı sanmıyorum.” görüşünü dile getirdi.

ASO Diğer İmalat ve Yazılım Sektörü 
Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar 
ise dünya ticaretinin artık teknoloji et-
rafında döndüğü bir çağda yaşadıklarını 
vurguladı. Başar, dijitalleşme hayatımı-
zın her yerinde, her anında yerini çoktan 
aldı. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji-
leri üreten, dijitalleşmeyi gerçekleştiren 
bizler yani yazılımcılar mesleğimizle 
ilgili birçok sorunla sürekli boğuşmak 
zorunda kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

   Yerli ve milli yazılım tanımsız!
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
Başkanı Rahmi Aktepe, “Yerli yazılım 
nedir, milli yazılım nedir bunun 
tanımı bende yok. Yazılım mevzu 
olunca bu nasıl yerli yazılım olarak 
tanımlanacak bilmiyorum.” dedi.

Bu yıl onuncusu düzenlenen TASAM 
Stratejik Vizyon Ödülleri; Stratejik 
Vizyon Sahibi Devlet Adamı, Siya-
setçi, Bürokrat, Bilim İnsanı, Kurum, 
İş Adamı, Sanatçı ve Gazeteci-Yazar 
olmak üzere sekiz kategoride verildi.

Türkiye ile sınırlı kalmayan ödüller, 
Türkiye ile olan dostluk ve iş birlik-
leri temelinde yurt dışından isimlere 
de verildi. Yurt dışından ödül alanlar 
arasında bu yıl, Katar Savunma Ba-
kanı Dr. Khalid Bin Mohammed Al 
Attiyah ve Uganda Devlet Başkanı 
Yoweri Kaguta Museveni bulunuyor.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, 
ödüllerin bir gelenek ve marka halini 
aldığını belirtti. Ödüllerin yıl bazında 
bir konseptle değil, yaşam boyu ömür 
çizgisini temel alan kriterlerde verildi-
ğine dikkat çeken Şensoy, “Yaşadığı-
mız dönemin sofi stike türbülansından 

çıkabilmek için eleştirel düşünce ve 
liyakatin yüceltilmesinden başka ça-
remiz yok.” dedi.

“Daha çok çaba göstereceğim”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, Stratejik Vizyon Sahi-
bi İş Adamı Ödülüne layık görüldü. 
Aydın’a ödülü Kosova Başbakan Yar-
dımcısı Dalibor Jevtic tarafından tak-
dim edildi. Ödül için TASAM yöneti-
cileri ve Başkanı Süleyman Şensoy’a 
teşekkür eden Aydın, “Bundan sonra 
bu ödülün içini doldurmak için daha 
çok çaba göstereceğim.” dedi. 

Stratejik Vizyon Sahibi İş Adamı 
Kategorisinde Orhan Aydın ile bir-
likte Dünya Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Didem Demirkent te 
ödül aldı.  

Stratejik Vizyon Ödülleri 
sahiplerini buldu

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), tarafından bu yıl onuncusu 
düzenlenen Stratejik Vizyon Ödülleri sahiplerini buldu. OSTİM OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Stratejik Vizyon Sahibi İş Adamı Ödülü’nü aldı. 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’a ödülü, Kosova Başbakan Yardımcısı 
Dalibor Jevtic tarafından takdim edildi.

Rahmi Aktepe Nurettin Özdebir

Melih Gökçek’in istifasının ardın-
dan, boşalan Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı’na, Sincan Bele-
diye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna 
seçildi. 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde yapılan seçimde; 
136 üyeden 104’ünün oyunu 
alan Tuna, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nin yeni 
Başkanı oldu. 

Kendisine duyulan güvene 
layık olmaya çalışacağını 
vurgulayan Başkana Tuna, 
Ankara’ya hizmet nokta-
sında el ele vererek bir-
likte çalışmayı 
düstur edi-
neceklerini 
dile getirdi.

Ankara’nın 
daha iyi 
noktalara 

gelmesinde bütün kişi ve kurumla-
rın görüş ve kanaatlerinin önemli ol-
duğunun altını çizen Mustafa Tuna, 
“Benim herkesin aklına ihtiyacım var. 
Dolayısıyla ortak akılla, güzel hizmet-

lere vesile olacağımıza inanıyo-
rum. Tabii temel prensibimiz; 

dürüst, şeffaf ve adil yönetim. 
Bu anlayışla hiç kimseye 
farklı muamele yok. Kim-
seye zulüm de yok. Bizim 
uygulamalarımız bu yön-
dedir.  Bu yönde sizlerin 
de desteklerini her zaman 
yanımda göreceğime inanı-

yorum.” dedi.

Ankara Büyükşe-
hir Belediye 
Başkanı Doç. 
Dr. Mustafa 
Tuna’ya yeni 
gö rev inde 
başarılar di-
leriz. 

Başkent Mustafa Tuna’ya emanet

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 
(TAI), Genel Müdürü Temel Kotil, 

Dubai Airshow’a katılımlarının önemine 
vurgu yaparak, körfez ülkeleri nezdinde 
de savunma ve havacılık sektörü için id-
dialı olduklarını belirtti.

TAI, Ortadoğu pazarlarına yönelik id-
diasını sürdürüyor. 6-9 Kasım 2017 
de Tayland’da Savunma ve Güven-
lik Fuarı'na katılımın ardından, 12-16 
Kasım'da da Dubai Airshow'a iddialı 
gösterileriyle katılan Türk havacılık devi, 
standında pek çok ülkeden askeri yetkili-
yi ağırladı.   

TAI Genel Müdürü 
Temel Kotil, Dubai 
Airshow’a gerçekleş-
tirilen katılımın öne-
mine vurgu yaparak 
körfez ülkeleri nez-
dinde de savunma ve havacılık sektörü 
için iddialı olduklarını söyledi.

Şirket öte yandan T129 ATAK helikop-
terinin ilk defa gösteri uçuşu yaptığı et-
kinlikte, Rus IRKUT fi rması ile iş birliği 
anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre iki 
şirket, sivil havacılık alanında ortak di-
zayn ve üretim gerçekleştirecek.

TAI Körfez’de iddialı

Temel Kotil
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Kümelenmenin faydası

YEPSAN Havacılık A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Baş, kümelen-
me çalışmalarının içinde yer almanın 
faydalarını görmeye başladıklarını 
ve çok yakında Airbus ile de benzeri 
çalışmalar yapacaklarına inandıklarını 
dile getirdi.

“Tüm gücümüzle 
çalışmaya devam”

Yüksel Kompozit Genel Müdürü Çetin 
Akyürek ise şu değerlendirmeyi yaptı: 
“OSSA’nın, firmamızın seçilmesinde 
tavsiye ve sınırsız destekleri bulun-
maktadır. Bizlere gösterilen güven, iyi 
niyet ve ilgi için çok teşekkür ederiz. 
Ülkemiz ekonomisi için havacılık sektö-
ründe atılacak bu adımların öneminin 
bilinciyle; tüm gücümüzle hedef ve ba-
şarıya ulaşmak için şirketimize duyulan 
güvene layık olarak çalışmalarımıza 
devam sözü veriyoruz.”

“Gurur duyuyoruz”

Gür Metal Genel Müdürü İ. Gürsel Yar-
dımcı, Boeing’in tedarik zinciri içinde 
yer almaktan bir Türk şirketi olarak 
gurur duyduklarını kaydetti. Yardımcı, 
“Sektördeki 25 yıllık deneyimimizin 
üzerine yeni teknolojileri ve mühendis-
lik sistemlerini ekleyerek ve günümü-
zün havacılık sektör ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde analiz ederek uygun çözümler 
üretmeye odaklandık. Bulunduğumuz 
bu noktaya uzun soluklu bir çalışma, 
sürekli iyileştirme ve yatırım faaliyetleri 
neticesinde geldiğimize inanıyoruz. 
Bundan sonra da çalışmalarımızı bu 
doğrultuda devam ettirerek, Boeing’in 
1st tier tedarikçisi olarak uzun yıllara 
yayılan ve de sürekli büyüyen bir ürün 
portföyü oluşturmayı hedefliyoruz.” 
açıklamasında bulundu. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı, PTT ile birlikte 
Uluslararası E-Ticaret Konferansı 

düzenledi. Çeşitli ülkelerden Bakanların 
ve sektörün liderlerinin katıldığı konfe-
ransta e-ticaret tüm yönleriyle ele alındı. 

İki gün süren konferansta, paneller ve 
ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Libya 
Posta İdaresi, Sierra Leone Posta İdaresi, 
Kazakistan Posta İdaresi, Lübnan Posta 
İdaresi ve Bosna Hersek Posta İdaresi 
ile ikili ilişkilerin devamı ve geliştiril-
mesi konusunda protokoller imzalandı. 
Tunus'la imzalanan işbirliği anlaşmasıyla 
e-ticaret gönderilerinde yüzde 50 indirim 
uygulanması kararlaştırıldı.  

Türkiye dijital ekonomide yerini 
alacak 

Başbakan Binali Yıldırım, e-ticaretin 
çok yaygınlaştığına, küresel büyüme-
nin yüzde 3'ün altında olmasına rağmen 
e-ticaretteki büyümenin katlanarak gitti-
ğine dikkati çekti. E-ticaretin kolaylıkla-
rına değinen Binali Yıldırım, çok büyük 
lojistik merkezlere ihtiyaç bulunduğunu 
vurguladı. 

Yapılan düzenlemelerle e-ticaret üzerin-
den iş ve işlem yapacak şirketlerin yıl-
lık aidat ödemelerine destek verilmeye 
başlandığını belirten Yıldırım, PTT'nin 
geçen yıl 891 şirkete 4,5 milyon lira, bu 
yılın 10 ayında da 5 binden fazla şirkete 
18 milyon lira destek verdiğini bildirdi. 
Türkiye’nin e-ticaret hedefl erine de deği-
nen Yıldırım, “E-ticarette, Cumhuriyeti-
mizin 100. yılına giderken 2023 hedefi -
miz 350 milyar Türk Lirası'dır. Bu hedefi  
tutturmayı inşallah başaracağız. Bu hedef 
doğrultusunda amacımız ülkemizin yakın 
gelecekte dünyanın önemli dijital ekono-
mileri arasında yerini almasıdır.” dedi.

Yerli ve milli ödeme sistemi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin e-ticaret 

verileriyle ilgili bilgileri paylaştı. Bakan 
Arslan, "2015 yılında 25 milyar liraya 
yaklaşan Türkiye e-ticaret cirosu, bir 
yılda yüzde 20`nin üzerinde büyüdü ve 
2016 yılı sonunda 30 milyar lirayı geçti." 
dedi. 

PTT'nin altyapısını e-ticarete göre şekil-
lendirdiklerini kaydeden Arslan, PTT'nin 
artık modern çağın gereği olan elektro-
nik ödeme enstrümanını da kullanacağını 
söyledi. Arslan, PTT bünyesinde milli ve 
yerli elektronik ödeme sistemini de kura-
caklarının altını çizerek, ilgili kurumlarla 

Ortak Ödeme Platformu niyet mektubu 
imzalandığını ve yakın zamanda da ha-
yata geçeceğini ifade etti.

E-ticaret pazarında PTT’nin, milli ve 
yerli ödeme sistemi ile payını almasını 
istediklerini belirten Arslan, "Yerli ve 
milli elektronik ödeme sistemimizle ül-
kemizin ticaret hacmini de artıracağız. 
Ayrıca bütün tahsilatların tek bir tahsilat 
merkezi üzerinden yapılmasına yönelik 
altyapı çalışması yapıyoruz." dedi.

Uluslararası E-Ticaret Konferansı’nda, 
Türkiye’nin e-ticaretteki 2023 
hedeflerini paylaşan Başbakan 
Binali Yıldırım, “E-ticarette, 
Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken 
2023 hedefimiz 350 milyar Türk 
Lirası'dır. Bu hedefi tutturmayı 
inşallah başaracağız.” dedi.

Küresel büyümenin yüzde 3'ün altında olmasına rağmen e-ticaretteki büyümenin katlanarak 
gittiğine dikkati çeken Başbakan Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre, PTT geçen yıl 891 şirkete 4,5 
milyon lira, bu yılın 10 ayında da 5 binden fazla şirkete 18 milyon lira destek sağladı.

Boeing, Türkiye’deki paydaşları ve 
iş ortakları ile birlikte çalışarak 

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultu-
sunda Türk havacılık sanayiinin küresel 
rekabetçiliği ve sürdürülebilir büyümesi 
hedefl erini desteklemek üzere geliştirdi-
ği Milli Havacılık Planı’nın ilk adımını 
attı. Planın en önemli unsurlarından biri 
olan Boeing Türkiye Havacılık Sanayii 
Geliştirme Programı başlatıldı. Progra-
mın açılışı Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM) himayelerinde 100’ü aşkın 
fi rmanın katılımı ile İstanbul’da gerçek-
leşti.

Boeing Ticari Uçaklar Tedarik Yöne-
timinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Brian Baird “Bu programla Türk hava-
cılık sanayiinin küresel tedarik zincirin-
den daha yüksek pay almasını, küresel 
rekabetçiliğini ve rekabet eden fi rma 
sayısını arttırmayı hedefl iyoruz.” dedi.

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem 
Sargın Işıl da Türkiye’nin, havacılık 
sektöründe güçlü bir şekilde büyü-
yen bir ülke olduğunu vurguladı. Işıl, 
Türkye’nin, Boeing’in küresel başarı-
sına katkı sağlayan, yüksek standart-

larda üretim yapan sanayisi, yüksek 
kabiliyete sahip mü-

hendisleri ve yetkin insan kaynağı ile 
Boeing’in verimliliğine ve rekabetçili-
ğine önemli katkılar sağlayan bir ülke 
olduğunu belirtti. 

Açılış programında OSSA için sevin-
dirici gelişmeler yaşandı. Boeing yet-
kilileri, küme üyeleri; Yepsan, Yüksel 
Kompozit ve Gür Metal fi rmalarının 
Boeing altyüklenici grubu kapsamına 
dahil olduklarını açıkladı.

KOBİ’lere katkı sağlayacak
Boeing ile çalışmanın zorlu süreçlerin-
den bahseden yetkililer, AS9100 kalite 
belgeleri ve diğer belgelendirmelerin 
önemine değinerek; fi rmaların uzun dö-
nem yatırım planları, fi nansal güçleri ve 
fi rmaların yerleşim yerlerinin büyüklü-
ğü gibi birçok unsura dikkat ettiklerini 
vurguladılar. 

Boeing; Türk fi rmaları ile Bakım-Ona-
rım, Sertifi kasyon, Eğitim ve Tedarik 
Zinciri gibi başlıklarda uzun süreli iş-
birlikleri yapacak. Dünya devi; En-
düstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve 
Destekleme Programı (EYDEP) ile 
ortaklaşa yürütülebilecek projeler saye-
sinde KOBİ’lerin gelişimine ve kurum-
sallaşmasına da katkıda bulunabilecek.

KÜMELENME KÜRESEL TEDARİK YOLUNU AÇTI
OSSA’nın üç üyesi Boeing’le çalışmaya başladı

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyeleri Yepsan, 
Yüksel Kompozit ve Gür Metal, 
dünyanın önde gelen havacılık 
markası Boeing’in küresel tedarik 
zincirine girmeyi başardı.

  E-ticaret hedefi 350 milyar TL 

Dünyanın en büyük havacılık şirketi 
olan Boeing, Türkiye ile 70 yıldan 

uzun süreye dayanan köklü bir 
ilişkiye sahip. Boeing’in Türkiye’deki 
tedarikçileri hâlihazırda tüm Boeing 

Ticari Uçak programlarına parça veya 
montaj sağlıyor. Boeing’in yıllar içinde 
Türkiye’de yarattığı iş hacmi 1,6 milyar 

doları aştı.



KASIM 2017 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 9   

Ödedikleri vergi, yaptıkları ihracat, 
sağladıkları istihdam, elde ettik-
leri büyüme ve kıdemleriyle ödül 

almaya hak kazanan fi rmaları ve iş adam-
larını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, ATO yönetiminin çoğulcu yapısıyla 
sürdürdüğü mücadeleyi, ortaya koyduğu 
gayretleri ve elde ettiği sonuçları yakın-
dan ve takdirle takip ettiğini söyledi.

“Ekonomi gücünü milletten alır”
Güçlü ekonominin güçlü devlet demek 
olduğunu, ekonomisi güçlü olmayan bir 
devletin altyapı yatırımlarının ve diğer 
hizmetlerinin, milleti memnun edecek 
düzeyde olamayacağını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, ekonominin asıl 
gücünü milletten aldığına işaret ederek, 
milletin çalışkanlığı, üretimi, gayreti ile 
ortaya çıkardığı katma değerden elde 
edilen gelirle devletin temel görevlerini 
yerine getirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin, 2003-2016 yılları arasında 
ortalama yüzde 5,7 bu yılın ilk iki çey-
reğinde yüzde 5,2 büyüdüğünü hatırlatan 
ve 3. ve 4. çeyrekte çok daha büyük oran-
lar beklediklerini kaydeden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, yatırımlarda, bu yılın ilk 
3 çeyreğinde yüzde 20’nin üzerinde bir 
artış elde edilerek, tüm zamanların reko-
runun kırılmasının beklendiğini söyledi.

“Vatandaş güvenli yere para yatırır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem 
136 milyar dolara çıkan, daha sonra 90 
milyar dolara kadar gerileyen Merkez 
Bankası rezervlerinin yeniden 117-120 
milyar dolar seviyesine çıktığına, Borsa 
İstanbul’un yeni rekorlar kırdığına işaret 
etti ve “Döviz kurlarında son günlerde 
görülen suni şişkinliğin kısa sürede orta-
dan kalkacağına inanıyorum.” diye ekledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci de konuşmasında, Ankara'nın 
girişimcisi, sanayicisi, tüccarı ve esnafı 

ile üreten bir şehir olduğunu belirterek, 
"Ankara savaş meydanlarında kurulan 
bir başkenttir. Yeniden doğuşun ve umu-
dun başkentidir." dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 
Hükümetle hayata geçirdikleri projelerin 
KOBİ'lere "can suyu" olduğuna işaret 
ederek,  “TOBB'un kurucu ortağı oldu-
ğu Kredi Garanti Fonu'nun, kredi kefaleti 
hacmi de Hükümetimizin desteğiyle ar-
tırıldı. Böylece Türkiye çapında 653 bin 
fi rma banka kredisi kullanabildi." ifade-
lerine yer verdi. 

ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür, 
küresel rekabette geri kalmamak için 
Türkiye'nin üreten insanlara ve girişimci-
lere her zamankinden daha fazla ihtiyacı 
olduğunu vurguladı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gür-
sel Baran, küresel ekonominin ve 
Türkiye'nin pek çok badire atlattığı bir 
dönemde, ödedikleri vergiyle, kazandır-
dıkları dövizle ve sağladıkları istihdamla 
Ankara'nın ve Türkiye'nin ekonomisine 
katkıda bulunan iş adamlarına teşekkür 
ederek, "Sizler ekonominin neferlerisi-
niz. Hepinizle gurur duyuyoruz" dedi. 
Baran, dünyanın en zor coğrafyasında yer 
alan Türkiye'nin, teröre ve oluşturulmaya 
çalışılan krizlere rağmen bir istikrar adası 
olarak varlığını muhafaza ettiğinin altını 
çizdi. 

“YATIRIM FAİZE DEĞİL GÜVENEDİR”
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 
düzenlenen “Ankara’nın En’leri” Ödül 
Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Geçmişte, 3-5 milyar 
dolarlık spekülasyonlarla Türk 
ekonomisini esir alanlar, şimdi 
bunların 10 katı, 20 katı saldırılarla 
yine netice elde edemiyorlar. Çünkü 
artık, eski Türkiye yok” dedi. Yüksek 
faizle borçlanma söylemlerini 
eleştiren Erdoğan, şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Zira mevduat hesaplarına 
girecek olanlar bilesiniz ki faiz yarışı 
ile de girmeyecektir, onlar da güven 
esaslı yarışa gireceklerdir.” 

Enerji sektörü üst düzey şirket yöne-
ticilerini, karar alıcılarını,  kanaat 

önderlerini, sivil toplum kuruluşları 
yöneticilerini, akademisyenleri ve dü-
zenleyici kuruluşları bir araya getiren 
EIF, 10’ncu kez kapılarını açtı. OSTİM 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolo-
jileri Kümelenmesi (OSTİM Enerjik), 
ATO Congresium Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenen yeni organizas-
yonun da dikkat çeken kurumlarından 
biri oldu. 

Küme Koordinatörü Pınar Yalman 
Akcengiz, 8-10 Kasım 2017 tarihleri 
arasında gerçekleşen etkinliğe ilişkin 
şu değerlendirmede bulundu: “OSTİM 
Enerjik bu sene 10. yılında. 10. yıl te-
mamız biyoenerji olacak. EIF de 10. 
yılını kutluyor.  Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın desteğiyle oluş-

turduğumuz yeni yüzümüzle EIF’te 
lansmana çıktık. Fuarda, yatırımcılarla 
üyelerimizi bir araya getirdik, üyeleri-
mizin tanıtımını yaptık.”

500 mühendis 3 bin çalışan
OSTİM Enerjik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yaşar Çelik, “Bizim hayalimiz 
üniversite, sanayi ve kamunun iş birliği. 
EİF de özellikle kamunun ilgi gösterdi-
ği ve bakanlıkların himayesinde yapılan 
bir organizasyon. Bu fuarın özelliği; 
üniversite, kamu ve sanayiyi bir araya 
getirmesidir.” görüşünü paylaştı. 

66 üyeli OSTİM 
Enerjik’in, 500’e yakın 
mühendis ve 3 bine ya-
kın çalışanın olduğu bir 
kümelenme yapısı ol-
duğunu kaydeden Baş-
kan Çelik, “Biz ara yüz 
olarak çalışırız. Özel 
sektörün, özellikle ener-
jinin arz güvenliği ve yenilenebilir çev-
re teknolojileri ile ilgili olarak ülkede 
yerli yapım makine, ekipman ya da sis-
temlerin çoğalmasını sağlamaya gayret 
ediyoruz. Ülke kaynaklarının daha iyi 
kullanılması ve gelecekte yaşanabilir 
daha iyi bir Türkiye için çalışma yürü-
tüyoruz.” dedi.

60 şirketle 300 iş görüşmesi
Aynı zamanda EIF 2017’nin destekle-
yici kurumlarından olan OSTİM Ener-
jik, ikinci günde 300 iş görüşmesine 
imza attı. Üyeleriyle, ağırlığı Körfez 
ülkelerinden 60 şirketi aynı masada bu-
luşturan kümenin standı da kamu, özel 
sektör ve akademisyenlerin uğrak yeri 
oldu. EIF’in kendileri açısından olduk-
ça verimli geçtiğini kaydeden Başkan 
Yaşar Çelik, “Standımız özel sektör, 
kamu ve üniversite temsilcilerinin ilgi 

odağı oldu. 10. yılımızı geride bıraktık. 
Ziyaretçilerimiz arasındaki Ankara içi 
ve il dışı KOBİ’lerin, OSTİM Enerjik 
ailesine katılma istekleri bizleri mem-
nun etti. Bu da yaptığımız çalışmaların 
ne kadar doğru olduğunu göstermesi 
açısından dikkate değer bir gelişme. 
Kamu kurumlarıyla yapılan görüşme-
lerimizde, kamu temsilcileri kümelen-
meyi ara yüz olarak görmek istiyor.” 
ifadelerini kullandı. 

  KOBİ’ler enerji masasından kârlı kalktı
   OSTİM Enerjik, 60 uluslararası şirketle 300 iş görüşmesi sağladı

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM 
Enerjik), yeni logosu ve kurumsal 
kimliğiyle katıldığı 10. Uluslararası 
Enerji Kongresi ve Fuarı’nda (EIF 2017) 
300 iş görüşmesine imza attı. 

EIF 2017’nin destekleyici kuruluşlarından 
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 

Teknolojileri Kümelenmesi’nin standı, yerli 
ve yabancı çok sayıda katılımcıyı ağırladı. 
Küme Yönetimi, ziyaretçilerine üyelerinin 
kabiliyetleri ve iş birliği alanları hakkında 

bilgiler verdi. 

Küme, EIF 2017’nin en önemli 
faaliyetlerinden birini başarıyla 
gerçekleştirdi. Ağırlığı Körfez ülkelerinden 
60 şirketi KOBİ’lerle aynı masada buluşturan 
OSTİM Enerjik, 300 iş görüşmesine olanak 
sağladı. 

Yüksek faizin ekonomi için sıkıntı 
yarattığı görüşünü yineleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Faizler, benim 
ekonomide en çok mustarip olduğum 
alanı oluşturuyor. Katılmıyorum ben, 
birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyo-
rum. Yok, bilmem işte 'Borçlarımız var, 
ödememiz var, şu var, bu var filan, 
onun için para bulmamız gerekiyor, 
kaynaklar vesaire o bakımdan bizim 
yüksek faizle borçlanmamız lazım' 
gibi yaklaşımları doğru bulmuyorum. 
Zira mevduat hesaplarına girecek 
olanlar bilesiniz ki faiz yarışı ile de 
girmeyecektir, onlar da güven esaslı 
yarışa gireceklerdir. Bizim bir defa 
bunu yakalamamız lazım. En güvenli 
olan yerler neresiyse vatandaş gelir 
parasını oraya yatırır." açıklamasında 
bulundu.

YÜKSEK FAİZ 
UYARISI
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Sahip olduğu araştırma kabiliyet ve 
kapasitesi, araştırma alt yapısı, dünya 

standardı yönetsel ve işletim süreçleri ile 
ileri teknoloji dünyasının öncü kuruluş-
larından olan TÜBİTAK MAM’ın yeni 
Başkanı; sanayi ve KOBİ’lerin gelişimi 
ile yerli üretim düşüncesinin yaygınlaş-
tırılmasında başarılı çalışmaları bulunan 
Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan oldu. OS-
TİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OS-
TİM Enerjik) Yönetimi ve firmalardan 
oluşan heyet Kılıçarslan’ı ziyaret ederek 
yeni görevinde başarılar diledi.  

“Sanayicileri burada görmek istiyoruz”
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, 
başta Enerji ve Malzeme Enstitüleri ol-
mak üzere TÜBİTAK MAM Enstitü-
lerinin kabiliyetleri ve iş birliği alanları 

hakkında bilgiler aktardı.

TÜBİTAK MAM’ın yaklaşık bin Ar-Ge 
personeli ve altyapısıyla Türk sanayi-
sinin Ar-Ge merkezi olduğunu bildiren 
Prof. Dr İbrahim Kılıçarslan, “Kurumu-
muz, Türk sanayisinin çözüm ortağıdır. 
Biz bu iddiadayız ve sanayiciyi burada 
daha sık görmek istiyor, onların bize 
görev vermesini, ödev vermesini bekli-
yoruz. Tabii ki biz bildiklerimizi aktara-
cağız ama bizim göremediğimiz piyasa 
koşulları, vizyon sanayiciden de bize 
gelmeli. Sanayiciyle sinerji oluşturmalı-
yız.” dedi.

Marmara Araştırma Merkezi’nin, dev-
letin kurduğu en güçlü Ar-Ge merkezi 
olduğu anlatan Kılıçarslan şunları söyle-
di: “Amacımız; teknoloji üretmek; üreti-
len bu teknolojiyle de Türk sanayisinin 
teknoloji yoğunluğunu, katma değerini 
artırmak olacak. Dolayısıyla OSTİM’e 
ve tüm sanayicilere ‘lütfen bize gelin, 
altyapımızı görün, beraber çalışalım’ di-
yorum.” 

Dışa bağımlı konular yerlileşmeli
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, merkezdeki imkan ve kabiliyetler 
ile Türkiye’nin bütün yeteneklerini bir 
araya getirip, ülkenin ihtiyaç duyduğu ve 
dışa bağımlı olduğu konuların yerlileşti-
rilmesi gerektiğine işaret etti. 

TÜBİTAK MAM’ın önemli altyapısı ol-
duğunu hatırlatan Orhan Aydın, “Sayın 
Başkanımızın da buraya gelmiş olması 
bizim için çok kıymetli. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’ndan buraya geli-
yor. Türk sanayisini başka bir yerden iz-
leyen, gözleyen, yönlendiren birisi. Ben 
burada çok farklı katkı sağlayacağını da 
düşünüyorum. Görevinin hayırlı olması-
nı ve başarılarının artarak devamını dili-
yorum.” açıklamasında bulundu.

OSTİM Enerjik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yaşar Çelik de şu görüşleri aktardı: 
“Burada Ar-Ge sonucu üretilmiş ürün-
lerin ticarileşmesi ile ilgili olarak ne tür 
çalışmalar yapabileceğiz daha sonra yine 
masaya oturacağız. Bu masadan eminim 
ki ülkeye direkt ya da endirekt katkıda 
bulunacak çok fazla ticarileşmiş ürün çı-
kacaktır.”

TÜBİTAK MAM Enstitülerinin kömür-
den yakıt üretimine yönelik çalışmaları 

ve termik santral konusundaki kabiliyet-
leri OSTİM firmalarınca yakın bir ilgiyle 
takip edildiği programda bu konulardaki 
birikimin sanayiye aktarılması konusun-
da mutabık kalındı.

“Türk sanayisinin çözüm ortağıyız”
TÜBİTAK MAM Başkanı İbrahim Kılıçarslan birlikte çalışmaya davet etti

OSTİM heyeti, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığı 
görevine başlayan Prof. Dr. 
İbrahim Kılıçarslan’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Merkezin, bin 
Ar-Ge personeli ve altyapısıyla Türk 
sanayisinin Ar-Ge merkezi olduğunu 
belirten Başkan Kılıçarslan, 
“OSTİM’e ve tüm sanayicilere 
‘lütfen bize gelin, altyapımızı görün, 
beraber çalışalım’” çağrısında 
bulundu.

1972 yılında kurulan merkez, 
müşteri odaklı yaklaşımı ile kamu, 
savunma ve özel sektör kurum ve 
kuruluşları ile akademik kurum-
lara özgün çözümler sunuyor.  
Bu çözümlerini temel araştırma, 
uygulamalı araştırma ve geliştirme, 
teknoloji transferi, inovasyon, sis-
tem ve tesis kurma, ulusal standart 
ve norm belirleme, profesyonel 
danışmanlık ve eğitim çalışmaları ile 
gerçekleştiriyor. 
Nitelikli kadrosuyla, araştırma, 
geliştirme ve inovasyon yetkinlik-
lerini kullanarak bilim ve teknoloji 
üretiminde dünya lideri olmayı he-
defleyen TÜBİTAK MAM’ın her biri 
geniş yetkinlik alanına sahip Çevre 
ve Temiz Üretim Enstitüsü, Enerji 
Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve 
Biyoteknoloji Enstitüsü, Gıda Ens-
titüsü, Kimya Enstitüsü, Malzeme 
Enstitüsü ile Yer ve Deniz Bilimleri 
Enstitüsü bulunuyor. 

OSTİM heyeti, Enerji ve Malzeme 
Enstitülerinde incelemelerde bulunarak, 

sanayiciye sunulan imkanlar ile çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan (solda), “Amacımız; teknoloji üretmek; 
üretilen bu teknolojiyle de Türk sanayisinin teknoloji yoğunluğunu, katma değerini artırmak 
olacak.” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı, AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü, AB Mali Programları 

Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, 
AB bütçesinden finanse edilmekte olan 
Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II 

(Instrument for Pre-accession Assistance 
II) Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Ope-
rasyonel Programı (RYSOP) 2014-2020 
uygulama aşaması kapsamında 6 Nisan 
2017 tarihinde 405 milyon avro’luk büt-
çeli proje teklif çağrısına çıkıldı.

23 projeden biri oldu
Çağrıya teklif edilen; Ostim Teknopark 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici 
A.Ş.’nin başvuru sahibi olduğu, ortakla-
rı arasında Atılım Üniversitesi, Çankaya 
Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin 
de yer aldığı Mantar Kültivasyon ve Tek-
noloji Ticarileştirme Merkezi Projesi, 
destek almaya hak kazanan 23 proje ara-
sına girdi. 

Ortak kullanım atölyesi olarak tasarlanan 
Mantar Kültivasyon ve Ticarileştirme 
Merkezi, OSTİM Bölgesi başta olmak 
üzere, Ankara ve Türkiye için uygulamalı 
araştırma, prototip üretimi ve seri imalatı 
sağlamak için kurulmuş veya kurulması 
planlanan teknoloji odaklı girişimcile-
re/firmalara çeşitli eğitim, danışmanlık 

hizmetlerinin yanı sıra alternatif makine 
parkları ve ofisleri de sağlayacak.

Ticarileştirme hedefli destekler
Proje, üniversite-sanayi iş birliğini iler-
letmek, iş planları geliştirmek, girişimci-
lere ve firmalara yeni ürün, hizmet ve sü-
reç geliştirme aşamalarında ticarileştirme 
yönünde eğitim, danışmanlık, mentorluk 
ve finansal destek de sunacak.

Türkiye’nin üretim kapasitesini artırmak 
adına satın alınacak tedarik bileşeni 7 
kategoriyle sınıflandırıldı. 2022‘nin son 
çeyreğine kadarki süre zarfında tamam-
lanması planlanan projede, girişimci ve 
KOBİ’lere teknoloji transferi ve ticari-
leşme gibi konularda destek sağlayacak 6 
teknik yardım faaliyet kategorisi sunuldu. 

Çağrı kapsamında tanımlanan 
Faaliyet 2.2. Teknoloji Transferi ve 
Ticarileştirme (TTT); teknoloji trans-
fer ofisleri (TTO), Ar-Ge merkezleri, 
kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar 
ile yenilik sürecinin piyasaya sürülme 
aşamasına odaklanmış olup, ticarileş-
tirme faaliyetlerinin hızlandırılması ve 
geliştirilmesi için tasarlandı. 
TTT faaliyetinin kapsadığı konulardan 
2.2.1 Teknoloji Transferi ve Ticarileştir-
me için Yetkinlik Geliştirme Desteği ile 
uyumlu olan proje ile teknoloji trans-
feri ve ticarileşmenin hızlandırılması 
amacıyla, hızlı ürün tasarımı, simülas-
yon ve modelleme atölyeleri ve ürün 
doğrulama gibi konularda kapasite 
oluşturulması hedefleniyor.

Girişimci ve KOBİ’lere, teknoloji transferi ve ticarileşme desteği sağlayacak

Ostim Teknopark’ın Mantar 
Kültivasyon ve Teknoloji 
Ticarileştirme Merkezi Projesi; Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
koordinasyonundaki Avrupa Birliği 
(AB) bütçesinden finanse edilen 
Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA 
II Rekabetçilik ve Yenilik Sektör 
Operasyonel Programı (RYSOP) 
kapsamında destek almaya hak 
kazandı. Proje, girişimcilere ve 
KOBİ’lere destekler sağlayacak.

OSTİM TEKNOPARK’IN TEKLİFİ 23 PROJE ARASINA GİRDİ

MODELLEME 
ATÖLYELERİNE  KAPASİTE 
OLUŞTURACAK
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, milli üretim 

seferberliği kapsamında ilk ana hat mil-
li elektrikli lokomotif E-5000  projesine 
başlandığını söyledi.

162 kişilik ekip seferber oldu
Arslan, Türkiye’nin ilk milli elektrikli 
ana hat lokomotifi  E-5000 proje ve ta-
sarımı için 22'si akademisyen ve 140'ı 
mühendis olmak üzere 162 kişilik ekibin 
görev aldığını kaydetti. Milli Dizel Tren 
Seti, Milli Dizel Motoru, E-1000 Milli 
Elektrikli Lokomotifi , Milli Yük Vagonu 
ve Milli Sinyalizasyon Sistemi gibi pro-
jelerin başarıyla hayata geçirildiğine işa-
ret eden Arslan, milli üretim seferberliği 
kapsamında ilk ana hat Milli Elektrikli 
Lokomotif E-5000'in tasarım ve üretim 
projesine başlandığının altını çizerek 
projeyi kısa zamanda tamamlamayı plan-
ladıklarını bildirdi.

“TÜLOMSAŞ’ta üretilecek”
Milli Elektrikli Lokomotif E-5000’in, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
(MAM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
iş birliğiyle TCDD Genel Müdürlüğünün 
Bağlı Ortaklığı olan TÜLOMSAŞ tara-
fından üretileceğini vurgulayan Arslan 
şunları kaydetti:"Lokomotif, TCDD'nin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern 
AC sürüş sistemine ve 5000 kilovat gü-
cüne sahip olacak. Saatte 160 kilometre 
hıza ulaşabilecek şekilde ve Avrupa Kar-
şılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği gerekli-
liklerine uygun tasarımı ve prototip üreti-
mi yapılacak.” 

“4 milyar dolar tasarruf sağlayacak " 
E-5000 milli elektrikli lokomotifi nin ta-
mamlandığında, çekiş ve kontrol sistem-

leriyle Türkiye'de tasarlanan ve üretilen 
en güçlü demiryolu aracı olacağının altı-
nı çizen Arslan, çalışmalarına 1 Ekim'de 
başlanan E-5000 Ana Hat Milli Elektrik-
li Lokomotifi  Projesi’nin sertifi kasyon ve 
testlerle birlikte 4 yıl sürmesini planla-
dıklarını söyledi. Arslan, prototip üreti-
minin ardından ilk aşamada TCDD’nin 
20 adetlik siparişinin karşılanacağı bilgi-
sini paylaştı. 

Ahmet Arslan, TCDD Genel 
Müdürlüğü’nün 2023 yılına kadar temin 
etmeyi planladığı 500 lokomotifi n alım, 
bakım ve onarım maliyetleri dikkate 
alındığında, E-5000 Milli Elektrikli Lo-
komotif Projesi ile 30 yılda 4 milyar do-
lar tasarruf sağlanacağını kaydetti. 

 96 YHT seti projesi
Öte yandan Bakan Arslan, milli yüksek 
hızlı treninin yapım sürecinin başladığını 
bildirdi. Arslan, “Kendi milli yüksek hız-
lı trenimizin yapılmasıyla ilgili süreçleri 
başlattık. Yeni alacağımız 96 sette kade-
me kademe yerlilik ve millilik oranını 
artırarak tamamını üretebilir hale gelmek 
adına adımlar atıyoruz." dedi. 

İlk ana hat milli elektrikli lokomotif

E-5000 PROJESİ BAŞLADI

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çev-
re Teknolojileri Kümelenmesi (OS-
TİM Enerjik), Almanya’nın Hannover 
kentinde tarım alanında düzenlenen 
Agritechnica’ya katıldı. Küme, sektö-
ründe Avrupa’nın en büyük fuarında; 
enerjinin, tarım teknolojileri alanında 
uyarlanabilecek ortak ürün fırsatlarını 
inceledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ge-
nel Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda 
milli katılım kap-
samında 100’ü 
aşkın Türk firma-
sı, Avrupa’nın en 
büyük, dünya-
nın da önde ge-
len fuarlarından 
Agritechnica’ya ka-
tıldı. 
2.800 katılımcı ve 
yaklaşık 450.000 
ziyaretçinin katıldığı 

fuarda, OSTİM’i Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi tem-
sil etti. 
OSTİM'in enerji takımı fuarda; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küme-
lenme Destek Programı kapsamında 
yürüttüğü proje hedefi doğrultusunda, 
ortak ürün geliştirme stratejisinin en 
güçlü alanlarından biri olan enerjinin 
tarımda uygulamaları ve biyokütle/

biyogaz sektörü için 
araştırma ve tanıtım 
olanağı buldu.
4 firmasıyla fuara ka-
tılım sağlayan OSTİM 
Enerjik, hem Türk 
firmaları hem de di-
ğer katılımcı ülkelerin 
firmaları ile onlarca 
ikili görüşmeler yap-
tı. Fuar kapsamında 
ilgili sektörlerde bir-
çok cazip teknoloji ve 
ürün incelendi. 

Tarım, ortak ürüne en yakın sektör

Başkent Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Makine Mü-

hendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Tahir Yavuz yürütücülüğünde 
tamamlanan Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda Slatlı Rüzgar Türbi-
ni Prototipi, düzenlenen törenle 
Başkent Üniversitesi Yapracık 
kampüsünde faaliyete alındı. 

Slatlı rüzgar türbini, rüzgar ener-
jisini ve hidrokinetik enerjiyi 
kullanarak düşük rüzgar ve akın-
tı hızlarında da yüksek verimle 
elektrik üretebilecek. 5kw gü-
cündeki prototip, araştırma ve eğitim 
amacıyla kullanılacak.

Projenin slatlı kanat tasarımının Ar-
Ge’si TÜBİTAK, 5 metre çapındaki 
kanat ve türbin prototipi ise Başkent 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Pro-
jeleri Fonu tarafından desteklendi. 
Kanat tasarımı, Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından faydalı model ola-
rak tescil edildi. 

“Prototip sanayiye yönelik 
değerlendirilmeli” 
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Haberal, yürüttükleri proje-
ler hakkında bilgi verdi. OSTİM’den 
her zaman ve her etkinlikte destek 
gördüklerini ifade eden Ali Haberal, 
OSTİM ve Başkent Üniversitesi’nin 
birlikte olduğu büyük bir proje Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından kabul edildiğini hatırlatarak, 
Projeden büyük başarılar elde edi-
leceği beklentisini paylaştı. Haberal 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkent 
Üniversitesi olarak Mühendislik 
Fakültemizin bu tür çalışmalarını 
sonuna kadar destekliyoruz. Bu bir 
ön çalışma, prototip. Umarım kısa 
zamanda sanayiye yönelik değerlen-
dirmeleri olacaktır.”

“Elektrik gücü 
daha verimli 
elde edilecek”
Başkent Üni-
versitesi Mü-
hendislik Fa-
kültesi Dekanı 
Prof. Dr. Berna 
Dengiz, temiz 
enerji türlerinin 
yaygın kulla-
nılması gerek-
liliğine işaret 
etti. Projenin bu 

gereklilikle ortaya çıktığını belirten 
Dengiz, “Bu projede geliştirilen kanat 
tasarımı ile gerek büyük akıntılardan 
kentlerin ihtiyaçlarını, gerekse küçük 
akıntılardan bireysel ihtiyaçları karşı-

layabilecek elektrik gücü 
klasik kanatlara göre 

daha verimli elde edilebil-
mektedir.” değerlendirmesi-

ni yaptı.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Tahir 
Yavuz da proje ile ilgili bilgileri 
paylaştı. Yavuz, şöyle devam etti: 
“Geliştirilen yüksek performanslı 
slatlı kanatların, rüzgar türbinle-
rinde kullanılarak, düşük rüzgar 
hızında verimli bir şekilde enerji 
üretilebilecek ve böylece ülkemiz-
de şimdiye kadar kullanılmayan 
rüzgar enerjisi alanları değerlen-
dirilebilecek, ülkemizin rüzgar 
enerji potansiyelinde önemli bir 
artış sağlanabilecek. Ülkemizde 
henüz kullanılmayan serbest akış-

lı akarsularda da enerji üretimi müm-
kün olabilecek.” 

Türbin kanadına yerli dokunuş
Düşük rüzgar hızında verimli enerji üretilebilecek 

Başkent Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü, düşük rüzgar 
hızı ve düşük akıntı hızlarında da 
elektrik enerjisi üretebilecek kanat 
tasarımı yaptı.

aşkent Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Makine Mü-

hendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Tahir Yavuz yürütücülüğünde 
tamamlanan Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda Slatlı Rüzgar Türbi-
ni Prototipi, düzenlenen törenle 
Başkent Üniversitesi Yapracık 
ni Prototipi, düzenlenen törenle 
Başkent Üniversitesi Yapracık 
ni Prototipi, düzenlenen törenle 

kampüsünde faaliyete alındı. 

Slatlı rüzgar türbini, rüzgar ener-
jisini ve hidrokinetik enerjiyi 
kullanarak düşük rüzgar ve akın-
tı hızlarında da yüksek verimle 

mektedir.” değerlendirmesi-
ni yaptı.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Tahir 
Yavuz da proje ile ilgili bilgileri 
paylaştı. Yavuz, şöyle devam etti: 
“Geliştirilen yüksek performanslı 
slatlı kanatların, rüzgar türbinle-
rinde kullanılarak, düşük rüzgar 
hızında verimli bir şekilde enerji 
üretilebilecek ve böylece ülkemiz-
de şimdiye kadar kullanılmayan 
rüzgar enerjisi alanları değerlen-
dirilebilecek, ülkemizin rüzgar 
enerji potansiyelinde önemli bir 
artış sağlanabilecek. Ülkemizde 
enerji potansiyelinde önemli bir 
artış sağlanabilecek. Ülkemizde 
enerji potansiyelinde önemli bir 

henüz kullanılmayan serbest akış-

Ahmet Arslan

Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulu 
Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, sanayi ile ilgili ilk çalışmala-
rının OSTİM’le başladığını hatırlattı. 
OSTİM’in, Ankara’nın sanayisine katkı 
sağlayan en önemli yerlerin başında 
geldiğini vurgulayan Mehmet Habe-
ral, “Başkent Üniversite’sinin hedefi 
eğitimde kalite. Üniversitemiz artık 
ilklerin peşinde, Mühendislik Fakülte-
mize teşekkür ediyorum. Biz hizmete 
ve eserlere talibiz.  İmkanlarımızı ne 
kadar iyi değerlendirirsek toplumumu-
za o kadar faydalı olacağız ve diğer 
ülkelere muhtaç olmaktan kurtulaca-
ğız.” dedi.

“Biz eserlere talibiz”
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Başbakan Binali Yıldırım’ın im-
zasıyla yayımlanan genelgeyle; 
metro, hafi f raylı sistem, tramvay 

ve benzeri araçların asgari yüzde 51 yerli 
malı olması gerektiği kaydedildi. 

2017/22 sayılı genelgede; teleferik, füni-
küler, monoray, metro ve şehir içi raylı 
sistemlerinin proje ve şartnamelerinin 
onaylanması ile standartlarının belirlen-
mesine ilişkin görev ve yetkinin, 26 Ey-
lül 2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 15'inci mad-
desi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığına verildiği belirtiliyor. 

Engelleyici mevzuat hükümlerine yer 
verilmeyecek!
Genelgede şu ifadeler yer alıyor: “Bu 
kapsamda emniyet, güvenlik, tasarruf ve 
rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi 
kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile 
belediyeler ve il özel idareleri ile bunlara 
bağlı veya ilgili kurum, kuruluş ve şirket-
lerin yapacağı metro, hafi f raylı sistem, 
tramvay ile benzeri kullanılan çeken ve 
çekilen araçlar asgari yüzde 51 yerli malı 
olacaktır. 

Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetlerin 
alımına dair teknik şartnameler başta ol-
mak üzere yerli üretim ve hizmetlerin 
sunulmasını engelleyen ikincil mevzuat 
hükümlerine yer verilmeyecektir.

Yerli üretim ve alımlarla ilgili olarak ya-
pılacak ihale ve sair tedarik işlerinde yerli 
üretim ve hizmetlerin kullanımını sağla-
yacak teknik ve idari düzenlemelerin teş-
vik edilmesi için gerekli her türlü tedbir 
alınacaktır.”

Söz konusu genelgeyi, yerinde bir karar ola-
rak nitelendiren uzmanların ortak görüşü; 
sektörde yeni bir döneme kapı araladığını, 
yatırım ve üretimin artacağı yönünde oldu. 

YURTİÇİ RAYLI SİSTEM 
ÜRETİMİNİ ARTIRACAK
Sanayimizin yurtiçi kabiliyetlerinin azami 
ölçüde kullanımına ve yüksek katma de-
ğerli ürünlerin geliştirilmesine büyük önem 
verilmektedir. Bu kapsamda raylı sistemler 
yurt içi tasarım ve üretim kabiliyetimizin 
bulunduğu bir alandır.

Genelge ile birlikte hem yurt içi raylı sistem 
üretimi artacak hem de yan sanayimiz 
gelişecektir. Türk sanayisinin raylı sistem 
alanında boji, cer motoru ve vagon gövde-
lerini tasarlama üretme kabiliyeti bulun-
maktadır. Ülkemiz raylı sistemlerin ana 
bileşenlerinden; araç gövdesi, cer sistem-
leri, sinyalizasyon sitemleri, tren kontrol ve 
yönetim sitemleri, yolcu bilgilendirme ve 
anons sistemleri gibi kritik öneme sahip 
bileşenlerde belirli bir kabiliyete sahiptir. 

Ancak raylı sistemlerin yüksek hızlı 
tren üretimi, tasarım, yazılım ve kontrol 
sistemlerinin geliştirilmesi alanlarında kat 
edilmesi gereken önemli yollar vardır. Bu 
anlamda; firmaların birleşmeleri, ortak 
çalışmaları ve Ar-Ge faaliyetlerine önem 
vermeleri gerekmektedir. Anadolu Raylı 
Ulaşım Sistemleri (ARUS) ve Eskişehir 
Raylı Sistemler Kümelenmeleri güzel birer 
örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Raylı sistemler konusunda sistem mühen-
disliği ve ana alt sistem üretimi konusunda 
yetkin şirketlerimiz bulunmakta ve ‘Yerli 
raylı sistem standardımızın’ oluşturulması 
önem arz etmektedir.

SEKTÖRDE YENİ BİR 
DÖNEM BAŞLADI
Vatan sathını demir ağlarla örmeye devam 
ederken, demiryolu endüstrisinin ülkemiz-
de gelişmesine yönelik çalışmalar ile yerli 
ve milli üretim kapsamında önemli çalış-
malar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. 

Demiryolu sektöründe yerli üretimle ilgili 
son gelişme ise; metro, hafif raylı sistem 
tramvay ile benzeri kullanılan çeken ve 
çekilen araçların asgari yüzde 51 yerli ürün 
olacağına dair 2017/22 sayılı Başbakanlık 
genelgesidir. Demiryolu araçlarının yerli 
olarak üretimine hukuki düzenleme getiren 
söz konusu genelge ile artık demiryolu 
sektörü açısından yeni bir dönem başla-
mıştır. 

Bu gelişmeler ışığında demiryolu hattı 
yapımı ve araç teminlerinde yerlilik oranını 
artırmaya yönelik olarak yerli üreticilerimiz-
den de katkı bekliyoruz. Onların sadece 
ülkemizde değil, 2020 yılına kadar 1 trilyon 
dolar demiryolu yatırım yapılmasının 
planlandığı dünyada da küresel oyuncu 
olmalarını arzu ediyoruz.

YATIRIM VE ÜRETİM ARTAR
Genelge, yüzde 51’den daha öte bir an-
lam ifade ediyor. Özellikle belediyeler, ye-
rel idareler bağımsız olarak şartnamelerini 
hazırlayabiliyorlardı. Türkiye’nin sanayisini 
fark etmeden, o yerin özelliklerini ve ön-
celiklerini dikkate alarak bir alım yapıyor-
lardı. Altını çizmek gerekir; bu alımlar aynı 
zamanda Türkiye’nin sanayileşmesinin 
stratejisini, yönünü ve geleceğini belirliyor. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname’ye göre 
şartnamelerin düzenlenmesinde Bakanlık 
yetkili. Burası çok kıymetli. Bir belediye; 
yazdı, çizdi, ihaleye çıktı… Hayır! Bakanlık, 
bu şartnameleri kontrol edecek. Demek 
ki bir şehir; proje yapacak, bir şartname 
hazırlayacaksa Bakanlığa gelecek. Bizim 
istediğimiz de budur. Bakanlığımız da 
bu yetkisini kullanarak Türkiye’nin raylı 
sistemlerle ilgili politikasını, yerli sanayiye 
göre oluşturacak. Bu, böyle giderse yüzde 
51’in çok üzerine çıkılacak; tamamen yerli 
firmalar ve yerli üretim yeşerecek. 

Bu sayede; yatırım, üretim ve buna 
bağlı olarak Türkiye’nin geliri çok artacak. 
Genelgenin uygulanması halinde, raylı 
sistemler yerli ve milli olarak ülkemizde ta-
mamen yapılır hale gelir. Sanayicilerimizin 

de genelgenin 
uygulamasını 
titiz bir şekilde 
takip etmesi 
gerekiyor. 

KAMU EN AZ ‘YÜZDE 51 YERLİ’ ALACAK 
BAKANLIK ŞARTNAMELERİ DENETLEYECEK
Kamunun raylı sistem 
araçlarının temininde, yerlilik 
oranlarına yönelik yeni bir 
adım atıldı. 7 Kasım 2017 
tarihli Resmi Gazete’de yer 
alan Başbakanlık genelgesinde, 
en az yüzde 51 yerli malı şartı 
getirildi. 655 sayılı KHK’nin de 
hatırlatıldığı genelge; kamu 
kurumlarının şartnamelerini, 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’na 
inceletmek ve onaylatmak 
zorunda olduğuna da işaret 
etti. 

Başbakanlık Genelgesi, raylı sistem araç alımlarında yol haritasını netleştirdiBaşbakanlıktan:
Konu : Yerli Ürün Kullanılması

GENELGE

2017/22

GENELGE
2017-22

Film

Dr. Veysel Yayan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı

İsa Apaydın
TCDD Genel Müdürü

Orhan Aydın
OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı
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KANUNLAŞMASI 
GEREKİYOR
Dernek olarak genelgenin yayınlanma-
sından büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Genelgeler, kanunların yerini tutmama-
sı nedeniyle uygulamada esneklikler 
yaşanacaktır, özellikle belediyeler çeşitli 
gerekçeler ile bu genelgede belirtilen 
oran ve kısıtlamaları esnetmektedirler. 
Ancak Hükümetin yerli üretim konusun-
daki hassasiyeti, desteği ve kararlılığı ile 
özellikle kamu alımlarında bu genelgeye 
uyulacaktır. Bu genelgenin gerçek anlam-
da uygulanabilmesi için en kısa sürede 
kanunlaşması gerekmektedir. 

Bu tür destekler; yerli sermayenin önünü 
açacak, yan sanayinin oluşmasını sağ-
layacak, teknolojinin gelişmesine neden 
olacak, uluslararası platformlarda hakimi-
yeti artıracak, dış ticaret açığının kapan-
masına büyük katkıda bulunacak, döviz 
çıkışı engellenecek, yabancı yatırımcıların 
Türkiye’ye yatırırım yapmasını ve istihdam 
artışı sağlayacaktır. Türkiye’yi bir montaj 
ülkesi olarak değerlendirmek isteyen 
yabancı firmalar engellenmeli ve gerçek 
yerli firmaların (tasarımını, yazılımını, üreti-
mini kendi yapan, istihdam sağlayan) bu 
sektörden gereken payı almaları sağlan-
malıdır. 

Emel Sakarya 
RAYDER Yönetim Kurulu 
Başkanı

MADDE 15- (1) Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğünün görevleri 
şunlardır:

a) Devletçe yaptırılacak demiryolu 
altyapısı, limanlar, barınaklar, kıyı 
yapıları, hava meydanlarının plan ve 
projelerini hazırlamak veya hazırlatmak 
ve onaylamak.

b) (a) bendinde belirtilen ulaştırma 
altyapılarının inşaatını yapmak veya 
yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili 
kuruluşlara devretmek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, beledi-
yeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel 
kişilerce yaptırılacak (a) bendinde yazılı 
ulaştırma altyapılarının proje ve şartna-
melerini incelemek veya incelettirmek 
ve onaylamak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, beledi-
yeler, il özel idarelerinin metro ve şehir 
içi raylı ulaşım sistemi kurma taleplerini 
değerlendirmek ve uygun olanlarını 
Bakanlar Kurulunun iznine sunmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, bele-
diyeler ve il özel idareleri tarafından 
yaptırılacak metro ve şehir içi raylı 
ulaşım sistemlerinin proje ve şartname-
lerini incelemek veya incelettirmek ve 
onaylamak.

e) (a) bendinde yazılı ulaştırma altya-
pıları ile metro ve şehir içi raylı ulaşım 
sistemlerinin standartlarını ve bunlarla 
ilgili birim fiyatları belirlemek.

f) Bakanlar Kurulunca yapımının üstle-
nilmesine karar verilen metro ve şehir 
içi raylı ulaşım sistemleri ve bunlarla 
ilgili tesislerin ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yaparak plan, proje ve programlarını 
hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, 
incelettirmek ve bunları yapmak veya 
yaptırmak.

655 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE 
NE DENİYOR?

OSTİM Gazetesi, önceki yayınlarında, raylı 
sistemlede yerli üreticilerin kabiliyetlerini 
detaylı olarak anlatmış, dünyadan örnekleri 
paylaşmış ve kamu alımlarında yönelik katkı 
oranlarının çok daha artabileceği mesajını 
vermişti.

YERİNDE BİR KARAR

Halis Turgut
Rail Tur A.Ş. 

Genelgenin yayınlanmasından 
büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Allah’a şükürler olsun raylı ulaşım 
sistemlerinde, bundan sonra en az 
yüzde 51 zorunlu olarak yerli şartı 
aranacak ve diğer sektörlere örnek 
olacağız. ARUS’un ilk kurulduğu 
günden, bugüne kadar bir türlü an-
latamadık. Bizim gibi yerli ve milli 
olanlara yabancı, yabancılara da yer-
li gözü ile bakıldı. Hal böyle olunca 
da yabancılar geldi; cıvatasına kadar 
kendi memleketlerinden getirerek 
montaj yaparak yerli oldular. 

Bizler ise kendi ülkemizde bulamadı-
ğımız şansı, onların memleketine ih-
racat yaparak aramaya başladık. Ama 
maalesef oralarda da yabancı idik. 
Şimdi yabancılar, yerliyiz diye ortaya 
çıktılar; yüzde 51 yerli yapıyoruz di-
yorlar. Bunların çoğu doğru değil ve 
kontrol edilemiyor.  Zorunlu yüzde 51 
yerli katkı, gecikmiş olsa da çok ye-
rinde bir karar. En azından diğer sek-
törlere örnek teşkil edecek ama Türki-
ye raylı sistemlerde şu anda yüzde 70 
yerli katkı yapacak ve diğer sektörlere 
örnek verilecek hale geldi.

Ülkemizde yerli düşünceyi destek-
leyen alımlardan biri Kayseri Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından ger-
çekleştirildi. 2014 yılında 30 adet 
tramvay ihalesine çıkan o dönemin 
Büyükşehir Belediye Başkanı, şim-
di Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak 
ülkemize hizmete devam eden Sayın 
Mehmet Özhaseki ve ondan sonraki 
Belediye Başkanımız Sayın Mustafa 
Çelik; yerli ve milli tramvay projesini 
destekleyerek projenin gerçekleşme-
sini sağladılar. Hepimizin yüreğinde 
büyük bir sevgiye sahip oldular. Bu 
projeyi yapan fi rmamız ise bu refe-
ransı ile şimdi yurtdışına metro aracı 
ihraç ediyor.

MİLLİ SANAYİMİZİN ÖNÜ 
AÇILACAK

Dr. İlhami Pektaş
ARUS Koordinatörü

Genelgenin sadece raylı sistemler 
sektörüne değil, ülkemizde diğer 

sanayi sektör ürünlerine de olumlu 
katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. 
Bu genelgenin tam olarak başarıya 
ulaşması için yapılacak tüm ihaleler-
de sadece kritik önemli parçalarda 
yerli katkı oranının artırılması ile ye-
tinmeyip, aynı zamanda ihale şartna-
mesinde nihai ürününün milli marka 
olarak hedefl enmesi ve genelgenin 
kanunlaşması da gerekmektedir. Bu 
kanuna dayanarak; ihalenin, özellikle 
kritik bileşenler dahil en az yüzde 51 
yerli şartının yanı sıra öncelikle ser-
maye bakımından güçlü ve sermaye 
yapısı en az yüzde 51’i yerli ve milli 
olan bir fi rmamıza ya da birkaç fi rma-
mızın oluşturduğu milli bir ortaklık 
yapısına verilmesi sağlanmalıdır.

Bu milli fi rma yada milli ortaklık ya-

pısı gerek duyarsa, teknoloji transferi-
ni sağlamak için en fazla yüzde 49’a 
kadar sermayedar olabilecek yabancı 
bir fi rmayı kendisine ortak seçebi-
lir ve bir konsorsiyum oluşturabilir. 
İhaleyi alan yerli ve milli fi rma veya 
sermaye yapısı en az yüzde 51 milli 
olarak oluşturulan konsorsiyum, üre-
tilecek ürünün tüm IP (lisans, patent, 
know-how, vb.) haklarına sahip ol-
malıdır. Ancak bu şekilde bir düzen-
lemeyle; milli sanayimizin önü açıla-
cak, yan sanayi ve teknolojinin hızla 
gelişmesi sağlanacak, ihracat artacak, 
dış ticaret açığının kapanmasında ve 
işsizliğin önlenmesinde büyük ilerle-
me kaydedilecektir.

ÇELİK SEKTÖRÜNÜ 
GELİŞTİRECEK

İbrahim Tozlu 
KARDEMİR A.Ş.

Raylı sistem araç ve diğer malzeme 
ekipmanlarında başlangıç olarak 

minimum yüzde 51 yerli katkı payı-
nın olması; ana sektörün, imalat sana-
yinin ve sektörün ana tedarikçilerin-
den olan çelik sektörünün gelişmesine 
önemli katkı sağlayacaktır. Başlarda 
zorlanılmasına karşın Ür-Ge, Ar-Ge, 
sürekli iyileştirme ve geliştirme kül-
türü oluştuktan sonra hem yurt içine 
hem de yurt dışına ürün tedariki yapı-
larak; ithalat azaltılıp, ihracat artırılır-
ken, cari açığın azalmasına, istihdam 
oluşturulmasına da destek olunacak-
tır. Orta ve uzun vadede raylı sistem 
araçlarının daha ekonomik üretilme-
sine, bakım ve yedek parça maliyet-
lerinin azaltılmasına, yeni ekipman 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesine de 
olumlu etki edecektir. 

YERLİLEŞME ARTACAK

Bozankaya A.Ş.

Genelge ile açılacak ihalelere ka-
tılacak yabancı isteklilerin, raylı 

sistem araçlarındaki körük, kuplör, 
kapı gibi ekipmanların henüz ülke-
mizde istenen teknik özelliklerde üre-
tilemediğini de göz önüne alarak, 
yüzde 51 yerlilik oranını yakalayabil-
meleri, araç gövdesi ve montaj işle-
rinden en az birisinin Türkiye içinde 
gerçekleştirilmesi mecburi hale gel-
miştir. Bu üretim adımlarının Türkiye 
içinde yapılmasıyla birlikte yabancı 
üreticilerin iki önemli üretim aşama-
sında mutlaka yerli fi rmalarla işbirliği 
yapması koşulu oluşmuştur.

Diğer taraftan ülkemizin imzaladığı 
uluslararası sözleşmelere aykırı olma-
ması durumunda araç üretimi ile ilgili 
bir ihale yerlilik puan kalemlerinden; 
tasarım ve mühendislik, montaj, test 
devreye alma, araç gövdesi ve dış giy-
dirmeler, araç boji ve kirişi öncelikli 
olmak üzere yerli fi rma iş ortaklığı 
veya işbirliği yapılması zorunlu hale 
getirilebilir. Bu şekilde, raylı sistem 
araç üretiminin hem araç üreticisi 
hem de ekipman üreticileri bazında 
yerlileşmesi kayda değer oranda arta-
caktır.
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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfe-
derasyonu (TÜRKONFED) tara-
fından; İç Anadolu Sanayici ve İş 

Adamları Dernekleri Federasyonu (İÇA-
SİFED), Akyurt Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (AKSİAD) ve OSTİM Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (OSİAD) ev sa-
hipliğinde düzenlenen 21. Girişim ve İş 
Dünyası Zirvesi, Türkiye’nin Yükselen 
Liderleri temasıyla Ankara’da gerçekleş-
tirildi.

“Girişimcilik önemli”
Zirvenin ikinci gününde katılan 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türk ekonomisinin dünyadaki gö-
rünümüne ait verileri paylaştı. 
Dünyanın tasarım ve bilgiyi 
elinde bulunduran ve bun-
ları fason üretenler olmak 
üzere ikiye ayrıldığını 
vurgulayan Zeybekci, 
“Bilgisini üretmediği-
miz, tasarımını üretme-

diğimiz, ham maddesini kontrol etmedi-
ğimiz, dağıtım ve tüketim kanallarında 
olmadığımız ve özellikle kendi milli fi -
nans çerçevesini oturtmadığımız dünya-
da bir Türk mucizesi gerçekleştirdik. 
Türkiye, IMF’nin satın alma gücü kalite-
sine göre dünyanın 13’üncü Avrupa’nın 
5’inci büyük ekonomisi haline geldi. Ar-
tık yeni şeyler geliştirmemiz lazım onun 
için girişimcilik önemli.” değerlendirme-
sini yaptı.

Yaşanan pek çok krize rağmen, Türk 
ekonomisinin, sahip olduğu girişimci ve 
KOBİ’ler sayesinde hemen ayağa kal-
kabildiğini ifade eden Zeybekci, şunla-
rı söyledi: “Her şeye rağmen Bismillah 
deyip doğrulabilen sistemimiz var. Ülke 
olarak birçok şeyin altından kalkabili-
yoruz. 15 Temmuz ihanetinden sonra 
Türkiye’de her şey tıkır tıkır çalışıyordu. 
Tüm sistem yerindeydi. Bankacılık siste-

mi ayaktaydı. Türkiye tüm mükelle-
fi yetlerini yerine getiriyordu.”

Bakan Zeybekci, ihracata ve üreti-
me dayalı büyümeyi, sürdürülebilir 

hale getirmek gerektiğini vur-
guladı.

Geleceğin güvencesi 
eğitim
Türkiye Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (TÜ-

SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Bilecik, orta gelir tuzağından kurutulup, 
yüksek gelirli ülkeler arasına girebilmek 
için istihdam yaratan ve sürdürülebilir bir 
ekonomik büyümeye işaret etti. Bilecik, 
küresel rekabet gücü yüksek ve toplum-
sal refahı gelişmiş bir ülke olmanın yolu-
nun eğitimden geçtiğini vurguladı. 

“KOBİ odaklı politikalarla mümkün”
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başka-
nı Tarkan Kadooğlu, KOBİ odaklı poli-
tikaların büyüme üzerinde çarpan etkisi 
yarattığını dile getirdi. Kadooğlu, “İs-
tihdamın yüzde 73,5’ini, toplam cironun 
yüzde 62’sini, ihracatın yaklaşık 60’ını 
KOBİ’ler gerçekleştiriyor.  Sürdürüle-
bilir büyüme ve verimlilik artışı ancak 

KOBİ odaklı politikaların hayata geçiril-
mesiyle mümkün görünüyor.” dedi.

“Hızlı İade Sistemi KOBİ’lere 
nefes aldırır”

İÇASİFED Başkanı Mehmet Akyürek, 
Ankara’da ihracat yapan fi rmaların 250 
milyar TL KDV alacağı bulunduğunu 
hatırlattı. Hızlı İade Sistemi’nden büyük 
ölçekli kurumların hızlı yararlandığı gibi 
KOBİ’lerin de yararlanmasını talep eden 
Akyürek, “Kademeli iade uygulaması ile 
KOBİ’lerinin nefes alması ve rahatlama-
sını bekliyoruz. 2023 hedefl erinde 500 
milyar dolar ihracat hedefl eniyor, bunun 
yüzde 12’si 60 milyar dolarlık KDV ia-
desi gerektiriyor.” dedi.

Girişimcilik, yeni Türk mucizesinin anahtarı 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
tasarım ve bilgiye sahip olmadan bir 
Türk mucizesinin gerçekleştirildiğini 
anlattı. Zeybekci, “Artık yeni şeyler 
geliştirmemiz lazım, onun için 
girişimcilik önemli.” dedi. 

Zirvenin ikinci gününde katılan 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türk ekonomisinin dünyadaki gö-
rünümüne ait verileri paylaştı. 
Dünyanın tasarım ve bilgiyi 
elinde bulunduran ve bun-
ları fason üretenler olmak 

mi ayaktaydı. Türkiye tüm mükelle-
fi yetlerini yerine getiriyordu.”

Bakan Zeybekci, ihracata ve üreti-
me dayalı büyümeyi, sürdürülebilir 

hale getirmek gerektiğini vur-
guladı.

Geleceğin güvencesi 

Türkiye’de faaliyet gösteren 26 Kal-
kınma Ajansı bünyesinde faaliyet 

gösteren Yatırım Destek Ofi slerinde 
yeni görev alan personele yönelik eği-
tim ve bilgilendirme programı Kalkın-
ma Bakanlığı koordinasyonunda An-
kara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek 
Ofi si ev sahipliğinde Ankara’da gerçek-
leştirildi.

Program kapsamında katılımcılara 
ODTÜ Teknokent yetkilileri tarafından 
Girişimcilik Ekosisteminde Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri sunumu yapıldı. 
Heyet programın OSTİm kısmında böl-
gedeki üretim, ihracat, kümelenme gibi 
konularda bilgiler aldı, başarı hikayele-
rini dinledi. 

“OSB’ler Türkiye’nin 
sanayileşmesinde çok önemli”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, 1967’de merhum Cevat 
Dündar’ın girişimleriyle OSTİM’in 
kooperatif olarak kurulduğunu anlattı. 
Bugün bölgede 5 bin 200 fi rma 60 bin 
civarında çalışan olduğunu belirten Ay-
dın, “OSTİM sadece iş yerleri olarak 
planlanmadı. Burada yaşam alanları, 
eğitim, sağlık, enerji ve ilgili kamu ku-
rumları da bölgenin kuruluş planında 
yer aldı. OSTİM, şehrin 15 km uzağın-
da kendi kendine yetebilen bir şehir gibi 
planlandı.” dedi.

OSTİM’i diğer OSB’lerden ayıran 
özelliklerine de değinen Aydın, bölge-
nin kalkınması ve fi rmaların gelişmesi 
için yaptıkları çalışmaları anlattı. Or-
ganize Sanayi Bölgelerinin (OSB) öne-
mine de temas eden Aydın, “OSB’ler 
Türkiye’nin sanayileşmesinde, üreti-
minde çok önemli yerler. Tasarımı çok 
önemsiyoruz. Üretim çok önemli, bil-
giye dayalı üretim çok önemli. Üretim 
olmadan kalkınma olmaz!” mesajını 
verdi.    

Kalkınmanın reçetesi üretim
Türkiye’deki 26 Kalkınma Ajansı’nın 
Yatırım Destek Ofisi personeline 
OSTİM modeli tanıtıldı.  Toplantıda  
“Üretim olmadan kalkınma olmaz.” 
mesajı verildi.  

Nihat Zeybekci

Türkiye genelinde 15 ve daha yu-
karı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 

yılı Ağustos döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 89 bin kişi azala-
rak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 
seviyesinde gerçekleşti. Bunula bir-
likte genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 
oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,6 
olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 
0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,8 olarak 
gerçekleşti.  

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı 
Ağustos döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 355 bin 
kişi artarak 28 milyon 828 bin kişi, is-
tihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile 
yüzde 48 oldu.

İşgücü 2017 yılı Ağustos döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 

milyon 266 bin kişi artarak 32 milyon 
233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 
1,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak ger-
çekleşti. Aynı dönemler için yapılan 
kıyaslamalara göre; erkeklerde işgü-
cüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla 
yüzde 73,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık 
artışla yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

Kamu istihdamı da artarak 3 milyon 
573 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkile-
rinden arındırılmış istihdam bir önce-
ki döneme göre 204 bin kişi artarak 
28 milyon 337 bin kişi olarak tahmin 
edildi. İstihdam oranı 0,3 puanlık artış 
ile yüzde 47,2 oldu. Mevsim etkilerin-
den arındırılmış işsiz sayısı bir önceki 
döneme göre 111 bin kişi azalarak 3 
milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüz-
de 10,8 oldu.

Kamu istihdamı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Ağustos ayı işgücü 
istatistiklerine göre işsizlik oranı 
yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. 
İşgücü ise bir önceki yılın aynı 
ayına göre 1 milyonun üzerinde 
artarak 32 milyon 233 bin kişi oldu.  
Veriler kamu istihdamın da artarak 
3 milyon 573 bin kişiye ulaştığını 
gösterdi. 







KASIM 2017 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 17   

Programa; MKE Genel Müdürü 
Ahmet Taşkın, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Sıtkı Öztuna, OSSA Yönetim 
Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, MKE’nin 
12 fabrikasının satın alma yetkilileri ile 
50’ye yakın OSSA üyesi katıldı.

OSSA fi rmaları da gerçekleştirilen 
programla, MKE yöneticilerine üretim 
yeteneklerini anlatma şansı buldu. Fir-
malar, programda 200’e yakın ikili gö-
rüşme gerçekleştirdi. 

“Sektör, KOBİ’lere önemli 
fırsatlar sunuyor”
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat 
Ertuğ, ikili iş görüşmelerinin en etkili 
iş birliği yöntemi olduğunu ifade etti. 
Savunma ve havacılık sektörünün gel-
diği noktaya dikkati çeken Ertuğ, “Tür-
kiye artık olgunluk dönemine girmiştir. 
Sektörün büyüklüğü 3.5 milyar doları, 
yarattığı istihdam ise 50 bini geçmek-
tedir. Sektör, KOBİ’lere de çok önemli 
fırsatlar ve imkanlar sunmaktadır. Sa-
vunma ve havacılık olarak tanımlanan 
toplam savunma sanayii cirosunun yüz-
de 30'unun, çoğunluğu KOBİ'lerden 
oluşan yan sanayi tarafından karşılanı-
yor olması da bu sektörde KOBİ’lerin 
önemini net bir biçimde ortaya koy-
maktadır.” dedi.

“Küçük işletmeler çok kıymetli”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, MKE’nin Ankara’da savun-
ma ve havacılık ekosistemini oluşturan 
en önemli kurumlardan biri olduğu-
nu ifade etti. Orhan Aydın; Aselsan, 
TAI, FNSS, Roketsan gibi kuruluşların 

Ankara’da olmasıyla ana sanayiye hiz-
met verecek yan sanayi ekosisteminin 
doğal olarak oluştuğunun altını çizdi. 

Ana sanayi fi rmalarının küçük işlet-
meler için bir okul görevi gördüğünü 
vurgulayan Aydın, “Nitelikli ürün üre-
tebilen, bu sektöre hizmet sunabilen, 
kalite ve standartlarda bir fi rma grubu 
oluşmuş vaziyette. Bunları biz OSSA 
olarak bir çatı altında topladık. Küçük 
işletmeler çok kıymetli. Her birinin 
cevher olduğunu düşünmemiz lazım. 
Sizinle her türlü iş birliği yapacak fi r-
malarımız var burada, emrinizdeyiz. 
Buradaki fi rmaların oluşmasında, ge-
lişmesinde, kalitesinin artmasında sizin 
büyük katkılarınız var. Sizin okulunuz-
dan yetişen girişimcilerin buraya çok 
büyük katkıları var. Yapılamayan işle-
ri, onlar yapıyor. Çözülemeyen prob-
lemleri onlar çözüyor.” mesajını verdi.

“OSSA ciddi katkı sağlıyor”
MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, 
“Memleketimizin hayrına, sizlerle yü-
kümüzü paylaşmak istiyoruz.” dedi. 
Taşkın, OSTİM ve OSSA’nın değerli 
markalar olduğunu, üyelerinin, ülke-
mizin kalkınması ve gelişmesine ciddi 
katkılar sunduğunu kaydetti.

MKE’nin imalat işlerinde yüzde 30-40 
oranında ana tedarikçilerle çalıştığını 
dile getiren Ahmet Taşkın, “Bunu iki 

katına çıkartma gibi bir hedefi miz var. 
2018 bütçe planımızda imalat işlerin-
de ciro hedefi miz de 2 milyar TL. Bu 
da imalattaki cironun 1.3-1.4 milyar 
TL’ye çıkması anlamına geliyor. Yükü 
paylaşırsak başarılı olabiliriz. Ancak 
savunma sanayiinde kalite ve zama-
nında teslim önemli. OSTİM ve OSSA 
fi rmalarının da fi yat rekabetinde önemli 
bir yerde olduğunu düşünüyorum.” ifa-
delerini kullandı.

Kurumun Tandoğan’daki yerleşkesinde 
müzesi olduğunu, burada Türkiye’nin 
hem sanayi hem de savunma sanayii 
geçmişinin görülebileceğini belirten 
Genel Müdür Taşkın, “Ayrıca fotoğraf 
müzemiz var. Fotoğrafl arda, Kurtuluş 
Savaşı yıllarımızda fabrikalarımızda; 
fi şek, silah üreten, tamir eden çalışanlar 
var. Ortak noktaları şu: Kadınlarımız, 
ninelerimiz ve çocuklar çalışıyor. Eli 
silah tutanlar cephede savaşırken kalan-
lar bir olmuşlar. Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu kuşatma durumunda bize dü-
şen; tüm fi rmalarla bir araya gelerek, 2. 
Kurtuluş Savaşı veriyormuşçasına, bu 
ruh hali içinde olmamız gerektiğidir.” 
sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Küçük işletmelerin okulu, tedarikçilerin payını artırma hedefinde

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKE), OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) ile İş Birliği 
Konferansı düzenledi. Konferansta, 
MKE satın alma ve tedarik 
yöneticileriyle OSSA üyeleri arasında 
200’e yakın iş görüşmesi gerçekleşti. 
MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın: 
“Memleketimizin hayrına, sizlerle 
yükümüzü paylaşmak istiyoruz.”

MKE, KOBİ’leri yük paylaşımına davet etti

MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, 
“Yükü paylaşırsak başarılı olabiliriz. 
Ancak savunma sanayiinde kalite ve 
zamanında teslim önemli. OSTİM 
ve OSSA firmalarının da fiyat 
rekabetinde önemli bir yerde olduğunu 
düşünüyorum.” dedi.

OSSA üyesi işletmeler, MKE fabrikalarının 
satın alma ve tedarik yöneticileriyle 200’e 
yakın ikili görüşme gerçekleştirdi.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, Server Vakfı Sin-

can Şubesi’nin düzenlediği Türkiye’de 
Sanayileşmenin Önündeki Engeller 
Konferansı’na katıldı. OSTİM’in tarih-
çesini ve yürüttüğü çalışmaları anlatan 
Aydın, Ankara’nın sanayileşmesinin te-
mellerinin OSTİM’le atıldığını ifade etti.

OSTİM’i diğer organize sanayi bölge-
lerinden ayıran önemli ara yüzleri oldu-
ğunu dile getiren Başkan Aydın, bölgede 
5 bin 200 işletme ve 60 binin üzerinde 
çalışan bulunduğunu anlattı. 

Üniversite, sanayi ve kamu iş birliklerini 
yaygınlaştırmak ve fi rmaların uluslarara-
sı rekabetçiliklerini artırmak için sektörel 
kümelenme çalışmalarını hayata geçir-
diklerini anlatan Aydın, bu kümelerin; iş 
ve inşaat makineleri, yenilenebilir enerji, 
savunma ve havacılık, kauçuk, raylı ula-
şım sistemleri, medikal ve haberleşme 
teknolojileri sektörlerinde faaliyet gös-
terdiğini söyledi. 

İş ve inşaat makineleri konusunda 
OSTİM’in Türkiye’de ve yakın coğraf-
yada önemli bir merkez olduğunu vurgu-
layan Aydın, savunma ve havacılığında 
önemli başlıklar arasında bulunduğuna 

değindi. OSTİM’de uluslararası nite-
likte ve standartta ürün üreten fi rmalar 
olduğunu anlatan Aydın, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Medikal sanayi Ankara’da 
önemli bir başlık, burada da çaba sarf 
ediyoruz. Anadolu Raylı Ulaşım Sistem-
leri Kümelenmesi (ARUS) ile raylı sis-
temler konusunda Türkiye’nin ihtiyaçla-
rını karşılayan iki tane oyuncu çıktı. Biri 
Ankara’da, diğeri de Bursa’da olan bu iki 
fi rma şu anda hafi f metro araçları ve hızlı 
trenin yüzde 60’ını yerli imkanlarla ya-
pabilecek kabiliyete sahip. Ankara’daki 
fi rma Tayland, Bangkok metro ihalesini 
aldı.”

Haberleşme teknolojilerinde de yerli ve 
milli bir takım oluşturduklarını vurgula-
yan Orhan Aydın, bu takımın 2020 yılın-
da Türkiye’nin 5G haberleşme sistemini 
yapabileceğini bildirdi. 

“Dünyada üretim gücüyle söz sahibi olunur”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, güçlü ülke olmanın 
yolunun üretimden geçtiğine işaret 
etti. Aydın, “Üretim gücü ülkelerin en 
önemli gücü. Dünyada, üretim gücüyle 
söz sahibi olunur.” dedi. 

Güçlü ülke olma yolunun üretimden 
geçtiğine işaret eden Orhan Aydın, 
“Üretim gücü ülkelerin en önemli 
gücü.” dedi. Üretimden daha önemli 
olanın da tasarım olduğuna dikkati 
çeken Aydın, dünya gelir dağılımında; 
tasarlayanların, gelirin yüzde 70’ini 
aldığını vurguladı. Aydın, “Sadece 
çalışarak sadece üreterek de katma 
değer üretemiyoruz. Başkalarının 
tasarladığını üreterek bir katma değer 
elde edemiyoruz. Mutlaka tasarlayan 
bölümünde olmamız gerekiyor. Buna 
göre; okumamız, bakmamız, çalışma-
mız gerekiyor.” görüşünü paylaştı.

“Tasarlayan olmamız 
gerekiyor”
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OSTİM Kümelenme yöneticileri, üye 
firmaları, OSTİM Vakfı Müdürü 

Gülnaz Karaosmanoğlu ve Ostim Tekno-
park Müdürü Derya Çağlar, TTGV’nin 
yeni destek platformu İdeanest’in tanıtım 
toplantısına katıldı. 

TTGV Ekosistem İlişkileri Koordinatörü 
Yücel Telçeken, toplantının açılışında 
TTGV’nin faaliyetleri ve yapısı hakkın-
da bilgi verdi. Özel sektörün teknoloji 
geliştirmesi için çalıştıklarını anlatan 
Telçeken, TTGV’nin Türkiye’de tekno-
loji geliştirmek üzere kanunla kurulmuş 
tek vakıf olduğunu vurguladı.

Özel sektöre yönelik hizmet merkezle-
riyle sektörel ve kümelere yönelik çalış-
malar yaptıklarını dile getiren Telçeken, 
30’a yakın kümelenmeye ihtiyaç ana-

lizi uyguladıklarını 
belirtti. TTGV’nin 
yürüttüğü Kıvılcım 
Programından da bah-
seden Yücel Telçe-
ken, “Özel sektör fir-
malarının inovasyon 
yol haritasını yapma-
yı amaçlıyoruz.” dedi.

Teknoloji ve inovasyon tabanlı projeler

İdeanest Koordinatörü Kaan Aksay, kitle 
fonlama sistemi hakkında bilgilendirme 
yaptı. İdeanest’i kitle bağış platformu 
olarak niteleyen Aksay, “İdeanest, genç 
fikir sahiplerine yöneldiğimiz bir plat-
form. Amacımız teknoloji bağışçılığı 

kavramını geliştire-
cek şekilde bu plat-
formu kurgulamak. 
Bilim ve teknoloji-
nin halka yayılması-
nı ve halkın haberdar 
olmasını istiyoruz. 
Teknoloji projelerine 
doğrulama sağlamak 
istiyoruz.” dedi.

İdeanest’e sadece teknoloji ve inovasyon 
tabanlı projelerin kabul edildiğini anlatan 
Kaan Aksay, bu platforma başvuracak 
projenin; teknoloji tabanlı erken aşama 
ürün ve hizmet fikri, teknoloji alanında 
akademik araştırma projesi veya teknolo-
ji ve inovasyon ekosistemini geliştirecek 
faaliyet olma özelliklerinden en az birini 
taşıması gerektiğini ifade etti. 

İdeanest ile sadece fon değil finansal ol-
mayan desteklere de erişim sağlamak is-
tediklerini dile getiren genç yönetici şu 
hususların altını çizdi: “Fikirler dışında 
teknoloji tabanlı akademik araştırmalara 
da destek olmak istiyoruz. Fikir sahipleri 
ile uzmanları bir araya geti-
rerek başarı öykülerinin 
yaratılmasına destek ve 
teknoloji üreten Tür-
kiye ilkesine hizmet 
etmek istiyoruz.”

Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı’nın (TTGV), yeni destek 
platformu İdeanest, teknoloji 
tabanlı fikirlere, bağış bazlı kitle 
fonlama yoluyla kaynak sağlıyor. 

Teknolojik fikirler 
İdeanest’te destek buluyor

Bakan Özlü, 88,5 ha büyüklüğünde-
ki Akçakoca Demir Çelik İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi’nin Uzunde-
re, Çayırlık, Hacıtaş ve İskele mevki-
lerindeki alanda kurulduğunu belirtti. 
Özlü, OSB’nin kurucu ortaklarını; %33 
katılım payı ve 5 üye ile Düzce İl Özel 
İdaresi, %27 katılım payı ve 4 üye ile 
Akçakoca Belediyesi, %40 katılım payı 
oranı ve 6 üye ile Akçakoca Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın oluşturduğunu kay-
detti.

OSB sayısı 305’e çıktı

Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB’de; 
ana metal sanayi, fabrikasyon metal 
ürünleri imalatı, başka yerde sınıflan-
dırılmamış makine ve ekipman imalatı, 
motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve 
yarı treyler (yarı römork) imalatı, diğer 
ulaşım araçlarının imalatı ile her türlü 
demir, çelik ve metal ürünleri yer ala-
cak. 

Bakan Özlü, Düzce’yi demir çelik sek-

töründe söz sahibi yapacak OSB’nin 
Türkiye’nin 305’inci OSB’si olduğunu 
söyledi.  Akçakoca Demir Çelik İhtisas 
OSB’nin Akçakoca sanayisini canlan-
dıracağının altını çizen Bakan Özlü, 
OSB’nin tam kapasite ile faaliyete geç-
mesiyle birlikte önümüzdeki süreçte 
yaklaşık 3.000  kişiye istihdam imkanı 
sağlanacağı da söyledi.

Sektör, bölge ekonomisine
hayat veriyor 

Sektör, Akçakoca’nın da içinde bu-
lunduğu bölgenin ekonomik gücünü 
pekiştiren başat unsur. Akçakoca’da 
Türkiye’nin önde gelen boru üreticile-
ri yer alıyor. İlçeye 40 km mesafede, 
Türkiye’nin en büyük entegre yassı çe-
lik tesislerinden biri olan Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) bulunu-
yor. 

Beş kıtada yerel servis merkezleri, 
üretim tesisleri ve ticari operasyon-

lardan oluşan bir ağa sahip Hexagon 
Manufacturing Intelligence, üniversite-
sanayi iş birliği yönünde yeni bir adım 
attı. 

Şirket, üniversite öğrencilerinde üretim 
ve süreçlerinde kalite bilincinin yerleş-
tirilmesi amacıyla İstanbul Aydın Üni-
versitesi Teknoloji Transfer ve Proje 
Yönetim Ofisi ile protokol imzaladı. 
Protokol çerçevesinde, Prof. Dr. Aziz 
Sancar Technocenter bünyesindeki 
Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim 
Ofisi’ne, özellikle atölye ortamında 
kullanılmak üzere tasarlanan hassas ve 
kompakt 3B koordinat ölçüm cihazı 
(CMM) TIGO SF desteğinde bulunul-
du. 

Öğrencilerin ölçüm dünyasına erişimi-

ni kolaylaştırdıklarını belirten Genel 
Müdür M. Levent Yeşilbağ, “Bu adım 
ile mühendis adaylarının sürekli bilgi-
fikir alışverişi, cihaz başında eğitim yo-
luyla tecrübe kazanması ve alanlarında 
donanımlı bireyler olmaları amaçlan-
maktadır.” dedi.

Hexagon Manufacturing Intelligence, 
endüstriyel üreticilerin bugünün çığır 
açan teknolojilerini ve yarının yaşamı 
değiştiren ürünlerini geliştirmelerine 
yardımcı oluyor. Firma, alanında lider 
metroloji ve üretim çözümleri uzmanı 
olarak algılama, düşünme ve harekete 
geçme ölçüm verilerinin toplanması, 
analizi ve aktif olarak kullanımı konu-
sundaki uzmanlığıyla, ürün kalitesini 
geliştirirken üretim hızını artırmak ve 
verimliliği hızlandırmak için çalışma-
lar yapıyor. 

Demir çelik bölgesi 
ihtisas OSB’sine kavuştu

Hexagon, öğrencilere 
ölçüm desteği verecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin Akçakoca 
ilçesinde Akçakoca Demir Çelik 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurulduğunu açıkladı. 

İdeanest, fikirlerin hayata geçmesi 
için fon toplamaya ortam hazırla-
yan; bağışçılarla, uzmanlarla ve 
yatırımcılarla buluşturan, fikirlerin 
kitleler tarafından desteklenmesini 
ve doğrulanmasını sağlayan bir 
kitlesel kaynak oluşturma platfor-
mu. 

Kaan Aksay

Yücel Telçeken
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Öncelikle sizi tanıyalım. İş yaşamınız ne 
zaman başladı?

Babamın sektörde 46 yılı geride bırakan 
fi rmasında birlikte çalışıyorduk. İş ma-
kineleri parçaları yapan bir işletmeydi. 
Asıl işi orada öğrendik. Bizde kız ofi ste 
oturur diye bir şey yoktur. Üç kardeşiz, 
ağabeyim ve ben kauçuk sektöründeyiz. 
Ablam inşaat ve kuyumculuk alanında.

17 yaşımdan beri fi ilen çalışıyorum. 
Aslına bakarsanız sanayiye ilk adımı-
mı babamın sayesinde 14 yaşında at-
tım. Ata Sanayi’de 40m2’lik küçük bir 
dükkanımız, 3 tane presimiz vardı. Ben 
biraz baba hayranı bir kadınım. Annem 
mutfağa sokmaya çalıştığı zaman babam, 
“Orada mutlu değilse benim yanıma gel-
sin.” derdi.

Yaz dönemlerinde hep babama yardım 
ettim. Liseyi bitirdim, evlendim yine ba-
bamın yanındaydım. 2-3 sene ara verdim, 
çocuğum oldu. 16 yaşında bir oğlum var. 
İş hayatında 20 seneyi geçtim.

Tambursan’ın hikayesi nasıl oluştu?

2010 yılında işimi kurdum. Babamın 
şirketi maden sektöründe ihaleli bir iş 
almıştı. 100 tane tambur yapılacaktı. 
Birlikte çalıştığımız fi rma bizi yarı yolda 
bıraktı. Büyük bir ihaleydi. İşi bir başka-
sına verme gibi bir lüksümüz de yoktu; 
cezai sorumluluğu vardı. 15 yılın ardın-
dan bende de kendi işimi kurma hevesi 
artmıştı. Ailem bunu hep erteliyordu. 
Babam, bunun üzerine, “Yapabiliyorsan 
yap.” dedi. Sonra başladık.

“İŞİ USTALARLA BERABER 
ÖĞRENDİK”

Neden maden sektörünü tercih ettiniz?

Eğer işimizi takip edersek, ölmeyen bir 
meslek bu. Çünkü iş makinelerinin yedek 
parçalarını yapan birçok fi rma var. Akıl-
cı bir adım attığıma inanıyorum. Metal-
ler silindirlerin üzerine kauçuk kaplayıp 
gönderdik. Müşterilerimizin talebiyle iş 
alanımızı biraz daha geliştirdik. Metal 
işine de girdik. Makinelerimizi aldık. 
İstihdamımızı artırdık. 3 yıl boyunca 
kendimi eğittim. Projeleri okudum. Us-
talarımla ortak çalışmalarımız sonucu işi 
atölyede öğrendik. Bizim mutfağımız as-
lında atölyemiz. 

İlk başladığımda. 3 tane ana makine 
vardı. Sonra 4 tane daha alarak depart-
manımı büyüttüm. 12 çalışanım var. 
Anahtar teslimi tesis kuran ve konveyör 
sistemi üreten fi rmalarla çalışıyorum. 
Türkiye’nin her tarafından müşterileri-
miz var. Fuar gibi etkinlikler ve müşteri 
ziyaretleriyle gerçekleştirerek portföyü-
mü genişletiyorum.    

Sizi vazgeçirmeye çalışan oldu mu?

Babam hariç herkes genellikle, “Ne işin 
var, burası kokuyor. Git evine ailene 
bak,  babanın ofi sinde otur, çantanı al bin 
arabana gez, gerekirse telefonlara bak.” 
diyen çok oldu. Ama ben o düşünceleri 
dikkate almadım. 

GIDAYA UYGUN BEYAZ KAUÇUK

Tambursan ağırlıklı olarak hangi 
sektörlere tedarik sağlıyor? 

Ürünlerimiz, bir malzemeyi bir yerden 
bir yere aktarmada; kömür ve taş ocakla-
rı, maden ocakları, havaalanında valizleri 
koyduğumuz yolcu sisteminde, tarımda 
kullanılıyor. Gıdaya uygun; un, şeker 
fabrikalarında da yer alıyor. Formülas-
yon bilgiye çok dayalı bir işlemdir. Şim-
di kauçuğumuzu da yeniledik. Kimyasal 
maddelerimizi daha çok sadeleştirip kau-
çuktan yapmış olduğumuz gıdaya uygun 
beyaz kauçuktan tambur kaplama işi de 
yapıyoruz. Yasaya göre gıdada siyah 
ürün kullanamazsınız. 

“ÜRETİM; BAŞARMAKTIR”

Size göre girişimcilik nedir? 
Şimdi bir emek var. Bizi büyüten bir ba-
bamız, bir atamız var. Atamız 46 yıldan 
beri bu sektörde çalışmış. Aslında ben 
spor eğitmeniyim. Eğitim aldığım alanla, 
yaptığım iş tamamıyla zıt. Hayatımda iki 
seçeneğim vardı. İlki, öğretmen olmak; 
bir salon açıp çok az bir maliyete kendi-
mi oyalayabileceğim bir sektör oluştura-
bilmek. İkincisi de babamın senelerdir 
bizimle beraber mücadele ettiği alan. 
Bizim sektör zor ve koşulları ağır. Bir ta-
rafta çok temiz nezih bir iş, diğer tarafta 
da ağır bir iş var. Tercih etmeyebilirdim 

belki ama ben bu işi seçtim. Çünkü üret-
mek beni daha çok mutlu ediyor. Bu sek-
törde işin boyutu büyüdükten sonra en az 
10-20 kişiye ekmek veriyorsunuz. İmalat 
zevki başka bir şey. Üretim; başarmaktır. 
Başarının mutluluğu hiçbir zaman tarif 
edilemez. 

Size göre ekip çalışması ne anlama 
gelmektedir?
Direkt başarı anlamına geliyor. Ekibi-
niz bir zincir gibidir. O zincirin bir kırı-
ğı varsa onu ya çıkartmanız ya da oraya 
kaynak atmanız gerekir. Büyüyebilmeniz 
için o halkayı çıkarıp yenilemelisiniz. 

OSTİM size ne ifade etmektedir?
OSTİM, benim 
için güven duydu-
ğum bir çatı. Evi-
nize girdiğinizde 
nasıl bir huzur ve 
güven hissediyorsa-
nız ben de iş yerime 
geldiğimde huzur ve 
güven hissediyorum. 
O çatının altında da 
bir odamın olması çok 
güzel.

“7’DEN 77’YE ÇALIŞMAK 
ZORUNDAYIZ”
Kümelenmenin şirketinize olumlu 
yansımaları neler oldu? 
Çok iyi biliyoruz ki, ayrılıkta azap birlik-
te rahmet vardır. Tambursan olarak Kü-
melenmemizin kurucuları arasındayız. 
Kuruluş imzalarının ardından yüksek 
bir tempoda çalışmalarımıza başladık. 
Birlikteliğin verdiği özgüvenle önemli 
ilerlemeler kaydettik. Beraberce fi rma-
ları topladık, aramızdaki herkes tanıdığı 
kauçukçuları listeledi. Bürolarına gidip 
kümelenme fi krini paylaştık. Bize destek 
verenlerin yanında karşı gelenler de oldu. 
Çok şükür hem fi rmam hem de üyeleri-
miz her alanda kümelenmenin faydaları-
nı yaşıyor. Bence Türkiye’de bu model 
birçok sektörde yaygınlaştırılmalı. 

İş hayatına atılmak isteyen kadınlara 
tavsiyeleriniz?
Ben biraz daha şanslıyım ama bu işi yarı 
yolda da bırakabilirdim. Evimde otura-
bilirdim. 7’den 77’ye çalışmak zorunda-
yız. Türkiye’de hangi işi yapıyorsanız en 
iyisini yapmak ve en güzelini çıkartmak 
zorundasınız. Bu sizin kendinize duydu-
ğunuz bir saygıdır aslında. 

Bundan sonraki hedefleriniz?
Ben hedefe girmek için mızrağı atmaya 
çalışıyorum. Firmamı sağlıklı bir şekilde 
büyütmeyi ve yurt dışına açılmayı çok 
istiyorum. 

Kadın girişimci hikayeleri çoğaldıkça, 
geleceğe yönelik umutlar da 
artıyor. Başarılarıyla örnek olan bu 
isimlerden biri de OSTİM geleneğinin 
temsilcilerinden Ezgin Öğünç Durhan. 
Çalışma hayatına babasına ait iş 
yerinde, üretimin içinde başlayan 
Durhan, edindiği tecrübeleri 
kanatlarına doldurarak yedi yıl önce 
kendi rotasını çizmiş ve zor bir alana 
adım atmış.

Büroda durmayı tercih etmediğini 
söyleyen başarılı iş kadını, 
kauçuk tambur imalatı için bizzat 
tezgah başına geçtiğini belirtiyor. 
Tambursan’ın kaptan köşkünde oturan 
ve 12 kişiye istihdam sağlayan Durhan, 
“Bizim mutfağımız aslında atölyemiz. 
Tercih etmeyebilirdim ama ben bu işi 
seçtim. Çünkü üretmek beni daha çok 
mutlu ediyor.” dedi.

KADIN ELİ KAUÇUK HAMURUNA DEĞDİ
Onun için atölye; mutfak demek

Hayatta başarıyı nasıl 
yakalamalıyız?

Ben hiçbir zaman koltuğumda 
oturan bir kadın olmadım. Misafir-
lerimi ağırladığımda veya kendime 
haftalık programı hazırladığımda 
odamı kullanırım. Genel anlamda 
atölyedeyim. Bir insan bana geldiği 
zaman ruh haline bakarım. Ben 
çok inatçıyım. Hayatımda hiçbir 
şey kolaylıkla bana verilmedi. Veya 
ben almak istemedim. Elim aya-
ğım tuttuğu, Rabbim güç verdiği 
müddetçe çalışacağım. Girişimci 
adaylarına şu mesajı verebilirim: 
Üretsinler; kesinlikle üretsinler. 
Çünkü Türkiye çok zor günler 
geçiriyor. 

“KOLTUĞUNDA OTURAN 
BİRİ DEĞİLİM”

İş hayatındaki mücadelesiyle başarıya 
ulaşan Ezgin Öğünç Durhan, “Ben çok 
inatçıyım. Hayatımda hiçbir şey kolaylıkla 
bana verilmedi. Veya ben almak istemedim. 
Elim ayağım tuttuğu, Rabbim güç verdiği 
müddetçe çalışacağım. Girişimci adaylarına 
şu mesajı verebilirim: Üretsinler; kesinlikle 
üretsinler.” diyor.

ÜYESİDİR

geldiğimde huzur ve 
güven hissediyorum. 
O çatının altında da 
bir odamın olması çok 

“7’DEN 77’YE ÇALIŞMAK 
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ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Nedret Yener, ORSİAD’ın yeni dö-

nemde asli faaliyetlerinin yanında sosyal 
ve kültürel faaliyetler de gerçekleştire-
ceğini belirtti. Yener, “Ağırlayacağımız 
konuşmacıların tecrübe ve 
bilgi birikiminden fayda-
lanarak yoğun iş tempo-
sundan sıyrılıp bir nefes 
alacağız. İş ve özel 
yaşamda iletişimin 
bu kadar önemli 
olduğu dönemde 
Prof. Dr. Üstün 
Dökmen’in söz-
leri hepimizin 
hayatına dokuna-
caktır.” dedi.

“Milletimiz birbirini dinlemiyor”

İş Dünyasında ve Özel Yaşamda Kaliteli 
İletişim Yaşama ve Çalışma Sevinci baş-
lıklı sunumunda iletişimin önemine iliş-
kin görüşlerini, günlük yaşamdan örnek-
ler vererek anlatan Prof. Dökmen, hem 
güldürdü, hem düşündürdü. Millet olarak 
birbirimizi dinlememe gibi kötü bir alış-
kanlığımız olduğunu, diyalog kurmadı-
ğımızı ifade eden Prof. Dökmen, bunun 
hem iş hayatında, hem de özel yaşamda 
iletişim kazalarına yol açtığını söyledi. 

İş adamlarına yöneticilikle liderlik 
arasındaki farkları esprili bir dille an-
latan Prof. Dökmen, “Klasik bilgilere 

takılıp kalmayan, yeni bilgilere açık 
olan, icat çıkarıp eski köye yeni adet 

getiren liderdir, kalıplara göre davranan 
yöneticidir” dedi. 

Pozitif bilimle bağdaşmayan fi kirlerin 
çöpe atılması gerektiğinin altını çizen 
ve “Toplumca geriye gidersek, haritadan 
siliniriz!” uyarısında bulunan ünlü aka-
demisyen, zaman zaman dinleyenlerini 
de dahil ettiği performansının ardından 
ayakta alkışlandı.   

Yönetici ve lider arasındaki farkları da 
aktaran Üstün Dökmen, lideri; yeniliğe 
açık olan, icat çıkartarak eski köye yeni 
adet getiren olarak tanımladı. Dökmen, 
program boyunca paylaştığı anekdot ve 
yaptırdığı uygulamalarla katılımcılara, 
keyifl i ve verimli bir zaman yaşattı.

“Lider, eski köye yeni adet getirendir”

konuşmacıların tecrübe ve 
bilgi birikiminden fayda-
lanarak yoğun iş tempo-
sundan sıyrılıp bir nefes 
alacağız. İş ve özel 
sundan sıyrılıp bir nefes 
alacağız. İş ve özel 
sundan sıyrılıp bir nefes 

yaşamda iletişimin 
bu kadar önemli 
olduğu dönemde 
Prof. Dr. Üstün 
olduğu dönemde 
Prof. Dr. Üstün 
olduğu dönemde 

Dökmen’in söz-
leri hepimizin 
hayatına dokuna-

kin görüşlerini, günlük yaşamdan örnek-
ler vererek anlatan Prof. Dökmen, hem 
güldürdü, hem düşündürdü. Millet olarak 
birbirimizi dinlememe gibi kötü bir alış-
kanlığımız olduğunu, diyalog kurmadı-
ğımızı ifade eden Prof. Dökmen, bunun 
hem iş hayatında, hem de özel yaşamda 
iletişim kazalarına yol açtığını söyledi. 

latan Prof. Dökmen, “Klasik bilgilere 
takılıp kalmayan, yeni bilgilere açık 

olan, icat çıkarıp eski köye yeni adet 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici İş Adamı ve Yöneticileri 
Derneği (ORSİAD), Bir İş Bir Nefes 
Günleri kapsamında, OSTİM OSB’nin 
ev sahipliğinde ülkemizin tanınmış 
psikologlarından Prof. Dr. Üstün 
Dökmen’i OSTİM’li sanayicilerle 
buluşturdu.
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2017 yılı başında OSTİM firmaları 
ve Eti Maden A.Ş. arasında ikili 
iş görüşmeleri ile başlayan iş bir-

liği çalışmaları etkin bir şekilde devam 
ediyor. Süreç kapsamında geçtiğimiz 
Şubat ayında Eti Maden Kırka Bor 
İşletmeleri’nde saha ziyareti gerçekleş-
tiren OSTİM firmaları, Kasım ayında 
da Eti Maden İşletmeleri Bandırma 
Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdür-
lüğü tesislerinde inceleme ziyaretinde 
bulundu. 

Şirketin Bandırma’daki tesislerinde; 
Boraks Fabrikası, Sodyum Perborat 
Fabrikası, Öğütme Ünitesi, Borik Asit 
Fabrikası, Amorf Bor Oksit Fabrikası, 
Camsı Boroksit-Susuz Boraks Fabri-
kası, Etidot-67 Fabrikası, Çinko Borat 
Fabrikası ve Sülfürik Asit Fabrikası 
bulunuyor. Bunun yanında fabrika-
larda küçük tamir bakım ihtiyaçlarını 
karşılamak için atölyeler de faaliyet 
gösteriyor. 

Ziyaret programında, OSTİM’li üreti-
cilere kurum yetkilileri tarafından tek-
nik sunum yapılarak üretim ve tedarik 
uygulamaları anlatıldı. Tesislerin ihti-
yaçlarını yerinde gören KOBİ’ler, Eti 
Maden fabrikalarında kullanılan ithal 
ürünlerin imkan ve kabiliyetler ölçü-
sünde yerlileştirilmesi konusunda gö-
rüşlerini aktardı. 

Bandırma tesislerinde; bantlarla ta-
şınan madenler, çözelti tanklarının 
içinde killerden ayrıştırılıp filtrelerden 
geçirilip, kristal hale getirilerek paket-
leniyor. 

1967 yılında üretime başlayan fabri-
kalarda, zaman içerisinde tesislerde 
revizyon yapılıyor veya yenileri kuru-
luyor. Bu çerçevede de madenin fabri-
ka içinde taşınmasından, işlenmesine 
ve paketlenmesine kadar geçen süreçte 
birçok makina kullanılıyor.

“Amacımız tedarikçi sayısını 
artırmak”

Eti Maden yöneticileri, tesislerinde 

kullanılan sistemlerin yerlileştirilmesi 
konusunda işbirliklerine açık oldukla-
rını her fırsatta dile getiriyor. Eti Ma-
den Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürü Münir Yahşi, firmalar-
dan beklentilerini anlattı. Kapılarının 
her zaman açık olduğunu ifade eden 
Yahşi, “Bizden randevu alıp gelirler-
se onları dinleriz. Bizim de amacımız 
tedarikçi sayımızı arttırarak işletmeye 
fayda oluşturmaktır.” dedi.

OSTİM OSB Müdürlüğü ve Eti Maden 
İşletmeleri A.Ş. arasındaki iş birliği 
ve yerlileştirme çalışmaları devam 
ediyor.

Eti Maden kapılarını 
OSTİM firmalarına açtı

Yeşil ekonomi alanında Akdeniz 
Bölgesi’nde düzenlenen en büyük 

uluslararası organizasyonlarından biri 
olan Uluslararası Malzeme ve Enerji Ka-
zanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı 
Ecomondo, 7-10 Kasım arasında ziyaret-
çilerini ağırladı. Odak noktası ‘Malzeme 
ve Enerji Geri Kazanımı ile Sürdürüle-
bilir Kalkınma’ olan etkinlik, İtalya’nın 
Rimini kentinde gerçekleştirildi. 

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Küme-
lenmesi, Ecomondo’ya bu yıl ikinci kez 
katıldı. Küme, kauçuk geri dönüşüm ma-
kinelerini ve fabrikalarda enerji tasarrufu 
konusunda yenilikleri incelemek üzere 
8 firmadan 13 sanayiciyle fuarda temsil 

edildi. İtalya’da 89 iş görüşmesi yapan 
OSTİM grubu, güneş enerjisinden enerji 
üretimi konularında da bilgiler aldı. Fuar 
sonunda 3 firma, alanlarıyla ilgili konu-
larda teklif aşamasına ulaştı. 

İtalya, enerji verimliliği, atıkların geri 
dönüştürülmesi ve kaynakların verimli 
kullanılması konusunda Avrupa’da ilk 
sıralarda yer alıyor. Ecomondo, pazarda 
lider konumda olan firmaları aynı çatı 
altında buluşturmak, son trendler, ye-
nilikler ya da teknolojilerden haberdar 
etmek amacıyla, uluslararası normlarda 
sektörün buluşma noktası olarak kabul 
ediliyor. 

Kauçuk üreticileri Akdeniz’in
en büyük fuarında

Eti Maden Genel 
Müdürü Ser-
kan Keleşer, 
yerli ürünlere 
açık oldukları 
mesajını verdi. 
OSTİM ve İş ve 
İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi’nin 
(İŞİM) heyetinin ziyaretinde 
konuşan Keleşer, “Yerli üretime 
açığız, yurt dışından aldığımız 
yedek parça ve ekipmanların 
yerli sanayiciler tarafından 
üretilmesi konusunda bilgi 
paylaşımında da bulunabiliriz. 
Her türlü desteği vermeye 
hazırız; yeter ki yerli sanayimiz 
çalışsın.” dedi. OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın 
da KOBİ’lerin Eti Maden tesis-
lerinde ihtiyaç duyulan ekip-
man, yedek parça ve pek çok 
aracı üretebilecek kabiliyette 
olduğunu vurguladı. 

Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü; ülkemiz bor mi-
nerallerinin üretilmesi, işletil-
mesi ve pazarlanması görevini 
yerine getiriyor. Eti Maden, 
kendisine bağlı Bandırma Bor 
ve Asit Fabrikaları, Kırka Bor, 
Emet Bor, Bigadiç Bor İşletme 
Müdürlükleri ve Bandırma 
Lojistik Birimi ile birlikte yurt dışı 
temsilcilikleri ve iştirakleriyle 
madencilik, metalurji ve kimya 
alanlarında faaliyet gösteren 
uluslararası bir kuruluş. 

Akman Karakülah - Küme Yöne-
tim Kurulu Başkanı: Fuarda bu 
sene iyi bir düzenleme yapılmış; 
katılım ve ilgi yüksek düzeydeydi. 
Yabancı ülkelerden de katılım çok 
fazlaydı. Özellikle Afrikalı katılım-
cıların ilgisi dikkatimi çekti. Aynı 
fuara 2016’da da katıldığımız için 
hem etkinliği düzenleyenler hem de 
uluslararası firmalar OSTİM Kauçuk 
Kümelenmesi’ni iyi biliyorlar. 

Yusuf Ziya Korkmaz - Özdekan 
Kauçuk A.Ş.: Fuarı, geri dönüşüm 
alanındaki yeni teknolojileri görmek 
amacıyla ziyaret ettik. Bu noktada 
birçok firmayla temasımız oldu. Ayrı-
ca prosesi daha yakından inceleme 

şansı bulduk. Kauçuk geri dönüşüm 
tesisi kuran yeni partnerler bulduk. 
Bu tür etkinlikler bize alternatifli 
pazarlar oluşturuyor. Ham madde 
noktasında da iletişim ağımızı geniş-
letebiliyoruz. Sektörle ilgili organizas-
yonlara katılmak bizim için önemli.

Ezgin Öğünç Durhan - Tambursan: 
Özellikle fuarda bulunduğumuz süre 
içerisinde makine tasarımı yapan 
firmalarla karşılaştık. Kendi işimde 
kullandığım torna malzemelerinin 
yedek parçalarını buldum. Güzel 
bir fuardı. Grup halinde gittiğimizde 
daha verimli oluyor. Kümelenmenin 
etkisini bu ve benzeri organizasyon-
larda hissedebiliyoruz. 

Veysel Karani Türk-Yemen Vakfı; 
Mütevelli Heyeti Başkanı Salah 

Bin Musallam Batis ve Vakıf Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahaddin Al-Kiyadi 
ile OSTİM’de temaslarda bulundu.
Batis ve Al-Kiyadi, OSTİM Vakfı Mü-
dürü Gülnaz Karaosmanoğlu ve Proje 
Yöneticisi Hakan Ünsal ile Vakfın stra-
tejik hedeflerini ve önümüzdeki 3 yıl 
içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkla-
rı projeleri paylaştı. 
Ankara’da 130 olmak üzere Türkiye’de 
1500’e yakın Yemenli 
öğrencinin öğrenim gör-
düğünü belirten Batis, 
bu öğrencilerin ihtiyaç-
larını karşılamak için ça-
lışmalar yaptıklarını ve 
Yemen’den yeni öğren-
cilerin Türkiye’ye gelip 
eğitim almasını hedefle-

diklerini belirtti. 
Yemen ile Türkiye arasında gerçekleş-
tirilebilecek iş birliği çalışmaları, ticari 
faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyet-
lerin de masaya yatırıldığı toplantının 
ardından konuklar, OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi Showroomunu 
ziyaret ederek üye firmalar, ürünler ve 
küme faaliyetleri ile ilgili bilgilendirildi. 
Yemen heyet, son olarak OSTİM Yatı-
rım A.Ş.’de de yatırım olanaklarını de-
ğerlendirdi.

Yemen heyeti 
OSTİM modelini inceledi

Serkan Keleşer












