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Ortak yolculuk
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.org.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

osyal medyada gördüğüm bir edebiyat dergisinin tanıtımında, ‘Ortak
bir yolculukta birlikte yürüme’ ifadesi dikkatimi çekti.
Şu günlerde ne kadar çok ihtiyacımız
olan bir kavram… Aslında yabancı olmadığımız; tarihimizde güçlü bir şekilde hayata geçirdiğimiz, bizlere kıtaları aştıran
bir güç kaynağı. İşte bundan dolayı bizim
insanımızın her başarısı kıtalar ötesi hayallerin tezahürü oluyor… Göğsümüz
kabarıyor, gözlerimizden iki damla mutluluk gözyaşı süzülüyor. Biliyoruz ki güvenli ve müreffeh geleceğimiz için atılan
en küçük adım bile çok kıymetlidir.
Yılın son sayısında, Milletçe gurur
duyduğumuz ‘Yerli Otomobil’i; TOGG’û
sayfalarımıza taşımanın sevincini yaşıyoruz.
Küresel denklem ve Türkiye ekseninde baş döndürücü gelişmelerle geçen
2019’un son günlerinde, 58 yıllık ‘Devrim’ hayaline daha da güçlü yaklaştık.
Uzun yıllar önce bir avuç inanmış insanın, büyük bir heyecanla yollarla buluşturduğu, gelecek tahayyülü olmayan sığ
düşüncelerle akamete uğrayan Devrim
Otomobili’nin özlemi insanımızın içinde
hiç bitmemişti.
27 Aralık 2019, Türk sanayisinin, girişimcisinin, akıl gücünün ve cesaretinin
ete kemiğe büründüğü bir tarih olarak
hafızlara yazılacak. Bizden sonraki nesillerin bu ülke için hiç durmadan, yorulmadan, sıkılmadan yürümeleri için açılan
yollardan biri de bu tarih olacak.
‘Milli Dava’ olan sanayileşme mefkuresinde milat olacak bu gelişmenin; yeni
sanayilerin doğmasına, istihdamı artırmasına ve Türk markasının dünyaya yayılmasına kaldıraç etkisi yapması en büyük
temennimiz.
Yerli, milli; bizden, bizim, her zaman
bizimle olacak düşünce yapısıyla, eğer
inanır ve kendimize güvenirsek, ortak

S

yolcuğumuzda birlikte yürürsek, otomobille birlikte başka alanlarda da nice
TOGG’lar göreceğimize eminim.
Yeni Tip Denizaltı Projesi’ndeki Piri
Reis ve Seydi Ali Reis denizlerden, İnsansız Hava Araçları da gökyüzünden
Türkiye’yi selamlayacak.
***
2019, sanayimizin çınarı OSTİM açısından da dolu dolu geçti. OSTİM Teknik
Üniversitesinin eğitime özgün bir modelle başlaması hiç kuşkusuz yükseköğrenime heyecan ve farklı bir soluk katarken,
kümelenmelerle dünyanın dört bir tarafına yelken açan, üretimleri, ihracatları ile
şanlı bayrağımızı dalgalandıran ﬁrmaları,
Türkiye’nin kalkınma hedeﬂerine inançla
yürüdü.
Ostim Teknopark’ta nitelikli üretim
yapan, Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel
gücüne katkı veren girişimcilerin, bölge
ekosisteminin desteğiyle kritik ürünlere attığı imzalar da hafızalarımızda yer
edindi.
Türk Cumhuriyetlerinin, OSTİM’den
üretim odaklı projeler istemesi; dostluk
elini sıkıca uzatması da OSTİM misyonu
açısından çok önemliydi.
Türkiye için elini taşın altına koyan, emek
verenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.
En iyisi…
Dağ tepesinde bir çam olamazsan, vadide
bir çalı ol. Fakat, oradaki en iyi ve büyük
çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir
ot parçası ol. Bir yola neşe ver. Bir misk
çiçeği olamazsan bir saz ol. Fakat, gölün
içindeki en canlı saz sen olmalısın.
Hepimiz kaptan olamayız, bazılarımız
tayfa olmaya mecburuz. Dünyada hepimiz
için bir şey var. Yapacağınız iş, size en
yakın olan iştir. Cadde olamazsan patika
ol. Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak,
yahut kaybetmek ölçü ile değildir. Sen her
neysen, onun en iyisi olmalısın.
Douglas Malloch
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Bölgesel kalkınma ve inovasyona
750 milyon liralık fon
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Türkiye
Kalkınma Fonu çatısı
altında kurulan Bölgesel
Kalkınma ile Teknoloji ve
İnovasyon Fonlarının toplam
büyüklüğünün 750 milyon
lira olacağını kaydetti. Bakan
Varank, “Fonlar teknolojiye,
sanayiye, yeniliğe ve
inovasyona; yani üretken
Türkiye’nin geleceğine yatırım
yapacak.” dedi.

anayi Bakanlığı ve Kalkınma Yatırım Bankası arasında toplamda 750
milyon liralık Bölgesel Kalkınma
ve Teknoloji ve İnovasyon Fonlarına yönelik protokol imzalandı.
Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın refakatinde Kalkınma
Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim
Öztop ile Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ve Kalkınma Ajansları
Genel Müdürü Barış Yeniçeri arasında
imzalandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan Bölgesel Kalkınma
ile Teknoloji ve İnovasyon Fonları ile
Türkiye'nin üretken yarınları için tarihi ve
vizyoner bir adım atıldığını belirtti.
Büyüme ve kalkınmayı daha kuvvetli

S

bir şekilde desteklemek adına, finansal
piyasalarda yeni bir reformu hayata geçirdiklerini vurgulayan Mustafa Varank,
büyümenin gücü ve kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından parlak fikirlere,
yeni teknolojilere ihtiyaç olduğuna dikkat
çekti.
Girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini
sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline
yaymak için harekete geçtiklerini belirten
Varank, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu
amaçlara hizmet ettiğini kaydetti. Bakan
Varank, her iki fonun yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte
yöneteceklerini anlattı.

Yerli ve Milli potansiyelden
faydalanmayı sağlayacak
Bankanın sektörel tecrübelerinden ve
uzmanlık birikiminden yararlanacaklarını
dile getiren Bakan Varank, “Nihai karar
verici mercii olan Yatırım Komitesi de
Bakanlığımız ve banka yetkililerinden
müteşekkil profesyonel bir ekipten oluşacak. Böyle bir mekanizma, ülkemizde

En fazla Ar-Ge harcaması özel sektörden

T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı AraştırmaGeliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2018
yılında 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi.
Ar-Ge harcamalarında birincilik yüzde 60,44
ile özel sektörün olurken yüzde 30,32 ile yükseköğretim peşinden geldi.
Türkiye’nin kalkınma geleceğine yön
verecek en hassas verilerden Ar-Ge harcamalarında rakamlar artıyor. Gayrisafi yurt
içi Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi
Hasıla’ya oranı yüzde 1,03; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 172.119
olarak açıklandı. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge
harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8

milyar 678 milyon TL artarak 38 milyar 534
milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi
Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı
2017 yılında yüzde 0,96 iken, 2018 yılında
yüzde 1,03'e çıktı. Son 5 yıllık döneme bakıldığında, 43 OECD üye ve gözlemci ülkeleri
arasında Türkiye, satın alma
gücü paritesi doları cinsinden Ar-Ge harcamasını en
çok artıran 3. ülke oldu.

ilk defa uygulanacak. Fonlar teknolojiye,
sanayiye, yeniliğe ve inovasyona; yani
üretken Türkiye’nin geleceğine yatırım
yapacak. Bu yatırımlar da yerli ve milli
potansiyelden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlayacak; sanayi ve teknolojide
hedeflediğimiz köklü dönüşümü hızlandıracak.” dedi.

Bölgesel kalkınmadan KOBİ’lere
kaynak
Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla, ülkemizde büyük potansiyeli olan teknoloji
tabanlı girişimlere destek sağlayacaklarını anlatan Mustafa Varank, “350 milyon
liralık bu fonla; teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin
projelerine sermaye desteği sağlayacağız.
Böylece ulusal ve uluslararası arenada
başarı hikâyeleri yazacak girişimcilerin
önünü açacağız.” bilgisini verdi.
400 milyon liralık Bölgesel Kalkınma
Fonuyla Türkiye’nin her bölgesine ulaşıp,
bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktaracaklarını vurgulayan Varank, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bu kapsamda kalkınmada öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran
en büyük paya sahipken, bunu yüzde 30,32
ile yükseköğretim takip etti. Genel devlet ArGe harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları
içindeki payı ise yüzde 9,24 oldu. 2012 yılına kıyasla, Türkiye, OECD ülkeleri içinde
toplam Ar-Ge harcaması içinde özel sektörün
payını en çok artıran 6. ülke oldu.
Özel sektör yüzde 53,6 ile Ar-Ge finansmanında ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde
32,28 ile genel devlet, yüzde 12,11 ile yükseköğretim, yüzde 1,98
ile yurt dışı kaynaklar ve
yüzde 0,03 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.

Özel sektör açık ara
önde

172 bin 119 Ar-Ge
personeli

Ar-Ge harcamalarında
özel sektör yüzde 60,44 ile

Toplam Tam Zaman
Eşdeğeri (TZE) Ar-Ge

yatırımları destekleyeceğiz. Kalkınma
Ajanslarımız bu süreçte önemli görevler üstlenecekler. Kalkınma ajanslarının
ikinci 10 yılında mevcut uygulamalarımızı daha ileriye götürüyoruz. 2020 yılı
ajanslarımız için bir dönüşüm yılı olacak.
Bölgesel Kalkınma Fonu da bu dönüşümün temel araçlarından biri olacak.
İhracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren
KOBİ’leri destekleyecek, rekabet güçlerini artıracağız. Güçlü KOBİ’lerin büyümesiyle de hem istihdam artacak hem
de bölgesel farklar hızla kapanacak. Bakanlığımızın her iki fonla ortaya koyduğu
750 milyon liralık kaynak, minimum seviye olarak görülmeli. Biz sadece yeni bir
başlangıcın fitilini ateşlemiş oluyoruz. Bu
başlangıç sermayesi ve yeni alt fonlarla
kısa vadede milyarlarca liralık kaynağın
yatırıma ve üretime dönmesi dünyadaki
uygulamalarda da elde edilen doğal bir
netice.”

personeli sayısı bir önceki yıla göre yüzde
12 artarken özel sektör TZE Ar-Ge personeli
sayısı yüzde 19 oranında arttı. Özel sektörün
toplamdaki payı yüzde 60,6'ya ulaştı. TZE
cinsinden 2018 yılında toplam 172 bin 119
kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli
sayısındaki artış yüzde 12,1 oldu. Türkiye,
son 5 yıllık dönemde OECD ülkeleri arasında TZE Ar-Ge personel sayısını en çok
artıran birinci ülke oldu. Özel sektörün TZE
Ar-Ge personeli sayısı bir önceki yıla göre
yüzde 19 oranında artarak 104 Bin 376’ya
ulaştı. Toplam Ar-Ge personeli içinde özel
sektörün payı ise 2012 yılında yüzde 45 iken
2018 yılında yüzde 60,6’ya çıktı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 32,7'si
yükseköğretimde ve yüzde 6,6'sı kar amacı
olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel
devlet sektöründe yer aldı.
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Yerli ve milli üretim ülküsünde yepyeni bir başlangıç

‘Türkiye’nin Otomobili’nden
kahramanlara saygı duruşu
Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim,
1961 yılında Eskişehir’de 4 adet
üretildi. Sadece birisi günümüze ulaşan
Devrim Otomobili bugün Eskişehir,
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
(TÜLOMSAŞ) fabrikasının bahçesinde
sergileniyor. Otomobil halen çalışır
durumda.
Kaynak: www.devrimarabasi.com

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendine
ait teknolojisi hedefiyle milli üretim
tarihinde yepyeni, umut ve heyecan
dolu bir sayfa açıldı. Vecihi Hürkuş,
Nuri Demirağ, Nuri Killigil, Necmettin
Erbakan ve Devrim Otomobili için
zora talip olanların ideali; takvimler 27 Aralık 2019’u gösterdiğinde
Yerli ve Milli Otomobille bambaşka
bir yola evrildi… Onlar alın terleri
ve vatan sevgileriyle adlarını tarihe
altın harﬂerle yazdırırken şu hususu
milli hafızamıza yerleştirdiler: Biz de
yapabiliriz, yeter ki inanalım.

erli ve milli üretim meşalesini
yakanların anısına ve çabasına
saygı duruşu niteliğindeki otomobillerle ülkemizin vazgeçilmeyecek
hedeflerine koşu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak ve
heyecanla beklenen Türkiye'nin otomobillerini tanıttı. Türkiye'nin Otomobili
Girişim Grubu'nun (TOGG) hayata geçirdiği Türkiye'nin otomobilinin ilk ön
siparişini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
otomobillerin Bursa Gemlik'te kurulacak
fabrikada üretileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin
önünü kesmeyi başardılar ama şimdi
yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Ama bu kez izin
vermeyeceğiz." dedi.
Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolcu-

Y

luk Buluşması programında konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin
Otomobili Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı
konuşmada, “Yapay zekâ her alanda olduğu gibi otomobillerde de giderek öne
çıkıyor. Sanayimizi tüm unsurlarıyla bir
sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. Türkiye’nin otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz, diğer pek çok
sektörün de önünü açacak, aynı zamanda
ateşleyicisi olacaktır” dedi.

“Türkiye, teknoloji üreten ve tüm
dünyaya ihraç eden bir ülke haline
gelecek”
Türkiye’nin yerli ve millî otomobil
arayışının yeni olmadığını dile getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk yerli otomobil denemesi olan Devrim’in hikâyesi,
aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl
kâbusa dönüştürüldüğünün de örneğidir.
Daha önce uçak yapan, motor geliştiren,
silah üreten müteşebbislerimizin başına
ne gelmişse, Devrim otomobilinin başına
da aynısı gelmiştir. Kimin adına çalıştığı,
kimin sesi olduğu, kimin çıkarını koruduğu artık gün gibi aşikâr olan birileri çıkıp,
diğer projeler gibi, bunun da hem psiko-

lojik hem de fiili olarak sabote edildiğini
görüyoruz.” dedi.
Devrim otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını, projeyi boğma
kampanyasına çevirenlerin, Türkiye’nin
otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalışacaklarını belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Ama bu kez izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi
başardılar, ama şimdi yaptığımız devrin
otomobilinin önünü, inşallah kesemeyecekler.” vurgusunu yaptı.

“Hata yapma lüksümüz yoktur”
“Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke
hâline gelecektir.” ifadelerini kullanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle
sürdürdü: “Biz bu güce, iradeye, teknik
bilgiye, insan gücüne sahibiz. Yeter ki
kendimize güvenelim. Yeter ki kendimize inanalım.”
Erdoğan, “Yapay zekâ her alanda olduğu gibi otomobillerde de giderek öne
çıkıyor. Sanayimizi tüm unsurlarıyla bir
sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. Türkiye’nin otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz, diğer pek çok
sektörün de önünü açacak, aynı zaman-

Milli sanayimizin gelişimi yolunda
mücadele veren kahramanları
saygı ve rahmetle anıyoruz.

Vecihi Hürkuş

Nuri Killigil

Nuri Demirağ

Necmettin Erbakan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin yerli
otomobile desteğini görmek için ön satış
sürecinin başlatılabileceğini belirterek,
“Milletimizin ön satışta ortaya koyacağı
taleple bu projeye sahip çıkacağına yürekten
inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan olarak
şahsım adına ilk ön siparişi de buradan
veriyorum.” diyerek ön siparişini verdi.

da ateşleyicisi olacaktır. Bunun için hata
yapma lüksümüz yoktur.” açıklamasında
bulundu.

“Küresel bir marka peşindeyiz”
Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli
aracının üretileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretilecek aracın
sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyeceğini, seri üretime geçildiğinde Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan
elektrikli ilk ve tek SUV modelinin sahibinin Türkiye olacağını söyledi.
“Üretime geçtikten üç yıl sonra binek
otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye’nin
otomobili olacak.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin şarj alt yapısını
da 2022 yılına kadar tamamlayacaklarını
kaydetti.
Erdoğan, “Tasarımıyla, bataryasıyla,
şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle
ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Dünyada bunu yapabilen pek az ülke
vardır, Türkiye daha en başından elektrikli otomobil alanına girerek herkesten
bir değil birkaç adım birden öne geçiyor.
Bu otomobili sadece kendi ihtiyaçlarımız
için üretmiyoruz, biz küresel bir marka
peşindeyiz.” ifadelerini kullandı.
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Her yıl bir denizaltı hizmete girecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Tip
Denizaltı Projesi 1. Gemisi Piri Reis’in Havuza
Çekilme ve 5. Gemisi Seydi Ali Reis’in İlk Kaynak
Töreni’nde verdiği mesajda, hedefin bu süreçte elde
edilen tecrübe ve birikimle, Millî Denizaltı Projesi’ni
süratle hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

C

umhurbaşkanı
Recep
Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane
Komutanlığı’nda
düzenlenen
Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. Gemisi Piri
Reis’in Havuza Çekilme ve beşinci gemisi Seydi Ali Reis’in İlk Kaynak Töreni’ne
katıldı.
Yeni Tip Denizaltı projesi kapsamında
6 adet denizaltı inşa edilecek. Bu kapsamda Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda
havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltıların inşasına yönelik hazırlıklar ve
altyapı faaliyetleri tamamlanarak ilk denizaltı olan Piri Reis’in inşaasına 28 Eylül
2015 tarihinde başlandı. 2022-2027 yılları
arasında hizmete girmesi planlı Reis Sınıfı denizaltıları Türk Deniz Kuvvetleri’nin
ilk havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltıları olacak.

Dört yıl önce başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, havuza çekilecek Piri Reis Denizaltısı’nın inşasının
yaklaşık dört yıl önce başladığını, 2022
yılında hizmete gireceğini belirtti. Gelecek yıl bitmeden serinin son gemisi olan
Selman Reis'in inşasına da başlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
2022 yılından itibaren her yıl bir denizaltının daha hizmete gireceğini, 2027
yılında altı denizaltının tamamının Deniz
Kuvvetleri'nin emrinde hizmete başlayacağını aktardı.
Hedefin bu süreçte elde edilen tecrü-

be ve birikimle,
Millî Denizaltı
Projesi’ni
süratle hayata geçirmek olduğunu dile getiren
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, denizaltılara isimleri
verilen denizcilerin her birinin
abide kişilikler olduğunu vurguladı.

“Hak temsili mücadelesi içindeyiz”
Türkiye olarak geleceğe güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir
köprü kurulması gerektiğini vurgulayan
Erdoğan, “Anadolu'yu merkez aldığınızda, en kuzeydeki Baltık ülkelerine, en doğudaki Çin'e, en güneydeki Hindistan'a,
en batıdaki Kuzey Afrika topraklarına ve
Cebelitarık Boğazı'na kadar her yerde izi-

Pirireis Denizaltı’nın yapımı 4
yıl önce başladı. Sistem için
400 bin satır kod yazıldı.
Projede 111 mühendis,
teknisyen ve uzman
çalıştı. Denizaltının
uzunluğu 68,3
metre, tekne dış
çapı 6,3 metre,
deplasman
1850 ton.

miz vardır.” dedi.
Türkiye'nin izlediği politikanın, boyundan büyük işlere kalkışarak başını
belaya sokma veya hakkı olmayan yerle
müdahalede bulunma olmadığının altını
çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Tam
tersine, hem kendimiz hem dostlarımız
hem de tüm insanlık için gecikmiş bir hak
temsili mücadelesi içindeyiz. Suriye'de
yürüttüğümüz harekâtların amacı budur.
Doğu Akdeniz'de izlediğimiz politikanın
gayesi de budur. Son olarak meşru Libya

A

raştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) tarafından hayata geçirilen Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları
Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesinin
Yerelde Dijitalleşme Dinamikleri başlıklı
toplantısına katılan ASO Başkanı Nurettin
Özdebir, Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi ve 4. sanayi devrimi kavramları

Hidrojen yakıt hücresi teknolojisi ile
geliştirilen havadan bağımsız tahrik
sistemine sahip olacak denizaltıların,
su altı ve su üstü kara hedeflerine karşı
silahlara, torpido, füze atabilme ve
mayın dökebilme özellikleri olacak.
Haftalarca dalmış durumda harekât
icra etme imkân ve kabiliyeti olacak
denizaltılar gelişmiş ağır torpidolar ile
deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atabilecek.

yönetimiyle yürüttüğümüz çalışmalar da
bu çerçevededir.”
Türkiye savunmadaki dışa bağımlılığını yürüttüğü milli projelerle sonlandırma
kararlılığını sürdürüyor. Yerli ve milli
savunma sanayiinde kritik roller üstlenen
KOBİ’ler de savunmada tam bağımsızlık
için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
OSTİM’deki KOBİ’lerde savunma sanayiine sağladıkları özgün katkılarla dışa
bağımlılığın giderilmesinde önemli rol
üstleniyor.

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin beşinci gemisi
Seydialireis’in ilk kaynağını Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

4. sanayi devrimine en hazır kent Ankara
Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir, Ankara’da birçok
firmanın 4. sanayi devrimi
standartlarında üretim
yaptığını ve bu açılardan
bakıldığında 4. sanayi
devrimine en hazırlıklı kentin
Ankara olduğunu söyledi.

Reis sınıfı denizaltılar

konusunda tanıtım ve farkındalık yaratma çabalarının daha da
yoğunlaştırılması gerektiğine
değindi.
Nurettin
Özdebir,
Ankara’da birçok firmanın 4.
sanayi devrimi standartlarında üretim yaptığını ve bu açılardan bakıldığında 4. sanayi
devrimine en hazırlıklı kentin
Ankara olduğunu söyledi.

Ankara sanayicisi
Türkiye’ye örnek
Ankara’nın, hem orta ve yüksek teknolojik üretimde hem de beşeri sermayede
kentler arasında önemli bir avantaja sahip
olduğuna dikkati çeken Özdebir, “İstanbul
ile beraber Türkiye’nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara sanayisi, bugün yalnızca kendisi için değil aynı

zamanda Türkiye ekonomisi
açısından önem arz eden bir
yapı sergiler hale gelmiştir. Ankara sahip olduğu 115 civarında
Ar-Ge merkezi, 41 tasarım merkezi, 10 Teknoloji Geliştirme
bölgesi ve 13 Organize Sanayi
Bölgesi ile Türkiye’nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe
sahiptir.
Üretiminin yüzde 40’ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara sanayicileri, bu vizyonları ile tüm
Türkiye’ye örnek olmaktadırlar. 2018 yılında Türkiye’nin toplam savunma sanayi ürün
ihracatının yüzde 47,6’sını Ankara tek başına gerçekleştirmiştir. Ankara’da birçok firmamız 4. sanayi devrimi standartlarında üretim yapmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.
KOBİ’lerin yenilikçilik faaliyetleri ve
dijitalleşmesi ile birlikte verimliliklerinin

daha da yükseleceğini belirten Özdebir,
“KOBİ’lerimizin verimliliklerini artırabilmek için hem üretim süreçlerini iyileştirmek
hem de bilişim teknolojisi altyapılarını geliştirmek zorundayız. ASO olarak geçen yıl
Ankara’da kurduğumuz model fabrika bu
amaca hizmet etmektedir. 8 firma üzerinde
yaptığımız çalışmanın ilk sonuçları ne kadar
doğru bir yolda olduğumuzu bize göstermektedir.” dedi.

“Dijitalleşmemizi tamamlamalıyız”
TABİD Başkanı Nuray Başar da ülke
olarak yeniçağa ayak uydurabilmek için Endüstri 4.0’ın altını doğru bir şekilde doldurmanın önemine dikkat çekti.
Yerli ve milli kavramlarını tüm topluma
yaygınlaştırılarak uygulanması gerektiğine
işaret eden Başar, “2023 hedeflerine doğru
ilerlerken vatandaşlarımızı dijitalleştirmeli,
sanayi sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimde kısacası A’dan Z’ye dijitalleşmemizi
tamamlamalıyız. Projemizle birlikte sanayi
sektöründe yaptığımız çalışmayla bir farkındalık yaratmayı başarabildik.” dedi.
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Ulusal öncelik yerli üretimin payının artırılması
Milli Savunma Bakanlığı
Tersaneler Genel Müdür Vekili
Emre Dinçer, “Deniz savunma
sistemleri ve bakım-onarım
faaliyetlerinde en büyük ulusal
önceliklerimizden biri yerli
üretim payının artırılması.”
dedi.

M

illi Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ve
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi, (OSSA) OSTİM’de düzenlenen toplantıyla bir araya geldi.
Toplantıya; OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Tersaneler Genel
Müdür Vekili Emre Dinçer, Genel Müdür
Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı ve
daire başkanları, OSSA Yönetim Kurulu
Başkanı Mithat Ertuğ ve küme üyeleri
katıldı.
Toplantıda,
Tersaneler
Genel
Müdürlüğü’nün firmalardan beklentileri
anlatıldı. OSSA üyeleri de heyete üretim
yetenekleri hakkında bilgi verdi.
Küme tarafından 2020 yılında beşincisi düzenlenecek olan Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICD-

“OSTİM’in neler
yapabileceğini biliyorum”
Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı
Tuğamiral Mehmet Sarı, OSTİM’li
firmaların kabiliyetlerine dikkat çekerek,
“OSTİM’in neler yapabileceğini, neler
yapmış olduğunu en iyi bilenlerdeniz.
Çok kabiliyetli, ehliyetli firmalarımız var
burada.

Tersaneler Genel
Müdür Yardımcısı
Tuğamiral
Mehmet Sarı:
“OSTİM’in neler
yapabileceğini,
neler yapmış
olduğunu en iyi
bilenlerdeniz. Çok
kabiliyetli, ehliyetli
firmalarımız var
burada.”

DA) hakkında konuklara bilgi verilerek
etkinliğe davet edildi.
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, üyelerinin kabiliyetlerini dinlemek üzere OSTİM’e gelen Tersaneler
Genel Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür
etti. Ertuğ, iş birliklerine her zaman hazır
olduklarını bildirdi.

İlk toplantı OSSA’yla

Sizler gizli kahramanlarsınız bunu da
biliyoruz. Bunları çok iyi takip ediyoruz,
İşlerin hızlanması açısından kısa sürede düşük maliyetlerle neler yapabildiğinizi çok iyi biliyoruz.” dedi.

“Hepsini yurt içinde ürettirmek
istiyoruz”
İhtiyaçlarını ivedi bir şekilde karşılamak
istediklerini dile getiren Tuğamiral Sarı,
“Yurt dışından tedarik noktasından
sıkıntı yaşadığımız, aldığımız, alamadığımız ürünler var. Biz hepsini yurt
içinde ürettirmek istiyoruz. Tedariğinde
problem yaşamadığımız ürünler içinde
yurt dışından almaya devam edelim
gibi bir derdimiz yok. Her şeyi burada
yapmaya çalışalım.
Eğer yurt dışına da satış yapabilirsek
kalitemizi yükseltiriz. Başkalarıyla
rekabet edersek onların kabiliyetini de,
ehliyetini de görürüz. Dünyada özellikle
savunma sanayiinde herkesten iyi
olmak durumunda olmazsanız beka
sorunu yaşarsınız.” mesajını verdi.

OSTİM’de savunma ve havacılığın dışında medikal sanayi, yenilenebilir enerji
teknolojileri, kauçuk teknolojileri, raylı
sistemler, haberleşme teknolojileri, iş ve
inşaat makinelerinde olmak üzere toplam
7 kümelenme faaliyeti yürütülüyor.
Bu şu demek; tüm Ankara ve Türkiye
sanayisinin gücü demek. Bu kümelenmeleri bir araya getirdiğimiz, bu sinerjiyi bir
araya getirdiğimiz zaman yapılamayacak
işi kabul etmiyoruz. Her işi yapabileceğimizi düşünüyoruz.”
Üniversite-sanayi iş birliklerine önem
verdiklerinin altını çizen Aydın, Ankara’daki 22 üniversite ile temas halinde
olduklarına işaret ederek 7 üniversitenin
ortaklığında Ostim Teknopark’ı kurduklarını anlattı. Aydın, “Burada iş birliği,
güç birliği, akıl birliği yaparak ülkemizin
ve özellikle de savunma sanayiimizin ihtiyaçlarını ve ülkemizin istiklal ve istikbalinin önündeki her türlü engeli kaldırmak
için 24 saat emrinize amadeyiz.” dedi.

Kümelenmelerle yapılamayacak iş
yok
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nü sanayinin içinde
sanayicilerle beraber görmenin çok anlamlı olduğunu kaydetti.
Aydın, OSSA’nın sadece OSTİM’den
ibaret olmadığını; Ankara’nın bütün sanayi kesimlerine ulaşan, Anadolu’nun
diğer şehirlerinden de birçok üyesi olan
bir savunma ve havacılık kümelenmesi
olduğunu vurguladı.
Kümelenmenin yapısına dikkat çeken
Orhan Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sadece firmalardan ibaret değil. Aynı
zamanda bu firmaları destekleyici kamu
kurumları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve kamu-sanayi iş birliğini gerçekleştiren önemli bir ara yüz.

Tersaneler Genel Müdür Vekili Emre
Dinçer, 3 yıl önce OSTİM’de hafif raylı
sistemler sektörü toplantısına katıldığını belirtti. Bu kez de savunma ve havacılık sistemleri sektörüyle ilgili olarak
OSTİM’e geldiğini aktaran Dinçer,
OSTİM’in bir marka ve gerçekten perspektifinin çok geniş olduğunu ifade etti.
OSTİM’in her ürün gamında farklı,
kıymetli, değerli destek ve katılarının olduğunu dile getiren Dinçer, “Bu toplantı
da şahsım adına ilk toplantıdır. Bu açıdan
da çok kıymetli benim şahsımda.” görüşünü paylaştı.

Tersaneler Genel Müdür
Vekili Emre Dinçer:
“Elimizden gelen katkı
ve desteği sağlamaya her
zaman açığız. Bu alanda
OSTİM’in, OSSA’nın
gelişmesi sizlerin ve
bizlerin ortak sinerjisiyle
oluşacak. Özellikle
uluslararası piyasalarda
tek bir gövde olarak
hareket ve hizmet etmek
önceliklerimiz arasında.”

“Önceliğimiz yerli üretimin payının
artırılması”
Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün önceliklerini de anlatan Emre Dinçer, şu bilgileri verdi: “Kendi içimizde yaptığımız
çok güzel çalışmalar var. Önemli olan da
bunun uluslararası alanda aranan, beklenen ve gerçekten olmazsa olmazı, bunu
tek tedarik edeceğimiz en ekonomik ve
en hızlı bir şekilde ürettireceğimiz yerin
ülkemiz sanayisi olması ana hedeflerimizden.
Deniz savunma sistemleri ve bakımonarım faaliyetlerinde en büyük ulusal
önceliklerimizden biri yerli üretim payının artırılması. Bu alanda savunma sanayii KOBİ’lerimizin ulusal ve uluslararası
piyasalarda rekabet edebilir ve aranan
firmalar olmasına katkı sağlamak amaçlarımızdan.
Her zaman, her türlü iş birliğine, her
alanda açığız. Elimizden gelen katkı ve
desteği sağlamaya her zaman açığız. Bu
alanda OSTİM’in, OSSA’nın gelişmesi
sizlerin ve bizlerin ortak sinerjisiyle oluşacak. Özellikle uluslararası piyasalarda
tek bir gövde olarak hareket ve hizmet
etmek önceliklerimiz arasında.”
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5G’de yerlilik ve millilik takip altında

Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi (HTK) 1.
Olağan Genel Kurulu
OSTİM’de gerçekleştirildi.
HTK üyelerine seslenen
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) Başkan
Yardımcısı Gazali Çiçek, “5G
ve 6G’nin gelmesiyle birlikte
hayatımızdaki tüm teknolojik
alanları etkileyeceği için,
bu teknolojiyle ilgili yerlilik
ve millilik konusuna dikkat
edeceğiz ve bununla ilgili
kararlarımızı almaya devam
edeceğiz.” mesajını verdi.
017 yılında, elektronik haberleşme
sektöründe yerli ve milli üretimde iş
birliği ve güç birliğini hayata geçirmek
için OSTİM’in organizasyonunda BTK’nın
destekleriyle kurulan HTK, 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.
Genel Kurulda küme üyelerine hitap
eden BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek HTK’nın önemine işaret ederek, “16
Ocak 2017’de yüzde 0.98 olan yerli ve milli
üretim oranımız, 2017-2018 raporlarına dayanarak söylüyorum, 15.46’ya çıkmıştır.”
dedi.
OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde düzenlenen HTK 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir,
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek,
ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdür Metin Balcı ve HTK üyeleri katıldı.

2

Daha çok millilik
HTK önceki dönem Yönetim Kurulu
Başkanı Veli Murat Çelik, sektörde yerliliği
ve milliği artırmak üzere yola çıktıklarını ve
bu yolculuğun bir seferberliğe dönüştüğünü
vurguladı. Yerlilik oranlarındaki artışa dikkat çeken Çelik, “Yerlilik dediğimiz şeyin
içine millilik kavramını daha çok koyarak
gideceğiz. Türkiye’de bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Hep bunu söyledik; ekosistemin içinde bir tane çok sivrilmiş olması
çok iyi, ama ekosistemin tamamını büyüt-

“İmkânsız denilen 5G çekirdek ağı
çalışıyoruz”

mezseniz o bir tane-iki tane sivrilmiş, çok
ileri gitmiş yapıları yok etmek çok kolay
olurdu. Onun için niyetimiz; bir bütünün
değerini oluşturan bütün parçaları bir araya
getirmek.” dedi.

“Milli takımın içindeyiz”
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı ve OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, sektördeki yurt dışı
bağımlılığına dikkat çekti. HTK’nın çalışmalarına işaret eden Aydın, “Çok hayırlı bir
işin üzerindeyiz ve ülkemizin bağımsızlığı,
özgürlüğünün adeta çözümünü üretmeye çalışan bir milli takımın içindeyiz, ben
böyle hissediyorum. Geçtiğimiz yıllarda
yapılan çalışmaların bereketini hep beraber
gördük.” dedi.
Haberleşmede Türkiye’yi tam bağımsız
ve tam özgür yapıncaya kadar mücadeleyi
devam ettireceklerini belirten Orhan Aydın,
“Ülkenin bu potansiyeli var, daha burada
olmayan nice insanlar vardır, onları da bulacağız, onları da buraya katacağız. Burada
dernekçilik oynamaya gelmiyoruz. Ülkenin
bir sorununa, çare bulmak istiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

“Yerli ve milli üretimin arkasındayız”
BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek,
elektronik haberleşme sektöründe 2015 yılında düzenlenen 4,5G ihalesiyle yüzde 45
oranında yerlilik şartının getirildiğini hatırlattı. Kurum olarak sektöre yerlilik ve millilik konusunda ilave tedbirler getirdiklerini
anlatan Çiçek, “Örneğin, 7, 13, ve 80 gigahertz bantlarında radyolink cihazlarla ilgili,
yüzde 100 yerlilik şartı getirdik. Bu çok kritik karar 10 Ocak 2018 tarihinde alındı. O
tarihten beri yerli olmayan radyolink cihazlarının kullanımına izin vermiyoruz.” dedi.
Gazali Çiçek, 7, 13 ve 80 gigahertz kararıyla sektöre verdikleri mesajı şöyle dile
getirdi: “Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milli teknoloji hamlesi vizyonunda yerli ve milli üretimin her
alanda arkasındayız. Sadece bunu 4,5G
ihalesi kapsamında değerlendirmeyin, bundan sonra elektronik haberleşme sektörü,
özellikle 5G ve 6G’nin gelmesiyle birlikte
hayatımızdaki tüm teknolojik alanları etkileyeceği için, yani eğitimden tarıma, oradan
savunma sanayiine, oradan otomotive kadar
geniş sektörleri etkileyeceği için, biz hayatımızın her anını kuşatacak olan bu teknolojiyle ilgili yerlilik ve millilik konusuna dikkat edeceğiz ve bununla ilgili kararlarımızı
almaya devam edeceğiz.”

milli güvenliğini ilgilendiren bir alanda
yerli ve milli ürünler geliştirebilmek için
“Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme
Şebekesi” projesini geliştirdik 16 firma ve
3 operatörle birlikte. Proje kapsamında 16
firmayla çıktık yola, ama artık ikinci etap
diyebileceğimiz bu sene sonu itibariyle inşallah ULAK’la birlikte bu gücü birleştiriyoruz. ULAK ve bu 16 firma uçtan uca 5G
çalışmalarını beraber yürütecekler. Belirlenecek ticari model çerçevesinde tek marka
çatısı altında işlerimizi toparlayacağız ve
BTK koordinasyonunda, aynı şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve
OSTİM’in de destekleriyle bu çalışmalarımızı ileriye taşımayı planlıyoruz.” dedi.

HTK yeni dönem de görev alacak yönetim ve
denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi için
yapılan seçimde Yönetim Kurulu şu firmalardan
oluştu: Telenity, Labris, Extunda, Nanotek,
Baran Teknoloji, Netmon ve ULAK Haberleşme.
Denetim Kurulu’na, OSTİM OSB, ODTÜ
Teknokent ve Bulut İletişim seçildi. Disiplin
kuruluna ise, Sekiza, Anketek ve Atlantis
firmaları seçildi.

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak
Araçlarda kaza anında 112 acil servis
hattını arayan özellik olan e-call ile ilgili
Türkiye’de yerli operatörlerin bu hizmeti
sunması şartını getirdiklerini anlatan Gazali
Çiçek, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak düsturuyla hareket ediyoruz. Yerli ve
milli üretimin yanında verinin çok önemli
olduğundan hareketle ve teknolojiye vermiş olduğumuz öneme binaen diyoruz ki;
bu konuyla ilgili e-call teknolojisi de artık
Türkiye’deki bu şartlara uygun olmak zorunda. Dolayısıyla otomotivcilerimiz de bu
kararımız sonrasında yerli operatörlerimizle çalışmaya başladılar.” bilgisini verdi.
Çalışmalarda OSTİM Yönetiminin desteğine dikkat çeken Çiçek, “OSTİM Yönetimine de teşekkür etmek istiyorum. Bu
aşamaya gelmemizde OSTİM’in katkısı
çok büyük.” ifadelerini kullandı.

“ULAK’la bu gücü birleştiriyoruz”
Yerli ve milli 4.5G baz istasyonunu
üreten ULAK’ın önemine de dikkat çeken
Gazali Çiçek, “ULAK da bizim için çok
önemli bir değer, onların yaptığı çalışmaları da çok önemsiyoruz ve daha çok iş birliği yaparak daha iyi noktalara geleceğimizi
ümit ediyorum.
TÜBİTAK TEYDEB, başından itibaren
yerli ve milli yüksek teknoloji üretimiyle
ilgili çalışmalarımıza destek verdi. Elektronik haberleşme sektöründe ithalatı azaltıp, ihracata destek olabilmek, ülkemizin

Sektördeki yerlilik oranlarını paylaşan
Gazali Çiçek, şunları söyledi: “16 Ocak
2017’de yüzde 0.98 olan yerli ve milli üretim oranımız, 2017-2018 raporlarına dayanarak söylüyorum, % 15.46’ya çıkmıştır.
Ancak biz bunu yeterli bulmuyoruz. Yüzde
0.98’e 15; 15 kat büyütmek bence daha kolay bir şey. Şimdi 15’ten sonra ne olacak,
bir dahaki toplantıda acaba yüzde 45 ve ötesine getirebilecek miyiz? Ancak sevindirici
olan şu; 2 senelik bir çalışma neticesinde
imkânsız denilen, çekirdek ağa giremezsiniz denilen yerde biz 5G çekirdek ağın
yanında 5G baz istasyonu, 5G OSS yazılımları, 5G sanallaştırma platformu gibi 5G
teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve
yazılımlarını geliştirmek için çalışıyoruz şu
anda.”

“Yazılım ihracatı sanayidir”
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Yülek, gelişmişlik ve sanayileşmenin birlikte olduğuna dikkat çekti.
Yülek, “Yazılım ihracatı sanayidir. Bu tanımları artık biz kendimiz yapalım, dünyadan tercümeyle almayalım. Hizmet değildir
yazılım bir sanayidir, çünkü donanım olmadan olmuyor.” dedi. 5G çalışmalarının
önemine de dikkat çeken Yülek, “Bizi üniversite olarak bu süreçlerin içinde yer almak
istiyoruz, sizlerin emrinizdeyiz, destekçiniziz, ortağınızız, birlikte neler yapabiliriz
diye konuşalım.” mesajını verdi.

“Bilgi teknolojilerine
yoğunlaşmalıyız”
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin
Özdebir, bir arada olmanın önemine vurgu
yaparak, “Birleştikçe güçleniriz.” mesajını
verdi.
Elektronik haberleşme sektörünün dünya için çok önemli bir alan haline geldiğini
ve ticaret savaşlarının tetiklendiğini ifade
eden Özdebir, “Bugün gelişen teknolojide
artık endüstri 4.0’ı konuşuyoruz, onun da
temeli yine bu bilgi teknolojilerinden geçiyor, insansız fabrikalar veya işte otomasyon
sistemleri, akıllı teknolojilerle insanın da,
ucuz emeğin de çok fazla kıymetinin kalmayacağı duruma doğru geliyoruz ki Çin de
bu konuda ciddi mesafeler almış durumda.
Biz de bu konulara yoğunlaşmamız, alanı
genişletmemiz lazım.”
Konuşmaların ardından HTK Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Yılmaz,
faaliyet raporunu okudu. Bütçe ve denetim
raporları da okunmasının ardından oy birliğiyle ibra edildi.
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Yerli üreticilere ‘fırsat’ hatırlatması
Uçtan Uca Yerli ve Milli
5G Haberleşme Şebekesi
Projesi'nin dördüncü
çalıştayı, Türk Telekom’un ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Dr. Ömer Fatih Sayan,
işletmeciler tarafından
yılda yaklaşık 1,5 milyar
liralık donanım ve yazılım
yatırımı yapıldığını, bunun
en az yüzde 45'inin yerli
ürünlerden temin edilmesi
gerektiğin belirterek,
“Pastadan ayrılan bu payın
yerli üreticilerimiz tarafından
iyi değerlendirilmesi
gerekiyor.” uyarısını yaptı.

Ç

alıştayda, 5G yol haritası ile ilgili konular değerlendirildi. Programın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih
Sayan, Türkiye'de son dönemlerde 5G'ye yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G teknolojisine özel
kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriliyor." dedi.
4.5G yetkilendirmesi kapsamında mobil işletmeciler tarafından yılda yaklaşık 1,5 milyar
liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını
ifade eden Sayan, "Bunun en az yüzde 45'inin
yerli ürünlerden temin edilmesi gerektiğini
dikkate aldığımızda, pastadan ayrılan bu payın
yerli üreticilerimiz tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Hedef; 5G’ye geçen ilk ülkelerden
olmak
Sayan, 4.5G ile getirilen yükümlülüklerin
başlangıç olduğuna dikkati çekerek, asıl hedefin 5G teknolojisine ilk geçen ülkelerden
birinin Türkiye olması ve 5G şebeke ekipmanlarının önemli bir kısmının yerli kaynaklarla
üretilmesi olduğunu bildirdi.
Mobil şebekeler üzerinden sınırlı ölçüde sunulan birçok servisin 5G ile daha hızlı,
daha kaliteli, daha yaygın, daha yenilikçi
olarak kullanıcılara sunulabileceğini vurgulayan Sayan, şöyle konuştu: "Son dönemlerde
5G'ye giden yolda ülkemizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi’nin (HTK) yürütmekte olduğu
ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan
Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi
Projesi ile 5G teknolojisine özel kritik şebeke
donanım ve yazılımları geliştiriliyor."
Proje kapsamında geliştirilen radyolink
ekipmanlarının tasarımının tamamlanarak
Mart 2020'de canlı şebekede test edilebilecek
ve gelecek yılın haziran ayında şebekelerde
kullanılabilecek duruma geleceği bilgisini
veren Sayan, HTK tarafından yürütülen 5G
Projesi’ne ULAK A.Ş.'nin de dahil olduğunu

“Test sahaları İstanbul ve
Ankara’da olacak”
Ulaştırma Haberleşme ve Altyapı Bakan
Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G
altyapısının kurulmasıyla ilgili ilk test
sahalarından birinin İstanbul Havalimanı olacağını, diğer test sahalarının da
İstanbul ve Ankara'da 5G vadileri olarak
belirlendiğini bildirdi. Sayan, yerli ve
milli ürünlerin ticari şebekelerde kullanılabilirliğini net olarak ortaya koyduktan
ve dünya standartlarında ürünleri hazır
hale getirdikten sonra 5G'ye yönelik
frekans ihalesinin yapılacağını söyledi.

ve oluşan bu sinerji ve güç birliğiyle hedeflere
en kısa zamanda ulaşılacağını söyledi.

“İşletmeciler yeteneklerini
KOBİ’ler ile daha çok
paylaşmalı”

“HTK kısa sürede önemli çalışmalar
yaptı”
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu,
“Dünyada 2020 yılının, 5G teknolojileri için
önemli bir milat olacağını, ürünleşme açısından piyasada ilk önemli gelişmelerin ortaya
çıkacağını öngördüğümüzde, ülkemizde de bu
konuda gerekli adımların bir an önce hayata
geçmesinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.
HTK’nin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Karagözoğlu, “HTK, tam
olarak bu görevi yerine getirmek üzere yola
çıktı ve kısa sürede çok önemli çalışmalar yaparak başarılı ilerlemeler sağladı. Bu başarılı
adımlar, bizim için çok önemli bir güven kaynağı oluştururken, ileride yapılacak çalışmalar
konusunda da cesaretlendiriyor. Ülkemizde
elektronik haberleşme sektöründeki işbirliğinin önemini dikkate aldığımızda, KOBİ’lerin
işbirliği ile teşekkül eden HTK’nın sektörümüzdeki yegâne organizasyon olduğunu ve ülkemiz adına önemli bir misyonu yüklendiklerini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
5G teknolojilerine yönelik verdikleri deneme izinlerinde, bir yılı aşkın süredir HTK ve
ULAK gibi yerli üreticileri ile yapılan ortak
çalışmaları zaman göz önünde bulundurduklarına işaret eden BTK Başkanı, “Bu süreçte
yapılan çalışmaları, elde edilen deneyimleri
ve sonuçlarını, işletmecilerimizden ve HTK
üyelerimizden yakın bir dönemde istiyor olacağız.” dedi.

“Teknolojiyi üreten olma yolunda
ilerliyoruz”
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin
Özdebir, 5G ile birlikte veri iletim hızındaki
büyük artışın, uçtan uca bağlantıda yaşanan
gecikmeleri ortadan kaldıracağını, kapsamada
iyileşmeler ortaya çıkacağını bildirdi. Özdebir, şu görüşlere yer verdi: “Bunlar, özellikle nesnelerin interneti için en önemli artılar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha hızlı veri
transferi, düşük gecikme süresi ve tek seferde
pek çok farklı cihazı, sensörü birbirine bağlayabilme becerisi ile 5G fabrika otomasyonlarının uzaktan kontrolü, tesis ve operasyon
süreçlerinin gerçek zamanlı izlenmesinde bizi
çok farklı noktalara getirecektir. Teknolojiyi
yalnızca kullanan değil kullanacağı teknolojiyi üreten olma yolunda ilerliyoruz. İletişimi ve
cihazların dünyayla etkileşimini dönüştürecek

Dr. Ömer Fatih Sayan, vatandaşların 5G
teknolojisini deneyimleyebilmelerine imkân
tanıyacak kullanım senaryoları üzerinde
çalıştıklarını belirterek, "Buradaki temel hedef,
5G'nin ticari olarak ülkemizde sunulmaya
başlamadan önce halihazırda yabancı
tedarikçilerin ürünleri kullanılarak yapılan 5G
denemelerine benzer uygulamaları, yerli ve
milli ürünlerle yapabilmek." dedi.

Mobil işletmeciler için asgari yüzde 45
oranında yerli ürün kullanma hassasiyetini vurgulayan Karagözoğlu, “Son dönemde bu oranın yüzde 1’lerden yüzde
15 oranlarına kadar çıktığını memnuniyetle görüyoruz. İşletmecilerimizin,
yerli ürün için gösterdikleri çabalarını,
KOBİ’lerimizi daha çok kapsayacak şekilde genişletmelerini, üretime yönelik
kendi iç kaynaklarını ve yeteneklerini
KOBİ’ler ile daha çok paylaşmalarını
bekliyoruz” dedi.
olduğunu düşünüyorum.” diyen Aydın, konunun stratejik yönünü hatırlattı.

“Ülkemizin geleceğinde düğüm
noktası”

Orhan Aydın şu hususlara değindi: “Ülkemizin geleceği, güvenliği, teknolojisinde
düğüm noktası olarak haberleşme teknolojilerini görüyoruz. Bu nedenle HTK’de bir araya
gelen bu grubu yürekten kutluyorum. Kısa
sürede bizi heyecanlandıran sonuçları izleme
fırsatımız oldu. ULAK grubumuzu da tebrik
ediyorum.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, yüzde 45 yerlilik şartıyla başlayan
yolculukta gelinen noktanın çok etkileyici
olduğunun altını çizdi. “Bu proje hepimizi
heyecanlandırıyor; ülkemiz, insanlık için çok
değerli. BTK Kurumumuzun bu projeyi sahiplenmiş olmasıyla birlikte oluşturduğumuz
bu ekosistem, Türkiye’nin, bir araya geldiği
zaman, birlik ve beraberliği tesisi ettiği zaman
neleri başarabileceğinin çok önemli göstergesi

İnşallah bundan sonra da hepimiz beraber
bu birlikteliği devam ettirerek, ülkemizin ve
gelecek nesillerin arkamızdan güzel şeyler
söyleyeceği bu projeye hep birlikte sahip çıkacağız. Diğer alanlarda Türkiye’nin yazdığı
başarı hikayelerini burada yazmamak için
hiçbir neden yok. Türkiye, en yapılmaz işleri
yaptı. Burada bunu yapacağız hep birlikte. Bu
işe katkı sağlayan, yüreğini, emeğini koyan
herkese çok çok teşekkür ediyorum.”

olan 5G teknolojisinde Türkiye olarak atacağımız her adım anlamlıdır, kıymetlidir.”

Çalıştay kapsaamında Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı BTK
Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek yönetiminde gerçekleştirildi.
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Bir dizi temaslarda bulunmak
üzere Ankara’ya gelen
Kırgızistan Cumhuriyeti
Birinci Başbakan Yardımcısı
Kubatbek Boronov, OSTİM
OSB Yönetimine ve işletmelere
çağrıda bulunarak, “Kırgızistan
Hükümeti, sizlerle iş birliği
yapma noktasında her alanda
ne gerekiyorsa yapmaya hazır.”
dedi.

Kırgız Hükümetinden davet
”Ofis, iş birliklerine katkı sağlar”

lkesinin Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Sağlık, Tarım,
Yatırım ve Ekonomi Bakanlıklarının
temsilcileri ve geniş bir bürokrat kadrosuyla
OSTİM’e gelen Kubatbek Boronov, bölgenin
yapısı ve projeleri hakkında bilgiler aldı.

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, bu yıl OSTİM’i ziyaret
eden Kırgız heyetlerinin sayısının fazla olduğuna işaret etti: “İlk olarak Kırgızistan Yatırım Ajansı’ndan ziyarete geldiler OSTİM’e.
Büyükelçi olarak ben ziyaret ettim. Son olarak ekonomi alanlarında iş birliği yapmak için
bizim Başbakan birinci yardımcımız buraya
geldi.”
Deneyimli diplomat, “OSTİM Başkanımız Orhan Aydın’ın Manas Ofisi teklifi için
teşekkür ediyorum. Burada bir ofis açılırsa
Kırgızistan’dan gelecek iş adamlarımızla buradaki iş adamları arasındaki iş birliklerinin
geliştirmesine katkı sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin en büyük fabrikası

“OSTİM sistemi Kırgızistan’da oluşsun”

Konuk devlet adamının programında ilk
olarak kürsüye gelen OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’le ilgili bilgiler
aktararak, “OSTİM’i bir bütün olarak ele aldığımızda Türkiye’nin en büyük fabrikası gibi
düşünebiliriz burayı. OSTİM kendi içinde bir
sanayi şehri; bir bölgenin, ülkenin kalkınması
için önemli bir örnek.” dedi.
Türk ve İslam dünyasından, Afrika ülkelerinden şehirlerden OSTİM’in benzerini yapma
talebinde bulunanlara her türlü desteği, bilgiyi ve birikimi aktarma konusunda çaba sarf
ettiklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:
“Bizim gönlümüz ve yüreğimiz Kırgız dostlarımızla beraber. Onların burada olmasından
çok memnunuz. Bizim de onlar için yapabileceğimiz bir şey varsa can-ı gönülden yapmaya
hazırız. Bu bina, sizin de binanız; işlerinizi
geliştirmek, Ankara’yla ve Türkiye ile irtibat kurmak isterseniz bölgemizde de bir ofis
ayırabiliriz. Üstüne de Kırgızistan yazabiliriz.
Türkçe konuşan iş adamları için bir ofis açtık.
Orayı da kullanabilirsiniz. Kazakistan’ın Çimkent Bölgesiyle bir ofis açtık. Buraya da bir
Manas Ofisi açmalıyız. Sizin için yapmamız
gereken ne varsa emrinize amadeyiz. OSTİM
OSB olarak her türlü emrinizde olduğumuzu
belirtmek istiyorum.”

Kırgızistan Cumhuriyeti Birinci Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov, sözlerine, “Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti
adına sizlerin Kırgızistan’ı ziyaret etmenizi
istiyoruz. OSTİM’de oluşturduğunuz sistemin
Kırgızistan’da oluşması konusunda yardım etmenizi sizden rica ediyoruz. Üst düzey ziyaret
düzenlemeye hazırız. Kırgızistan Hükümeti,
sizlerle iş birliği noktasında her alanda ne gerekiyorsa yapmaya hazır.” diyerek başladı.
OSTİM temsilcilerini, ticari etkinliklerin
artırılması amacıyla ülkesinde toplantı yapmaya çağıran Kırgız devlet adamı, şunları
söyledi: “Size gerekli bütün şartları sağla-

Ü

maya çalışalım. Bilgi, iletişim veya seminer,
konferans yürütecek olursanız o konularda da
bütün işleri yapmaya hazırız. OSTİM’in küçük bir şubesini Kırgızistan’da açmayı düşünüyorsanız onunla ilgili planlarınızı yapınız.
Hatta OSTİM OSB’ye üye olan işletmelerin
şubelerini Kırgızistan’a açılmasını da sağlayalım. Çünkü Kırgızistan, Avrasya Ekonomik
Birliği’ne üyedir ve ülkemizde üretilen ürünlerin Avrasya ülkelerine satılmasında hiçbir
sıkıntı yoktur. Kırgızistan’da üretilen 6 bin
civarındaki ürünün Avrasya ülkelerine satılmasına öncelik tanınmıştır. Bu konuda hiçbir
vergi, aidat ödeme konuları görüşülmemiştir,
öyle bir sıkıntımız yok. Kırgızistan’da üretilen ürünlerimizi Avrasya ülkelerine satmaya

imkanınız var.”

“Niyetimiz, yatırımcıları Kırgızistan’a
davet etmek”
Kırgızistan’da ticaret yapmada hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını bildiren Kubatbek
Boronov, “Eğer Türkiye’den kendi şubesini
Kırgızistan’a taşımak, orada çalışmalarını
devam ettirmek isteyen şirketleriniz varsa
onların da gelmesi söz konusu olur. Çünkü
onlara da bütün olanakları ve şartları sağlamaya hazırız. Bizim niyetimiz, yatırımcıları
Kırgızistan’a davet etmek. Hükümet adına
yüksek düzeyde, yurt dışından gelen yatırımcıların güvenliğini sağlamaya her zaman hazırız.” açıklamasında bulundu.

Kırgız bürokratlarla, OSTİM’li iş adamları ticari olanakları değerlendirdikleri ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Kırgız bürokratlar, OSTİM’li firmaların
ürünleri hakkında geniş bilgi aldı.

Türk Cumhuriyetlerine başkentten ekonomik açılım

STİM OSB’nin, Türk Dünyası ParlaO
menterler Vakfı, Keçiören Belediyesi
ve Hacettepe Üniversitesi ile proje ortağı

olduğu, Türk iş insanlarına yeni iş ve istihdam imkanları sunacak Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetlerine Ekonomik Açılım Projesi Üst Kurul Toplantısı
gerçekleştirildi.
Toplantıya OSTİM adına, Yönetim Kurulu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,
Türk Dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesi
gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin daha
da güçlenmesi için bunun gerekli olduğunu belirtti. Ticaret ve ekonomi odaklı
çalışmalara büyükelçiliklerin de dâhil
edilmesi gerektiğini vurgulayan Altınok,
“Ülkemizdeki bilgiyi, tecrübeyi Türk dünyasına da aktarmak lazım. Destek olalım,
önlerini açalım. Atatürk ‘vatan sevgisi
vatana hizmetle olur’ diyor, ülkesini seven
herkesin ülkesi için enerjisini, bilgisini
ortaya koyması lazım.” dedi.
Başkanı Orhan Aydın, Bölge Müdürü
Adem Arıcı, Dış İlişkiler Koordinatörü Hamza Akca ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Korhan Gümüştekin katıldı.
Toplantıya ev sahipliği yapan Hacettepe
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen,
Hacettepe Üniversitesi Teknokent olarak
daha hızlı yol almak için bu projeyi desteklediklerini ifade etti.

“El ele vereceğiz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, projeyi sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Yanımızda Keçiören
Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ile bu
işin her tarafında olacağız. Firmalarımız ve
kümelenmelerimiz ata merkezi o bölgelere
açılmak için çaba sarf ediyorlar. Ekonomik

ve ticari anlamda güçlenmemiz için el ele
vereceğiz.” dedi.
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı ve 23. Dönem Uşak Milletvekili Dr. Nuri Uslu, Türk Cumhuriyetlerinin
iş birliği için çok istekli olduklarını ifade
ederek, projenin ortaya çıkış süreci ile
alakalı bilgi verdi.
23. ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili ve
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan
Yardımcısı Dr. Abdullah Çalışkan da projenin detayları hakkında bilgi verdi. Proje
uzun vadede Rusya Federasyonu ve Türk
Cumhuriyetleri ile siyasi, sosyal, kültürel
iş birliğine imkan sağlarken Türkiye’deki
üniversiteler, parlamenterler, belediyeler
ve iş çevrelerinin de dahil edilerek katkı
sunmasını amaçlıyor. Türk Cumhuriyeti ve
Türk iş insanlarını buluşturacak proje kapsamında ilk olarak 30 iş insanının Türkiye
ziyareti, bilgilendirme çalışmaları, firma
ziyaretleri planlanıyor.
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Özbekistan’a
OSB protokolü

OSTİM ve Özbekistan’ın
Semerkant ili Akdarya ilçesi
arasında, Organize Sanayi
Bölgelerinin planlanması,
tecrübe paylaşımı, inşaatı ve
işletimi konularını kapsayan
iş birliği ve iyi niyet çerçeve
protokolü imzalandı.

A

kdarya Belediye Başkanı Abilov
Feruz Nematullayevich beraberindeki kamu temsilcileri ve iş
adamlarıyla birlikte OSTİM’i ziyaret etti.
İş birliği fırsatları hakkında bilgiler alan
Belediye Başkanı, OSTİM gibi bir sanayi
bölgesinin kendi şehirlerinde de olmasını
istediklerini belirtti.
Bu kapsamda OSTİM ve Akdarya Belediyesi arasında Özbekistan’da kurulması
planlanan Organize Sanayi Bölgelerinin
geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin iş birliği ve iyi niyet çerçeve protokolü imzalandı.

Kardeş şehir önerisi
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Kardeş ülkemizin Semerkant
şehri, Akdarya ilçesi Belediye Başkanıyla
güzel bir iş birliğine başlayacağız.” dedi.
Aydın, iş birliği protokolüne ilişkin şu
değerlendirmelerde bulundu: “Bu protokol sadece niyetlerimizi ve hedeflerimizi
belirliyor. Ama bunun içini doldurmak iki
tarafın çabasına kalıyor. Bu anlamda biz
elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Özellikle OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmemizle de bu çabayı artırarak devam ettireceğiz. Bu iş birliğini daha başka boyutlara
da taşıyacağız.”
Orhan Aydın, Akdarya’nın Türkiye’de
bir ilçeyle kardeş olması önemini işaret eden Aydın, Akdarya Belediye Başkanı Abilov Feruz Nematullayevich’e
Ankara’nın Çamlıdere ilçesiyle kardeş
şehir olmalarını önerdi: “Çamlıdere de
Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin türbesi var. O, Semerkant’tan gelmiş, buraları
aydınlatmış, buradaki insanlara ışık olmuş.
Çamlıdere’yi kendine mekan olarak seçmiş
ve orada da defnedilmiş. Ankara ve Türkiye’deki insanların birçoğu orayı ziyaret
ederler.”

“OSTİM gibi sanayi bölgesi oluşursa
çok seviniriz”
Akdarya Belediye Başkanı Abilov Feruz Nematullayevich, gösterdikleri ilgi ve
misafirperverliklerinden dolayı OSTİM
yönetimine teşekkür etti. Konuk Başkan,
“Akdarya Belediye Başkanı olarak elimizden gelen, bizden beklenecek her türlü
yardımı yapmaya hazırız. Özbekistan, tüm
yatırımcılar için her zaman açık. İki devlet
arasındaki ilişkileri destekleriz ve bundan
çok memnun oluruz. OSTİM gibi sanayi
bölgesi oluşursa çok seviniriz, memnun kalırız.” değerlendirmesini yaptı.

“Türk, Özbek her zaman kardeş
milletler olmuş”
Çamlıdere ile kardeş şehir önerisinden
çok memnun olduğunu dile getiren Abilov
Feruz Nematullayevich, “Türkiye’nin bir
şehriyle bizim şehrimizin kardeş şehirler olmasını çok isteriz. Zaten tarihten belli ki her
zaman Türk, Özbek kardeş milletler olmuş.
Biliyoruz ki Çamlıdere’de Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin türbesi var. Bundan gurur, şeref, onur duyarız. Her zaman ilişkileri
güçlendirmek için şahsım ve Hükümetimiz
elinden geleni yapamaya hazır.” dedi.

Protokol kapsamı
OSTİM ve Akdarya Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Organize Sanayi
Bölgeleri kurulumu, geliştirilmesi ve işletilmesi amaçlanıyor. Protokol, özellikle
küçük, mikro ve orta ölçekli işletmelerden
oluşan Organize Sanayi Bölgelerinin planlanması, tecrübe paylaşımı, inşaatı ve işletimi konularını kapsıyor.
Akdarya Belediyesi tarafından talep
edilmesi halinde, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü; yatırım, alt yapının
kurulması, elektrik enerjisi, su şebekesi ve
kanalizasyon, atık su geri dönüşüm istasyonları, kaldırım ve yolların yapımı, telefon
hatlarının çekilmesi, lojistik hizmetleri konularında proje kapsamında bir finansal plan
hazırlayıp sunacak. Yine Belediyeden talep
edilmesi halinde, OSTİM, proje kapsamında, kendi teknik finansal yeterliliği için gerekli tüm veri bilgi ve referansları sunacak.
Özbek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi
Odası tarafı Organize Sanayi Bölgelerinin
kurulması ile ilgili tüm kolaylığı sağlayacak,
alan tahsisi de dahil olmak üzere; gerekli
resmi görüşmeleri yapacak veya yapılmasını sağlayacak.
OSTİM, Özbekistan’daki yatırımcılara
teşvik-hibe ve fon sağlanması ile ilgili danışmanlık ve destek hizmeti de verecek.

19 ülkeden 49 girişimci
OSTİM’de iş ortağı aradı
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) tarafından
22. si düzenlenen Türkçe
Konuşan Girişimciler
Programı kapsamında,
19 ülkeden 49 girişimci
OSTİM’li işletmelerle aynı
masada buluştu.

O

STİM OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte; tarım,
gıda, ilaç, medikal, lojistik, tekstil,
konfeksiyon, ayakkabı, deri, turizm,
ambalaj, kağıt, inşaat, yapı malzemeleri, mimarlık, makine, danışmanlık,
seracılık, enerji ve toptan ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkçe
konuşan konuk iş insanları, ortak proje
ve tedarik olanaklarını değerlendirdi.
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem
Arıcı, “Her sene büyük bir coşkuyla
sizleri burada ağırlamaktan son derece
mutlu oluyoruz. Amacımız; bu görüşmelerden bir iş birliği çıkartmak. Bunu
geliştirmek istiyoruz. Bu konuda biz
bütün kurum ve kuruluşlarımızla sizlere her konuda destek olmaya hazırız.”
dedi.
Heyet Başkanı olarak OSTİM’e
gelen Gyursel Remziev Ingilizov,
TOBB ve OSTİM’e teşekkür ederek,
OSTİM’i evleri ve ofisleri olarak gördüklerini, iş birlikleri ve dostlukları
geliştirmek istediklerini bildirdi.

“Bizi en çok heyecanlandıran
heyet”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, “Dünyanın birçok ülkesinden, bölgesinden gelen, aynı dili konuşan değerli kardeşlerimiz, ülkemize
ve bölgemiz OSTİM’e hoş geldiniz diyorum. Biz bu salonda çok sayıda yurt
dışından gelen misafir ağırlıyoruz ama
bizi en çok heyecanlandıran ve yüreğimize dokunan heyet, bu heyet. Bunu,
bu salonda başlayıp biten bir organizasyon olarak görmek istemiyoruz.”
ifadeleriyle sözlerine başladı.
Bir önceki programın ardından OSTİM OSB Yönetim Binası’nda Türkçe
Konuşan Girişimciler Ofisi’ni hayata geçirdiklerini anımsatan Aydın, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Burası sizin
her zaman kullanabileceğiniz bir yer,
bizi farklı görmeyin. Bu iş yeri sizin.
OSB’deki bütün ekibimizle, çalışanlarımızla, kümelerimizle size hizmet
vermekten büyük keyif alacağız. Amacımız sadece ticaret değil; iş birliğini,
kardeşliği geliştirme ve sürdürülebilir
kılma konusunda biz görevliyiz. Bundan keyif alıyoruz. Burası sizin eviniz,
iş yeriniz. Her türlü iş birliğini burada
geliştirebilirsiniz.
Buradaki çalışmalar ve çabalar çok
kıymetli ve önemli. Ülkelerinizin birçoğunu yerinde gördük ama bunu ticaret ve iş birliğiyle geliştirmek hepimizin üstüne düşen bir görev. Bu, hem
ülkelerimizi, hem kardeşliğimizi geliştirecek önemli bir başlık. Kuru kuruya dostuz, kardeşiz, akrabayız demek
yeterli olmuyor. Bunun içini bir takım
iş birlikleriyle doldurmamız gerekiyor.
Bu anlamda OSTİM çok farklı bir bölge. Birçok işin bir arada yapıldığı bir
bölge. Burada yapılamayacak bir iş
yok. Her iş burada yapılıyor.”
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CHP ekonomi
kurmayları OSTİM’de
sahayı dinledi

Vali Şahin: “OSTİM’li
üreticilerin yanındayız
Ankara Valisi Vasip Şahin,
üretmek isteyen sanayicilere
engel çıkartmadıklarını
belirterek, “OSTİM bölgesinde
esnafımızın ve üreticilerimizin
her zaman yanında ve
yakınındayız.” dedi.

O
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkan Yardımcısı,
Ekonomi Masası Başkanı Faik
Öztrak, “Her ürünü dışarıdan
ithal etmek yerine kendi
sanayicimizi ve üretenlerimizi
desteklemeliyiz.” dedi.

ztrak, partinin Ekonomi Masası
üyeleri OSTİM’li sanayicilerle
bir araya geldi. OSTİM’de gerçekleşen programa, savunma, medikal, iş
makinaları ve inşaat gibi birçok sektörden üreticinin katıldığı toplantıya Başkan
Yaşar’ın yanı sıra CHP Genel Başkan
Yardımcıları Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, CHP İstanbul Milletvekili Kadri
Enis Berberoğlu ve Konya Milletvekili
Abdüllatif Şener, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve bölgede
faaliyet gösteren STK temsilcileri katıldı.

Ö

“Devletle iş yapamıyoruz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, OSTİM’in 1967 yılında
faaliyete başlayan Ankara’nın ilk sanayi girişimcilik hikayesi olduğunu, 13
bine yakın orta ve küçük ölçekli işletmeye ev sahipliği yaptığını anlattı. Aydın,
“Savunma, havacılık, medikal, kauçuk,
iş ve inşaat makinaları, raylı sistemler,
yenilenebilir enerji gibi birçok sektörde
faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği
yapıyoruz ama devletle iş yapamıyoruz.
Talebimiz birçok ülkeye ihracat yapan
bu işletmelerimizi devlet kurumlarının
da tercih etmesidir. Ellerinin altında yerli
firmalarımız varken dış ticarete yönel-

mek ülkemize yapılan en büyük kötülük,
işletmelerimize yapılan en büyük haksızlıktır.” dedi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eğitimi düzeltmeden işsizliğin
düzeltilemeyeceğini, yerel yönetimlerin
ülkenin refahı için sadece kentte bulunan
düzeni değil ticareti de geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Sürdürülebilir maliye politikası
hayata geçirilmeli”
Faik Öztrak, ekonomide yaratılan
hasılanın halkın tüm kesimine adil dağıtılması gerektiğini belirtti. CHP Genel
Başkan Yardımcısı şunları söyledi: “Yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin çözümü
bellidir. İktidar, sürdürülebilir maliye,
para ve çevre politikalarını hayata geçirmelidir. Ayrıca en kısa zamanda israfın
önüne geçmeliyiz. Her ürünü dışarıdan
ithal etmek yerine kendi sanayicimizi
ve üretenlerimizi desteklemeliyiz. Bütün
bunların yanında iş insanlarını uzun süreli yatırıma teşvik etmek için yargı bağımsızlığının sağlanması gerekiyor. İdarenin
hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi, ekonominin düzelmesine ve
insanlarda adalet duygusunun daha fazla
yara almamasına olanak sağlayacaktır.”

STİM Sanayici ve İşinsanları
Derneği’nin (OSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kamu ve
özel sektör temsilcileri bir araya geldi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli
Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan
Kavaklıoğlu, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Ticaret
Odası Başkanı Gürsel Baran, Çırak
Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Ostim OSB Başkanı
Orhan Aydın, OSTİM OSB Başkan
Vekili Sıtkı Öztuna, OSTİM Teknik
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Demiral Akbar, İÇASİFED Başkanı Mehmet Akyürek’in
katılımıyla gerçekleşen toplantıda Yenimahalle ve OSTİM bölgesinin sorunları, mesleki eğitim, sanayinin ihtiyaçları ve işsizlik konuları ele alındı.
OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci,
Türkiye’nin üretmek, sanayiyi güçlendirmekten başka çaresinin olmadığını
belirtirken, katma değeri yüksek üretim, istihdam, ihracat için de devletlesanayici arasında gelişmiş bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları
Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED)
Başkanı Mehmet Akyürek, OSİAD
tarafından kurulan Anadolu OSB’de
meslek yüksekokulu açıldığını, sanayicinin elini taşın altına koyduğunun
altını çizdi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, hassas parçaların üretilmesi için gerekli olan bir laboratuvarın
OSTİM’de mutlaka açılması gerektiğini ifade etti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin 700 bine yakın nüfusuyla Başkentte ticaretin, kültürün
ve sanatın ilçesi konumuna geldiğini
kaydetti. Yaşar, “Göreve geldiğimiz
günden beri ilçemizde yerel ve genel
idare uyum içerisinde çalışmaktadır.”
dedi. Başkan Yaşar, üniversiteli genç
işsizliğin büyük bir sorun oluşturduğunu belirtirken meslek okullarına
yönlendirme konusunda ailelere büyük
görevler düştüğünü anlattı.

“OSTİM, sanayinin kalbi”
Ankara Valisi Vasip Şahin Valilik
olarak sanayicilerin yanında yer aldıklarını ve işbirliğine açık olduklarını belirtti. Vali Şahin, “Mümkün olduğunca
sizlere engel çıkarmamaya çalışıyoruz.
Çünkü bizim de uygulamak durumunda olduğumuz prosedürler var; dolayısıyla bürokrasi de şart. Ancak sizin için
hızımızı artırmamız gerektiğini de biliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Ankara’nın kalkınması için yerel
ve genel yönetimlerin bir arada uyum
içerisinde çalışması gerektiğine işaret eden Vali Şahin, “Sanayinin kalbi
durumunda olan OSTİM bölgesinde
esnafımızın ve üreticilerimizin her zaman yanında ve yakınındayız.” dedi.
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‘Korumacılık’ çelik üretimini etkiledi
Türkiye Çelik Üreticileri
Derneği (TÇÜD), 2019
Ekim ayı ham çelik üretimi
rakamının bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde
15 oranında azalışla 2.7
milyon ton seviyesinde
gerçekleştiğini açıkladı.
Dernek, üretimdeki düşüşte,
ihracat pazarlarında
uygulanan koruma
tedbirlerine vurgu yaptı.

T

ÇÜD’den yapılan açıklamada,
Türkiye’nin ham çelik üretimi,
2019 yılının Ekim ayında, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15
oranında azalışla 2.7 milyon ton, OcakEkim döneminde ise yüzde 10,6 oranında
azalışla 28 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği paylaşıldı.
Nihai mamul çelik tüketiminde ise
Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 34,4 artışla 2.6 milyon ton,
yılın ilk on ayı itibariyle yüzde 21,5 aza-

lışla, 21.5 milyon ton olduğu
belirtildi.
Ekim
ayı
verilerine göre
çelik
ürünleri
ihracatı, miktar
yönünden yüzde
12,5 oranında
azalışla 2 milyon ton, değer
yönünden
ise
yüzde 19,4 azalışla 1.4 milyar dolar oldu
Ocak-Ekim döneminde, 2018 yılının
aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle yüzde 6,4 artışla 18.5 milyon ton,
değer itibariyle yüzde 4,4 azalışla 13.6
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Ekim ayı ithalatı, 2018 yılının aynı
ayına göre, miktar yönünden yüzde 16,1
artışla 1 milyon ton, değer yönünden ise,
6,3 azalışla 840 milyon dolar seviyesinde kaldı.
2019 yılının ilk on ayında ithalat, tüketimdeki daralmaya bağlı olarak bir
önceki yılın aynı dönemine göre, miktar
yönünden yüzde 21 azalışla 10.2 milyon
ton, değer yönünden yüzde 25,2 azalışla
8.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
2018 yılının ilk on ayında yüzde 126

olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu
yılın aynı döneminde yüzde 161 seviyesine yükseldi.

2020 için ümit verdi
TÇÜD açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi: “Çelik ihracatımızda
en önemli iki pazarımız olan ABD ve
AB’nin, 2018 yılının Ağustos ayından
itibaren çelik ürünleri ihracatımıza karşı
uygulamaya koydukları korunma tedbirleri, bu ülkelere olan ihracatımızı ciddi
ölçüde geriletti. Yurtiçi çelik tüketimi
son aylardaki toparlanmaya rağmen, yılın 10 ayı itibariyle yüzde 21,5 oranında
düşüş gösterdi.
İhracat geriler iken, ithalatın artma-

ya başlaması, tüketimdeki artışa rağmen
üretimin yüzde 10,6 oranında düşmesi
sonucunu doğurdu. Ancak, Ekim ayında
tüketimdeki yüzde 34,4 oranındaki artış
gerek yılın geride kalan iki ayı ve gerekse 2020 yılı için, toparlanma beklentilerini güçlü şekilde destekleyen bir gösterge
olması bakımından ümit verdi.”

“İthalat kontrol altına alınmalı”
TÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, 2019 Ekim ayında çelik tüketiminin
yüzde 34,4 artmasını ve inşaat sektörüne
yönelik uzun ürün tüketimindeki artışın
yüzde 37,3 seviyesine ulaşmasını, inşaat sektörü ve imalat sanayinde çarkların
yeniden dönmeye başladığını göstermesi
bakımından gelecek için ümit verdiği değerlendirmesini yaptı.
Tüketimdeki artışların 2019’un ilk
9 ayındaki tüketim kayıplarını telafi etmeye yetmediğine dikkati çeken Yayan,
“Yılın son 2 ayında tüketimdeki yüksek
oranda artış eğiliminin devam etmesi
halinde 2020 yılından itibaren üretim,
tüketim ve dış ticaret göstergelerinin
daha istikrarlı bir zeminde takip edilmesi
mümkün görünüyor.
Bu sonuca ulaşılabilmesi için, beklentilerin pozitif bir seyir izlemesi ve
dünyanın diğer çelik üreticisi ülkelerinde olduğu gibi yurt içi üretimi olumsuz
etkileyen ithalatın kontrol altına alınması
önem taşıyor.” görüşünü paylaştı.
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Dış ticaret eğitiminde mezuniyet sevinci
OSTİM Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret
Koordinatörlüğü tarafından
düzenlenen İŞKUR destekli
Dış Ticaret Uzmanı
Yetiştirme Programı’nda
eğitimlerini tamamlayan 23
dış ticaret uzmanı adayına
sertifikaları törenle verildi.

8

Temmuz - 15 Ekim 2019 tarihleri
arasında süren program kapsamında
adaylar, 60 saat ders, 15 saatte uygulamalı eğitim aldı. Çoğunluğu, çeşitli üniversitelerin dış ticaret bölümlerinden yeni
mezun olan öğrencilerden 10 kişi, eğitim
sürecinde OSTİM’deki firmaların dış ticaret departmanlarında işe başladı.

“OSTİM bütün imkanlarını seferber etti”
OSTİM Dış Ticaret Koordinatörü Dr.
Meral Gündüz, adayların istihdamı konusunda da İŞKUR ile iş birliği yaptıklarını
kaydetti. Gündüz, “Bu programı yapabilmek için ne ihtiyacımız varsa kurumun
içinde veya dışında dahil olmak üzere OSTİM bütün imkanlarını seferber etti. Firmalarımız inandı, ‘Biz istihdam ederiz.’ dediler. İstihdam ettiler. Sonuçta çok doğal bir
ekosistem içinde 3 buçuk aylık bir eğitimi
programını OSTİM ailesiyle tamamladık.”
dedi.

“Bölgemize katkı verecek”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM’in doğal bir sanayi ekosistemi
olduğunu vurguladı. Arıcı, “Firmalarımızın desteklemesi, farkındalığı, eğitim alan
adayları istihdam etmeleri, onlara destek
olmaları çok önemli. Programın hem bölgemize, hem firmalarımıza, hem de sektörlerimize katkı vereceğini düşünüyorum. Bu
eğitimde emeği geçen herkese çok teşekkür

“İş sahibi
olmamda bu
eğitimin katkısı
yadsınamaz”
Arda Köşmen - Eğitim
Programı Katılımcısı:
“Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret
Bölümü’nden 2019 Haziran ayında mezun oldum. Program, eksik yönlerimi giderip yapamayacağım kısımları öngörerek daha aktif bir
çalışma imkanı sağladı. İş sahibi olmamda
bu eğitimin katkısı yadsınamaz. 2 aydır Emin
İpek Kauçuk firmasında çalışıyorum. Öncelikli hedefimiz; ihracatımızı artırmak. Zamanla
firmamızı uluslararası alanda tanınabilir hale
getirmek için çalışmalarımı sürdürüyorum.”

6 yeni pazara ihracat başladı

Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Projesi kapsamında 9 gönüllü eğitmen tarafından 23 üniversite
mezunu adaya Temmuz - Ekim ayları arasında eğitim verilerek, uygulamalar yaptırıldı.

ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Firmalara en önemli katkı; dış
ticareti geliştirme”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bölgedeki firmaları uluslararası
rekabette öne geçirmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu çalışmalar kapsamında 7 sektörel kümelenmeye de ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan
Aydın, “Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde
yaşadığımız sıkıntılı ortamdan sadece konuşarak çıkılamayacağını biliyoruz. Bu
nedenle ne yapabiliriz, firmalarımıza ne
katabiliriz? Uzun yıllar kümelenme faaliyetiyle firmalarımızı belli başlıklarda toplayıp, onları uluslararası rekabette bir iki
adım öne çıkartma çabasını sergiliyoruz.
Kümelenmelerden çıkan güzel sonuçlar
bizi heyecanlandırıyor. Firmalarımız bütün
dünyada ne olup bittiğini, kendi firmalarıyla uluslararası firmaları mukayese etme
imkanı buluyorlar. Son zamanlarda firmalarımıza yapılabilecek en önemli katkı; dış
ticareti geliştirme.
Yaptığımız işin değer üretmesini, sonuç
çıkartmasını istiyoruz. Bu işin eğitimini
görmüş insanlar var iş bulamıyor. Çünkü
uygulamalı eğitimi görmediği için cesareti
ve özgüveni olmuyor. Firmalarla görüşerek, bir dış ticaret personeli çalıştırırsa işlerinin daha iyi olacağını düşündüğümüzü
söyledik.” dedi.

“Adaylar ne
istediğimizi
biliyorlar”
Seyit Rıza Toluay - Norm
Medikal İnsan Kaynakları
Direktörü: “Program son
derece faydalı. Biz bir aday
istihdam ettik. Adayın ilk
tanıştığımızda ve eğitimden
sonraki durumu son derece farklı. Bu eğitimi
tamamlamış personelimiz beklentilerimizi
karşılıyor. Kendisi bu alanda satış yapmayı
başardı; Hindistan gibi bir pazarda gerçekleştirdi bunu. İş görüşmelerinde benim
dikkatimi çeken; bu eğitimi almış adayların
benim ne istediğimi son derece iyi şekilde kavramış olmaları. Adaylara tavsiyem;
kesinlikle bu eğitimle kalmamaları, kendilerini
devamlı güncellemeleri. Çünkü dünya gelişi-

Gençlere iş bulma ve dış ticareti öğretme, firmalara da dış ticaret departmanı çekirdeğini oluşturma gibi birçok başlığı bir
araya getirerek, faydalı bir modeli hayata
geçirdiklerini dile getiren Aydın, şunları
söyledi: “Bunu da İŞKUR’dan bir destek
alarak gerçekleştirdik. OSTİM Teknik
Üniversitesindeki eğitim modeli de bu; Yapılacak işi, hayatta karşılaşacak sorunların
çözümlerine dokunarak, çözerek, okuyarak, öğrenmek. Bu öğrenme metodunu da
yap-öğren modeliyle yapmaya çalışıyoruz.”

“Dış ticaret önemli bir sektör”
Törene katılan Ankara Vali Yardımcısı
Abdullah Dölek, OSTİM’in, Türkiye’nin
güvenliğinde ve ekonomisinde önemli bir
yeri olduğunu vurguladı. Dış ticaret eğitimi
alan adayları tebrik eden Dölek, Türkiye’de
üniversitelerin her yıl binlerce mezun verdiğini işaret etti.
Abdullah Dölek, “Bu mezunların arasından sizler gibi sertifika alan, geleceğe
hazırlık yapanların işi hazır. Sizler ufku
açık, güzel bir alan seçmişsiniz. Dış ticaret
önemli bir sektör. Ülkenin kurtuluşunun da
burada olduğunu biliyoruz. Sizleri tebrik
ediyorum. Ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırın. Hem
kendinize, hem etrafınıza, hem vatana ve
millete daha çok faydanızın olabileceği bir
sektörü seçmişsiniz. Sizleri yetiştirenleri
kutluyorum.” dedi.
yor. Türkiye’de ihracat yapmak isteyen ama
yapmamış birçok firma var. Bunlara doğru iş
görüşmesi ve doğru başvurularla giderlerse
kesinlikle ikna edici olabileceklerini gördük.”

“Daha çok çaba
sarf etmeliyiz”
Ezgin Öğünç Durhan
- Tambursan Genel
Müdürü: “Genel anlamda
çok başarılı bir program. Başından sonuna
kadar takip ettim. Hatta
bir arkadaşımızla beraber
çalışma fırsatı buldum. 3
ay boyunca da çok güzel bir sistemin içinde
olduk. Arkadaşlar çok başarılı oldular. Onlara
katkıda bulunmak beni de çok gururlandırdı.
Daha çok çaba sarf etmemiz, daha çok eğitim programlarıyla daha çok uzmanı sahaya
yönlendirmemiz lazım.”

• Adaylar eğitimde, Dış Ticarete
Giriş, Hedef Pazar Tespiti ve Analizi,
Müşteri Bulma, Ticari Fırsatlar, Dijital
Pazarlama, İhracatta Uluslararası
Pazarlamanın Planlanması ve Hedef
Pazar Seçimi, İşletmelerde Strateji
Oluşturma, Farkındalık ve İçsel Motivasyon, Uluslararası Ödeme Şekilleri,
Kişisel ve Kurumsal Değerler, Dış
Ticaret Lojistiği, Teslim Şekilleri (yükleme, sevk biçimleri), Dış Ticarette
kullanılan Belgeler (sevk evrakları),
Ödeme biçimleri, Fiyatlama ve Gümrü Mevzuatı konularında ders aldı.
• Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Projesi
kapsamında 9 gönüllü eğitmen tarafından 23 üniversite mezunu adaya
Temmuz - Ekim ayları arasında eğitim
verilerek, uygulamalar yaptırıldı. KOSGEB, KOSGEB Avrupa İşletmeler
Ağı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
(OAİB) ve OSTİM Spare Parts gibi kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirildi. Proje kapsamında, 10 aday
işe yerleştirildi. İşe yerleştirilen adaylar, daha önce ihracat yapılmayan 6
yeni pazara ihracat başlattı. 5 yeni
pazarda görüşmeler sürüyor. Eğitime
katılan adaylar, web sitesi ve sosyal
medya geliştirme ve aktive etme
süreçlerini gerçekleştirerek, firma içi
ihracat iş süreçlerinde iyileştirmeler
yaptı, ihracat kalitesi süreçlerine
dahil oldu. İkili iş görüşmesi e-ticaret
platform üyelikleri ve üyeliklerin etkin
kullanılması süreçlerini yönetti.

“Güzel
anlaşmalar
yapmak
üzereyiz”
Burcu Akarsu - Eğitim
Programı Katılımcısı: “Akmeda Medikal
firmasında çalışıyorum.
Ziraat mühendisiyim.
Dış ticaretle ilgili hiçbir fikrim yoktu ama
şirketimiz dolayısıyla ilgi duymaya başladım,
biraz araştırdım. Eğitimde hocalarımızın
desteğini alana kadar bu işi yapamayacağımı zannettim. Şimdi Pakistan’dan bir heyeti
karşılayacak duruma geldik. Libya ve Irak ile
anlaşmak üzereyiz. Bu bizim için müthiş bir
avantaj. Program bize çok şey kattı. Firmama
da bu katkıyı yansıtmak için elimden geleni
yapıyorum. Güzel anlaşmalar yapmak üzereyiz.”
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Hep birlikte kalkınmak için varız
OSTİM Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Orhan
Aydın, “Niyetimiz,
etrafımıza fayda sağlamak;
buradaki şirketlere,
bölgeye, Ankara’ya diğer
teknoparklara, üniversitelere
sürdürülebilir kalkınma,
modelleri çıkararak ülkemize
bir katkı sunmak. OSTİM’de
yapılan faaliyetler tüm
paydaşlarımız tarafından
da izleniyor, takip
ediliyor, örnek alınıyor.
Vakfımız bu amaçların
sürdürülebilirliğinin
temininde önemli bir role
sahip.” dedi.

O

STİM Vakfı 2018-2019 faaliyet
döneminin değerlendirildiği 24.
Mütevelli Heyet Toplantısı üye ve
iştirak temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, Vakıf iştiraklerinin geçtiğimiz
faaliyet yılı içinde genel ekonomik daralmaya rağmen önemli yatırım ve girişimlerle büyüme kaydettiğini belirterek “Bütün
OSTİM sisteminin birbirini nasıl birlikte
büyüttüğünü gösteren, testi geçen bir yıl
oldu.” dedi.
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Yülek eğitim öğretime başlama hazırlıkları, OSTİM Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Çörtü OSTİM Prestij
Merkezinin tamamlanması ve yerleşke çalışmaları, Ostim Teknopark Genel Müdürü
Derya Çağlar tarafından ek bina yatırımı ve
doluluk oranları hakkında brifing verdiği
toplantıda Karaosmanoğlu şunları anlattı:
“OSTİM Vakfımız, her biri kalkınmanın
önemli bir parçası olarak tasarlanmış bu
iştiraklerimizin kendi içinde gelişimi ve
ayakta kalması çok önemli. Bu yüzden onları büyütüyor ve destekliyoruz. Bununla
birlikte asıl hedeflerimiz ise bu kurumların birbiri ile anlamlı ve planlı işbirliği ile
koordine olması ve çarpan etkisini yükseltmesidir. Bu kurumların üstlendiği eğitim,
teknoloji, yatırım ve girişim işlevlerinin
OSTİM OSB gibi güçlü ve organize bir
yerel yönetimin de tartışmasız işbirliği ile
oluşturacağı sinerji örnek bir model olma
yolunda ilerliyor.”

“Niyetimiz, örnek modellerle ülkemize
katkı sunmak”
OSTİM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, sosyal sorunların çözümünün çalışmak ve üretmekten geçtiğini

OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu,
"Vakfımız, her biri kalkınmanın önemli bir
parçası olarak tasarlanmış iştiraklerimizin kendi
içinde gelişimi ve ayakta kalması için çok
önemli." dedi.

anlattı. OSTİM’deki firmaların üretim ve
istihdamdaki rollerine işaret eden Aydın,
“Bizim sorumluluğumuz, buradaki firmaları rekabetçi yapmak, bütün dünyaya
malını satar hale getirmek. Bunun sonucu,
toplumda sosyal sorunlara engel olmak için
de bir araç. Hep birlikte kalkınmak için varız. ” ifadelerini kullandı.
OSTİM Teknik Üniversitesinden, Ostim Teknopark’a, kümelenmelerden, OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü’ne
kadar yapılan her çalışmanın çok kıymetli
olduğunu vurgulayan Orhan Aydın, “Niyetimiz, etrafımıza fayda sağlamak. Buradaki şirketlere, bölgeye, Ankara’ya diğer
teknoparklara, üniversitelere örnek modeller çıkararak ülkemize bir katkı sunmak.
OSTİM’de yapılan faaliyetler tüm paydaşlarımız tarafından da izleniyor, takip ediliyor, örnek alınıyor.
OSTİM olarak yeniden Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’na seçildik.
Bu, OSTİM olarak bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Hep beraber bunun ucundan
tutacağız. Bütün ekibimize, çalışanlarımıza, niyeti böyle olanlara teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hepimiz için hayırlara
vesile olmasını diliyorum.” dedi.

2018-2019 OSTİM Vakfı’nda önemli
gelişmeler
• OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve
İşletme A.Ş., OSTİM metro istasyonunun hemen yanında yer alan 115.000
metrekare hacmindeki OSTİM Prestij
Merkezi Projesi’ni tamamlayarak hizmete sundu. OSTİM Teknik Üniversitesi
Yerleşkesi ve OSTİM Teknopark Ek
Gelişim Bölgesi olarak bu merkezde
yer alması bölgeyi katma değerli üretim
yapan firmalar için bir cazibe merkezi
haline getirdi.
• 16.222 metrekare inşaat alanını
tamamlayan Ostim Teknopark, %60
doluluk oranına ulaştı. IPA 2014-2020
Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Programı
çağrısına başvurarak 5 Milyon Euro
destek aldı. Projenin önemli bir parçası
olan ortak kullanım atölyesinin örnek bir

uygulama modeli olması hedefleniyor.
• OSTİM Vakfı’nın 12.000 metrekarelik
inşaatı ve donanımı tamamlayarak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayını
almasının ardından 4 lisans ve 6 yüksek
lisans bölümüyle eğitim öğretime
kapılarını açan OSTİM Teknik Üniversitesi, %98 doluluk oranıyla 11. sırada yer
aldı. 2020 eğitim yılına 11 ek programla
teklifi ile hazırlanıyor.
• OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu
Eğitim Merkezi faaliyete açılarak iş
dünyası için eğitim hizmeti vermeye
başladı.
• OSTİM Proje Gelişim A.Ş.’nin İnovatif
Medya hisselerini devralmasının ardından OSTİM Radyo yayın ve işletim
haklarına %100 oranında OSTİM Vakfı
sahip oldu.
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Tezmaksan
OSTiMTECH’le el sıkıştı

OSTİM Teknik Üniversitesi
(OSTiMTECH) Tezmaksan
Akademi ile iş birliğine imza
attı. OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) üyesi Tezmaksan,
OSTiMTECH öğrencilerine;
yeni teknolojilerin kullanımı
ve CNC eğitimleri verecek.

O

STiMTECH, güçlü akademik alt
yapısını sektörel iş birlikleriyle
destekliyor. Öğrencilerine iş hayatının gereklerine uygun kabiliyet ve
beceriler kazandıran üniversite, kamu ve
özel sektörden pek çok kurum ve kuruluşla iş birliği yaparak eğitim ve tecrübe
imkanlarını geliştirmeye devam ediyor.
OSTiMTECH son olarak, Tezmaksan
Akademi ile iş birliğine imza attı.
OSTiMTECH Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve Tezmaksan Genel Müdürü
ve Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan
Aydoğdu tarafından imzalanan protokol
kapsamında; Tezmaksan Akademi eğitmenleri, OSTİM Teknik Üniversitesi
Hayat Boyu Eğitim Merkezi’nde makine
mühendisliği bölümü ve makine programı
öğrencilerine yeni teknolojilerin kullanımı ve CNC eğitimleri verecek.
Ayrıca iş birliği kapsamında iki kurum;
uygulamalı eğitim, iş başında eğitim, staj
uygulamaları, kariyer ve rehberlik merkezi ve istihdam çalışmaları alanlarında
ortak projeler gerçekleştirecek.
Üniversitede gerçekleştirilecek bu
eğitimlerin yanı sıra sanayi çalışanları
da Hayat Boyu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerden
yararlanma imkanına sahip olacak.

“Üstümüze düşen görevi yapacağız”
Tezmaksan Genel Müdürü ve Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu,
sanayi ve teknik okullarla 4 yıldır iş birlikleri olduğunu ifade etti.
Hakan Aydoğdu, şu görüşleri paylaştı: “OSTİM Teknik Üniversitesi ile de
üniversitenin müfredatının yanında sanayinin ihtiyacı olan teknik eğitimlerin
desteklenmesi açısından üstümüze düşen
görevi yapacağız. Hem akademi eğitmen-

lerimiz hem de donanım olarak üniversitemize destek vereceğiz. İnşallah uzun
yıllar sanayimizin ihtiyacı olan nitelikli
öğrencilerimizi, mühendislerimizi yetiştireceğiz.”

Vizyona uygun iş birliği
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Yülek, Tezmaksan’a verdiği iş birliği desteğinden dolayı teşekkür
etti.
Tezmaksan Akdemi’nin üniversitenin
vizyonuna uygun destek verdiğini dile
getiren Murat Yülek, “CNC tezgahlar
bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin
ellerinin makineye değerek yetişmesini
istiyoruz. Tezmaksan Akademi’nin çalışmasıyla üniversite vizyonumuz birbirine
çok uyuştuğu için güzel bir iş birliğimiz
oldu. Bu değerli firmamızın bizimle iş
birliği yapması bizi çok sevindiriyor. İnşallah daha da güzel işlere birlikte gireceğiz diye umuyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

“Sanayicilerimiz sistemden
yararlanabilir”
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, iki kurum arasındaki iş birliğinin OSTİM’deki firmalar ve üniversitedeki öğrenciler için çok
önemli olduğunu vurguladı.
Takım tezgahları ve bunlara yönelik
eğitim sisteminin sürekli gelişen ve hızlı
değişen bir alan olduğuna dikkati çeken
Orhan Aydın, “Orada sabit bir yapının
oluşması yetmiyor. Devamlılığı, gelişmesi, mevcut piyasa koşullarına, son teknolojiye uygun hale gelmesi son derece
önemli.
Bu nedenle üniversitemizdeki eğitimin
bu yönüyle çok farklı, güncel ve zamana
uygun olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda OSTİM OSB için de çok kıymetli
olacak. Sanayicilerimiz ve takım tezgahlarıyla ilgili çalışanlarımız da bu sistemden yararlanabilir. Biz de öğrencilerimizi hayata uygun, eli işe dokunan kişiler
olarak yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla
Tezmaksan’a da OSTİM Teknik Üniversitesine de teşekkür ediyorum böyle bir
hizmeti, iş birliğini başlattıkları için.” değerlendirmesini yaptı.

Patent ve faydalı modeller
iş birliğiyle ticarileşecek
Ostim Teknopark A.Ş. ve
Çankaya Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi (Çankaya TTO)
arasında iş birliği protokolü
imzalandı. Protokol kapsamında
Çankaya TTO; üniversite hak
sahipliğinde bulunan patent,
faydalı model ve endüstriyel
tasarım gibi fikri mülkiyet
haklarının Ostim Teknopark
bünyesinde bulunan şirketler
tarafından, lisans ve devir
sözleşmeleri aracılığıyla
ticarileştirilmesini sağlayacak.

O

stim Teknopark A.Ş.’den üniversite-sanayi iş birliğine yönelik yeni
bir adım geldi. Kurumun, Çankaya
TTO ile imzaladığı protokol ile üye şirketleri, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda ticarileştirme yönünde
çalışmalar gerçekleştirilecek.
Protokol, bilgi ve birikimlerin paylaşılarak üniversite-sanayi iş birliği, teknogirişim
kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı faydanın çoğaltılmasını hedefliyor.
Ostim Teknopark A.Ş. adına Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Çankaya
Üniversitesi adına da Rektör Prof. Dr. Can
Çoğun tarafından imzalanan protokolle;
proje faaliyetleri, destek programlarından
yararlanmaya yönelik hizmetler, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet hakların yönetimi
ve lisanslama hizmetleri, girişimcilik ve
şirketleşme konularında karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulacak, ortak faaliyetler
ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin
artması sağlanacak.
Çankaya TTO ve Ostim Teknopark;
proje faaliyetleri, eşleştirme, fikri sınai
mülkiyet hakları, teknogirişimcilik ve şirket kurma (startup/spinoff) konularında da
karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecek.
Proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi,
fuar gibi çeşitli etkinlik faaliyetlerinin ortak
olarak düzenlenmesine imkan tanıyan anlaşmayla; teknogirişimciliğin geliştirilmesine yönelik karşılıklı olarak kaynaklardan,
iş bağlantılarından ve teknopark hizmetlerinden yararlanılacak.
Çankaya TTO; üniversite hak sahipliğinde bulunan patent, faydalı model ve
endüstriyel tasarım gibi fikri mülkiyet

haklarının Ostim Teknopark bünyesinde
bulunan şirketler tarafından, lisans ve devir
sözleşmeleri aracılığıyla ticarileştirilmesini
sağlayacak.

“Ar-Ge faaliyetlerine katkı
sağlayacak”
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Can Çoğun, protokolün, OSTİM’le kurumları arasında eskiden beri süre gelen sıkı iş
birliğinin uzantısı olduğunu belirtti.
Rektör Çoğun, “Çankaya Üniversitesi
olarak, bu iş birliği protokolü kapsamında
iki taraf arasında gerçekleştirilecek ortak
proje başvuruları, uzman havuzu ortak kullanımı, üniversite-sanayi iş birliğine dayalı
eşleştirme, fikri sinai mülkiyet hakları, tekno girişimcilik ve şirket kurma konularında
ortak çalışmaların her iki taraf için faydalı
olacağı kanaatindeyiz.
Yine bu iş birliğinin çıktısı olarak beraber yapabileceğimiz proje pazarı, sergi, fuar
gibi etkinliklerin taraflar yanında toplumumuza da önemli katkılar sağlayacağını ümit
ediyoruz. Üniversitemiz hak sahipliğindeki
patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım
gibi fikri mülkiyet haklarının Ostim Teknopark A.Ş.’de yer alan şirketler sayesinde
ticarileştirilebilecek olması da ülkemiz ArGe faaliyetlerine katkı sağlayacaktır. İmzalanan protokolün üniversitemiz, Ostim
Teknopark ve ülkemizin sanayi gelişimine
katkısı olması temennisiyle ortak çalışmalarımızı tüm gücümüzle devam ettireceğiz.” dedi.

“İş birliğimizi daha da geliştirmek
üzere imzalıyoruz”
Ostim Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da, Çankaya
Üniversitesi ile iş birliklerinin geçmişine
dikkat çekti. Yüksek katma değerli ve
teknolojik ürün üretiminde üniversitesanayi iş birliğinin önemine vurgu yapan
Aydın, Ostim Teknopark’ın sanayinin
içinden gelen yapısıyla öne çıktığını anlatarak, Çankaya Üniversitesi’nin de burada bir irtibat noktasının olmasını istediklerini dile getirdi.
7 üniversitenin ortaklığında kurulan
Ostim Teknopark’ın ortaklarından birinin
de Çankaya Üniversitesi olduğunun altını
çizen Aydın, “İş birliğimizi daha da geliştirmek üzere bu protokolü imzalıyoruz,
hayırlı olması dileğiyle.” dedi.

Protokol, bilgi ve birikimlerin paylaşılarak üniversite-sanayi iş birliği, teknogirişim kültürünün
geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı faydanın çoğaltılmasını hedefliyor.
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Ostim Teknopark ve BUBİTTO güçlerini birleştirdi OSTİM’li firma

dışa bağımlılıktan
kurtardı

Ostim Teknopark A.Ş. ile
Başkent Üniversitesi Bilgi,
İnovasyon ve Teknoloji
Transfer Ofisi (BUBİTTO) iş
birliği kararı aldı. İki kurum;
proje faaliyetleri, girişimcilik
ve şirketleşme başlıklarında,
ortak faaliyetlerle kurumsal
yetkinlikleri artıracak.

B

aşkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi ile
Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. arasında
iş birliği protokolü imzalandı. Protokol
ile üniversite-sanayi iş birliği, teknogirişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji
transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı
faydanın çoğaltılması hedefleniyor.
İki kurum arasında süresiz olarak düzenlenen protokol, Başkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Ostim
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından imzalandı.
Protokol kapsamında, üniversite-sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetleri,
destek programlarından yararlanmaya
yönelik hizmetler, eşleştirme, fikri, sınai
mülkiyet hakların yönetimi ve lisanslama
hizmetleri, girişimcilik ve şirketleşme
konularında karşılıklı görüş alışverişi, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal
yetkinliklerin artması sağlanacak.
Üniversite-sanayi iş birliği, teknogirişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji

O

STİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) üyesi Digitest Savunma, M60T Tankı Nişancı
Görüntüleme Birimini yerli ve milli
olarak geliştirdi.
Firmanın OSTİM’deki tesislerinde geliştirdiği nişancı görüntüleme
birimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
envanterine girerek kullanılmaya
başlandı. Böylece önemli bir konuda
daha ülkemizin dışa bağımlılığı ortadan kalktı.
transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı
faydanın çoğaltılmasını hedefleyen protokol ile BUBİTTO ve Ostim Teknopark
karşılıklı ihtiyaçlara yönelik olarak ortak
farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek. Kurumlar, ortak
proje başvurusunda bulunabilecek. Proje
pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar
gibi çeşitli etkinlik faaliyetleri ortak olarak düzenlenebilecek.

“Kümelenme çalışmalarının olmazsa
olmazı üniversite”
Ostim Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Ankara’daki
ana sanayilerin tedarik merkezinin büyük
ölçüde OSTİM olduğunu dile getirdi.
Türkiye için de ön planda olan savunma ve havacılık, medikal ve yenilenebilir
enerji başlıklarına odaklandıklarını kaydeden Aydın, “Burada da biz üniversitesanayi iş birliklerini çok önemsiyoruz.
Özellikle kümelenme çalışmalarının olmazsa olmazı üniversite.” dedi.

OSTiMTECH’liler meslek önlüklerini giydi
ğrencilerinin teknik eğitimlerini
OSTİM’deki işletmelerdeki uygulamalarla destekleyen OSTİM Teknik
Üniversitesi (OSTiMTECH) Meslek
Yüksek Okulu öğrencilerine meslek
önlüklerini törenle giydirdi.
Geleneksel hale getirilecek uygulamanın ilki OSTiMTECH Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Murat Yülek’in

Ö

öğrencilere meslek önlükleri giydirdi.
Rektör Yülek, üniversitenin ilk mezunları olacak Meslek Yüksek Okulu
öğrencilerinin çok önemli bir sorumluluğu üstlendiğine dikkat çekti. Yülek,
öğrencilerin işletmelerdeki başarılarının, gelecek yıllarda mezun olacak
öğrenciler için de referans olacağını
kaydetti.

Üniversitelerin daha fazla sahada olmasını istediklerini vurgulayan Orhan
Aydın, “Biz buradan hareket ederek,
Ankara’da teknoparkı olmayan üniversitelerden bir ekosistem oluşturalım diye bu
bölgeyi düzenledik. Ostim Teknopark’ta;
Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi var. Bu
üniversitelerin teknoparkı olalım istedik.
Biz istiyoruz ki, burada 80 dönüm alanımız var, bağımsız parseller var. Başkent
Üniversitesinin, Atılım Üniversitesinin,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin binası olsun gibi, üniversitelerin
teknoparkı olsun istiyoruz. Siz Ostim
Teknoparkın ortağısınız; sahiplenmenizi
istiyoruz. Bu mümkün.” değerlendirmesini yaptı.

Akademisyenler OSTİM’e
yönlendirilecek
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Haberal, üçüncü kuşak üniversite
için sanayi ile iş birliğine işaret ederek,
“Başkent Üniversitesi olarak sanayi iş
birliğini önemsiyoruz. 3. kuşak üniversitelerin de en önemli özelliği bu. Biz
de son yıllarda, gerek teknoloji transfer
ofisimiz, gerekse kuluçka merkezimizle, öğrencilerimizden başlayarak birçok
projenin ülkemizde hayata geçmesini
arzuluyoruz. Son yıllarda gıda ve tarımla
da ilgilenmeye başladık.” açıklamasında
bulundu.
Ostim Teknopark’ın geldiği noktaya
dikkat çeken Rektör Haberal, OSTİM’le
iş birliklerinin köklü geçmişini anımsatarak, “Ostim Teknopark’ın geldiği bu
nokta için başta Orhan Aydın Bey olmak
üzere bütün emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz. Bu iş birliğinden sonra bu tür
projelerimizin daha yoğun bir şekilde hayata geçeceğine inanıyoruz. Üniversitemizde başta mühendislik fakültesi olmak
üzere tıp fakültemiz ve diğer fakültelerdeki hocalarımızı da OSTİM’e yönlendirip, teknoparkta gerek proje üretmeye,
gerekse burada aktif olarak çalışmaya
teşvik edeceğiz.” dedi.

Digitest hakkında
2002 yılında Ankara’da faaliyete
başlayan Digitest, savunma alanındaki sektörel ihtiyaçları karşılayacak
şekilde mühendislik ve üretim faaliyetlerini Ankara-OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde yürütüyor.
Digitest, yerli üretime verdiği
önemle Ar-Ge çalışmalarını elektronik, elektromekanik ve elektro optik
sistemler üzerine yoğunlaştırdı.
Firma, Ar-Ge merkezi, AS9100
Savunma ve Havacılık Kalite Belgesi, Milli Gizli -NATO Gizli Tesis
Güvenlik Belgesine sahip.

OSSA hakkında
OSSA, OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi yönetiminin bölgedeki ana
sektörler için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile
ön plana çıkan, savunma ve havacılık
sektörlerinde mal ya da hizmet üreten
KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak hareket sayesinde, 1
Temmuz 2008 tarihinde kuruldu.
Küme üyesi KOBİ’lerinin cirosunun önemli bir bölümü, savunma ve
havacılık sanayinden gelen gelirlerle
oluşmaktadır ve OSSA üyeleri; Aselsan, Havelsan, TAI, TEI, Roketsan,
FNSS, Boeing, Sikorsky vb. ana sanayi firmalarının onaylı alt tedarikçisi
olarak kümede yerlerini almaktadır.
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HALKBANK ORTAK AKIL TOPLANTISINDA TÜRK SANAYİSİNİN ÇINARI TÜM YÖNLERİYLE KONUŞULDU

OSTİM’in en büyük avantajı
müteşebbis ruh

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Halkbank çözüm ortaklığında, ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime tarafından
düzenlenen Ortak Akıl Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda;
OSTİM OSB Yönetim Kurulu ve yöneticileri, OSTİM Vakfı yöneticileri ve sanayiciler, Türk sanayisinin son durumunu
ve KOBİ’lerin yaşadığı sorunları masaya yatırdı. Geniş kapsamlı toplantıda OSTİM’in en büyük avantajı, avantajının
müteşebbis yetiştiren bir merkez olarak gösterildi.
Prof. Dr. Emre
Alkin
Moderatör
Yurdun farklı köşelerindeki OSB’lerimizde
yaptığımız bu toplantılarda genellikle
hep biz erkekler oluyoruz. Bu da bizi biraz eksik kılıyor, kadınların toplantıya katacağı zenginlikten
yararlanamamış oluyoruz. Ama biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti, kadınla erkeğin yan yana, eşit şekilde yürüdüğü bir
modernleşme projesidir. Nitekim OSTİM
de bunu kanıtlıyor. OSTİM var olacak biz

bunu biliyoruz ama OSTİM tabii ki teknolojinin en son olanakları ve mümkünse
de 5G’nin sayesinde otomasyonu en iyi
derecede kullanan bir şekilde var olacak.

Orhan Aydın
OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı
OSTİM başlığında
konuştuğumuz bölgeyi diğer bölgeler
gibi sadece bir OSB
olarak algılamamak
gerekiyor. Burada yönetici olunca bölgenin kalkınması ve gelişmesi üzerine yo-

ğunlaştık ve bölgemizde, diğer bölgelerde
olmayan birtakım yapıları, birtakım prototip modelleri uygulamaya çalıştık.
KOBİ’lere ne yapmalıyız ki bunlar
rekabet güçlerini artırsın, bölgenin rekabeti artsın, diğer bölgelerden daha önde
olalım, dünyayla yarışabilelim, rekabet
edelim diye düşünürken karşımıza “kümelenme” olgusu çıktı.
Bulduğumuz başlıklar; savunma ve
havacılık, medikal, iş ve inşaat makinalarıydı. Bunlar arasında yenilenebilir enerji yoktu ama geleceğin başlığı diye onu
da biz sonradan kendimiz ekledik. Keza
kauçuk teknolojileriyle ilgili bir küme
de bu çalışmalardan esinlenerek oluştu.
Daha sonra da Türkiye’nin sorunlarının
çözümüne yönelik olarak başka yapılar
da ortaya çıktı.
Ankara’nın metro ihalesi olurken müdahil olduk. Ancak önümüz tamamen kapalıydı, sözlerimizi dinleyen olmadı. Biz
ısrarla buna inat ettik, “yapılabilir, olabilir, dünyada örnekleri var” dedik… Nihayetinde Ankara metrosuna yüzde 51 yerli
katkı şartı koydurduk. Bu şarttan sonra da
bizim raylı sistemler kümelenmesi oluşturuldu. Meğer Türkiye’de bu işle uğraşan bir sürü firma varmış, bu firmalar bir
araya gelirse hafif metroyu da metroyu da
hızlı treni de yapabilirmiş fakat bunların

KOBİ’lere ne yapmalıyız
ki bunlar rekabet güçlerini
artırsın, bölgenin rekabeti
artsın, diğer bölgelerden
daha önde olalım, dünyayla
yarışabilelim, rekabet edelim
diye düşünürken karşımıza
“kümelenme” olgusu çıktı.

hiçbirisinden haberdar değilmişiz. Anladık ki hepimiz Anka Kuşu, Simurg’muşuz da farkında değilmişiz. Sonra bu
kümeyle beraber Ulaştırma Bakanlığı
ve Başbakanlıkla yapılan çalışmalar sonucunda en son 11. Kalkınma Planı’na
“Uçtan uca hafif metro, metro, hızlı tren
tamamen yerli ve milli olarak yapılacaktır” paragrafını yazdırdık.
Bu olayın benzeri 5G’de de yaşandı.
4,5G ihalesi yapılırken yüzde 45 yerli şartı konulmuştu. Türkiye’deki bütün
haberleşmecileri bir araya getirdik ki
meğer o konuda da bir sürü Simurg varmış. Hepimiz birbirimize baktık ve dedik
ki, “5G’yi biz anahtar teslimi, uçtan uca,
tamamını yerli ve milli olarak yapabilir
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miyiz? Yapabiliriz”. Böylece haberleşme
teknolojisinin içinde bulduk kendimizi.
Aslında OSTİM’de haberleşmeyle ilgili
çok fazla firma yok, tuttuk haberleşme
teknolojileri kümelenmesini de biz kurmak ve hamilik yapmak zorunda kaldık.
Firmalarımızın dış ticaretini geliştirmek için kümeler üzerinden yoğun şekilde çaba sarf ediyoruz. Sürekli eğitim, danışmanlık ve seferberlik halindeyiz. Aynı
zamanda mesleki eğitimle ilgili bölgenin
ihtiyaçlarını karşılayacak çıraklık eğitimi, endüstri meslek lisesi, meslek yüksekokulu, üniversite, bütün bu bileşenleri
oluşturmaya çalışıyoruz.
Kendimizi zaman zaman test ediyoruz.
Dünyada bunun bir karşılığı var mı? Bununla ilgili olarak Avrupa’daki kümelerle
bu kümelerimizi eşleştiriyoruz.
Uygulamalı eğitim; üzerinde firmaların en çok şikâyet ettiği konuyu çözmek
için üniversitemizi oluşturduk, bu sene
onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Oradaki hocaları da “Hocam sizin göreviniz
sadece buradaki öğrenciler değil aynı zamanda OSTİM’deki bütün firmaların kapısını çalacaksın, bu firmalar yaşayacak,
rekabet edecek, bütün dünyadaki firmalarla hayatta ve ayakta kalacak, yarışacak,
gelişecek, büyüyecek. Endüstri 4.0’a kadar bunlar ulaşacak. Bunların hepsinden
de siz sorumlusunuz.” diyoruz.
Geleceği okumak üzerinde çok duruldu. Demek ki geleceği tasarlayanlar var
ki biz onu okumaya çalışıyoruz. Yani
geleceği okumak demek arkadan gitmek
demek. Geleceği tasarlayan kim? Mesela
endüstri 4.0’ı tasarlayan kim? Ben şimdi
endüstri 4.0’a karşı ne yapacağımı sürekli
düşünüyorum. Endüstri 4.0’ı tasarlayan
ne düşünüyor? Biz hep karşı tarafın ne
yaptığının değil ne yapmamız gerektiği
üzerine kafa yoruyoruz ve sürekli reaktif
şeyler üzerinde çaba sarf etmek zorunda
kalıyoruz.

mam var; İkmal Tek. San. Tic. A.Ş. bugüne kadar Halk Bank ile ilişkilerimiz gayet
güzel yıllardır çalışıyoruz. Arada Kredi
kullanan bir firma olarak ödediğimiz faizlerle bizde Halkbank’a destek oluyoruz. Ben imalatçı değilim; sanayinin gıda
marketi hırdavat, el aleti makine satışı yapıyorum, imalatım yok. Resmi kurumlar
ile çalışmıyorum. Baba vasiyeti ile sadece satışlarımı özel sektöre yapıyorum.

Coşkun Gökçe
Halkbank Ankara 3.
Bölge Koordinatörü

Devletten herhangi bir katkı alamıyoruz,
almıyoruz da zaten. Bankalarla ancak
işimizi götürebiliyoruz. Durmuyoruz;
firma olarak Ar-Ge yapıyoruz, savunma
sanayiine yönelik çalışıyoruz, Türkiye’de
üretilmeyen bir ürünü yapmaya çalışıyoruz, TÜBİTAK’tan KOSGEB’den destek
almak için uğraşıyoruz. Bir yerde tıkanıyoruz.
OSTİM durmadan büyüyor, genişli-

OSTİM ülkemizin
göz bebeği. Bir buçuk yıldır burada
görev
yapıyorum.
Geçmişte genel müdürlükte de görev yapmıştım ancak sahada, OSTİM’in gerçeklerini görmek,
firmalarla iç içe olmak, burada neler
yapıldığını yakından görmek çok daha
önemli. Bunun önemini burada çalıştığım
süre içerisinde çok yakından hissettim. O
anlamda çok iyi işler, büyük işler yapıyorlar OSTİM’deki firmalarımız.

Sıtkı Öztuna
İkmal Teknik A.Ş.
Yönetim Kurulu
Başkan
OSTİM OSB
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
53 yıllık ikinci kuşağı olduğum bir fir-

Mehmet Alkan
Alkan Makina
Sanayi Genel
Müdürü
OSTİM OSB
Denetim Kurulu
Üyesi
İki yıl özel sektörde çalıştıktan sonra da
kendi şirketimi kurdum. O süreçte en büyük desteği Halkbank’tan aldık. Malum,
sermayemiz yok, imkânımız yok, bir tane
torna tezgahıyla işe başladık. Sanayici
olarak bizim bankayla şöyle bir sıkıntımız var: Her yıl ipotekler yenileniyor.
İpotek değerlendirmesi daha doğrusu.
Ben hep devlet bankalarıyla çalışıyorum. Bankasız yapamıyoruz çünkü kredi
almadan yatırım yapamıyoruz, yatırım
yapmadan büyüyemiyoruz dolayısıyla da
kredi bizim için şart. Olmazsa olmazlarımızdan. Üniversite - sanayi iş birliği konusuna çok önem veriyorum. Bir sanayici
olarak üniversitelerle iş birliği yapmayı
istiyorum.

Nihat Güçlü
Eptim Elektrik Şirket
Yöneticisi
OSTİM ENERJİK
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

yor, nüfus da artıyor. Şu anda yaklaşık
OSTİM’de yaşayan 70 bin kişi var. Bizim
geldiğimiz dönemde kimse yoktu, bin kişiydik biz. Onun için ister istemez altyapıda bir sıkıntı oluşuyor. Tabii ki mutlaka
bizim de yapmamız gereken birçok şeyler
olduğunu düşünüyorum.

Gülnaz
Karaosmanoğlu
OSTİM Vakfı
Müdürü
Firma
ölçeğinin
Türkiye
genelinde,
belki de dünya genelinde yaşadığı bütün
sorunları hiç istisnasız bizim firmalarımız
da yaşıyor. Ayrıca bölgeye özgü olarak
kendi coğrafyamızın kaderini de yaşıyoruz. OSTİM kendi siyasi coğrafyasının
dışında, özellikle son 10 yılda hayata geçirdiği planlı küme çalışmalarıyla birlikte, etkileşim alanını küme coğrafyasına
çıkardı. Yani kümelerin etkileşim alanına
çıkardı. Evet burada fiziki olarak, kendi
siyasi sınırlarımız içerisinde karşımıza
çıkan sorunları yaşıyoruz ama etkileşim
alanımız çok büyük. Örneğin; kamu alımlarının planlanması ile KOBİ’ler ve yerli
üretimin ilişkilendirilmesinde OSTİM bu
anlamda bir oyuncu, sektörlerin ve sanayi

OSTİM kendi siyasi
coğrafyasının dışında,
özellikle son 10 yılda
hayata geçirdiği planlı
küme çalışmalarıyla birlikte,
etkileşim alanını küme
coğrafyasına çıkardı.

politikalarının sözcüsü haline geldi.
Gelecek okuması yapan akıllara, bilgiye ihtiyacımız var. Bunun haricinde
konuştuğumuz her şey eski oyunun kuralları içinde kalıyor ama birileri başka
yerde başka bir oyun kuruyor. Bambaşka
bir teknoloji bu; sıradan bir teknoloji gelişimi gibi görünmüyor. Bu sanayi bölgesi

sınırları içinde otomasyona geçerek, birbiriyle konuşan, kaynaklarını birlikte kullanan bir ekosistem oluşturabilirsek hem
bizim, hem de Türkiye için enteresan bir
durum olabilir. Bunu da bir fırsat olarak
görüyorum. Ama mutlaka teknolojinin
gittiği yere, özellikle de güçlü olduğumuz
makine ve talaşlı imalata ilişkin bir gelecek okuması yapabilmemiz lazım.

Kemal Önder
Kefoğlu
Inovasis Elektronik
Yönetim Kurulu
Başkanı
OSTİM firmaları genellikle küçük ve orta ölçekli firmalardır.
Bu bence çok güzel bir şey çünkü bütün
gelişmiş ülkelerin fikir birliğine vardığı
bir nokta var: Dünyada inovasyonu ve
yeniliği küçük firmalar doğurur. Büyük
firmalar gittikçe hantallaşır, işler orada
çok uzar, yenilikler, inovasyon genellikle
küçük firmalardan çıkar. Dolayısıyla bütün ülkeler küçük ve orta ölçekli firmaları
korumak isterler. Bakın ABD’de bir kanun söyleyeceğim; Small Business Act.
Başında, “Bizim ekonomik büyümemiz
küçük şirketlerle olacaktır.”; dolayısıyla,
“Hükümetin küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemesi şarttır” diyor ve böyle bir kanun çıkarıyorlar.
OSTİM’in yapısı küçük ve orta ölçekli
şirketlerden oluşuyor. Hatta bir sürü ticari
işletme de var diyoruz. Burası genellikle
ara mal üreten bir sanayi bölgesi, nihai
mallar üreten bir yer değil OSTİM. Asıl
parayı kazanan da nihai malı üreten şirketler. Nihai mal üreticileri ara mal üretenleri fiyat düşürmeleri için sıkboğaz
ediyor. Öyle olunca da bu ara mal üretenler ortadan kalkmak zorunda kalıyor.
Bence OSTİM’deki firmaların ihtisaslaşması lazım. Yani ihtisaslaşma ve kalitenin artırılması çok önemli. Firma çok
küçük bir firma olabilir ama bir konuda
ihtisas sahibiyse, o firma dünyanın her
yerinde satış yapabilir.

Dr. Öğr. Üyesi
Begüm Şahin
OSTiMTECH
Uluslararası Ticaret
ve Finans Bölüm
Başkanı Girişimcilik
ve Liderlik Merkezi
Müdürü
Üniversite - sanayi iş birliği kısmında
devletimizin yaklaşık 2014 yılından beri
teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla kurduğu bir sistem var. Aslında bu çalışan
bir sistem ve pek çok üniversitemizde
TÜBİTAK, KOSGEB programları, AB
projeleri, ayrıca yatırım, patent girişimcilik gibi süreçleri bir başlık altında toplayan bir yapıya dönüştü. Biz de üniversitemizde böyle bir merkez kurduk. Aynı
zamanda girişimcilik merkezimiz var.
Her iki tarafla da iç içe çalışıyoruz. Bir
proje ofisimiz var, sayın başkanlarımızın
değindiği hususlarda biz her zaman için
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hazırız.
OSTİM firmalarını içine katacağımız
bir etki analizi, ihracat performansı, yenilikçilik kabiliyetinin ölçülmesi gibi
başlıklar altında bir çalışma yapmak istiyoruz. Sosyal girişimciliği de canlandırmak istiyoruz. Biz literatürde “Industrial
University” diye geçen ve dünyada da örnekleri olan, sanayinin içinde bir yüksek
öğretim kurumuyuz. Bu da zaten bizim
farkımız ve iddiamız.

Ömer Serdar
Marasalı
OSTİM Vakfı Finans
Koordinatörü
Finansmana ulaşmak tüm firmaların ana sorunu. Hele
geçtiğimiz son iki yılda yüzde 30-35’lik
finansman yüküyle, o dönemki 100 liralık
krediler şimdi 170-180 lira oldu. Dolayısıyla bugünlerde faizin yüzde 12-13’e
düşmüş olmasının o noktada bir önemi
yok. Kartopu gibi bir dev duruyor orada. Bunun yüzde 12’lerle çevrilebilme
ihtimali de oldukça zor, çünkü tıkandı.
Likidite sıkıntısı var. Varlıklar düştü,
giderler arttı. Böyle olunca da borçların
çevirebilmek ve finansman yükünden
kurtulmak zorlaştı. Tabii bu sorunun bir
kısmı da firmalardan kaynaklanıyor. Mesela döviz krizi oluyor, hiç kimse kısmayı
düşünmeden, o maliyete katlanarak işine
bakacağına, nasıl olsa 5-10 yılda bir gelir,
o gelene kadar devam edelim diye bakılıyor. Firmaların kendilerini koruma sıkıntısı var. Girdilerin tümüyle döviz olduğu
bir ortamda dövize ihtiyaç olacağı kesin.
O zaman ne yapılması gerekiyor? Banka
ve finansal kurumlarla çalışıp, bunun da
maliyetine katlanarak işinize gücünüze
bakacaksınız.

Abdullah Çörtü
OSTİM Yatırım A.Ş.
Genel Müdürü
Şirketimizin
en büyük özelliği
OSTİM’de sistem
entegratörü misyonuyla faaliyet göstermesi. OSTİM’in
aslında diğer OSB’lerden ayırıcı özelliği
de bu tip şemsiye kuruluşlar. OSTİM’in
katma değerini, rekabet gücünü, marka
değerini artıran kuruluşlar bunlar. Bir
kısmı sosyal nitelikte, bir kısmı da ortak
iradeyi temsil ediyor, örneğin kümeler
gibi. Bir kısmı eğitim, örneğin üniversite
gibi. Tüm bu kuruluşlar OSTİM’in gücünü artırıyor.
Biz de ticari anlamda sistem entegratörüyüz. Ne yapıyoruz? Birincisi OSTİM’in
değerini artıracak gayrimenkuller, iş merkezleri geliştiriyoruz ve yönetiyoruz.
İkincisi OSTİM’de aktifi güçlü, pasifi
zayıf olan firmalar var. Bankalar biliyorsunuz regülasyonları çok sıkı olan kuruluşlar. İsteseler de normal olarak birtakım
esneklikleri gösteremiyorlar. Konusunda
uzman olan ve çok iyi iş yapma kabiliyetleri bulunan firmalarla beraber proje

ortaklığı kurarak, konsorsiyum kurarak
büyük projeleri OSTİM’e getirmeye çalışıyoruz.
OSTİM’in en önemli özelliklerinden
birisi de mikro işletmelerden oluşması. Burada derinlik yok, genişlik var.
OSTİM’in en büyük avantajı bir müteşebbis inkübasyon merkezi olmasıdır. Büyük
fabrikalardaki işçiler üretim bandının
bir yerinde bir işlem yaparlar ama sadece onu yaparlar. OSTİM’de öyle değil.
OSTİM’de daha çok sipariş usulü üretim
olduğu için buradaki işçi üretim sürecinin
tümüne hâkim oluyor ve zamanla, “Ben
de kendi iş yerimi kurabilirim” iddiasına
sahip oluyor. Bu mikro açıdan belki sakıncalı, mevcut patronu aslında bundan
rahatsız oluyor ama makro açıdan bakınca
ciddi bir zenginlik. Yani OSTİM sürekli
müteşebbis üretiyor. Böyle bir altyapısı,
böyle bir habitatı var.

Veli Murat Çelik
Extunda A.Ş.
Yönetim Kurulu
Başkanı
HTK Yönetim Kurulu
Üyesi
Türkiye’de telekomünikasyon alanında gerçekten bilgi var, insan var, fakat
ortada bir ürün yok. Hep hizmet, yani
ileri teknolojinin hizmetini sağlayan kişi
olmuş Türkiye maalesef. Şimdi böyle bakınca OSTİM nedir, ne yapar? Dediğim
gibi biz bireysel bir yeriz ama OSTİM’e
geldiğimizde şunu gördük: OSTİM örnek
bir alan! Bizim sektör “Böyle bir birleştiriciye ihtiyacımız var” diye OSTİM’i
iteklemedi, ilginçtir OSTİM “Ben birleştirebilirim buyurun” deyince bir sürü in-

OSTİM örnek bir alan! Bizim
sektör “Böyle bir birleştiriciye
ihtiyacımız var” diye OSTİM’i
iteklemedi, ilginçtir OSTİM
“Ben birleştirebilirim
buyurun” deyince bir sürü
insan buraya geldi. OSTİM
kendi kültür ve tecrübesini
bizim sektöre aktarıyor.

san buraya geldi. OSTİM kendi kültür ve
tecrübesini bizim sektöre aktarıyor.
Siz bir tank yapacaksınız diyelim, birisi size o tankın bir parçasını vermiyorsa
yapamıyorsunuz tankı. Bizde de donanım
bağımlıydı. Türkiye’de donanım üreticisi
yok, yani ne işlemcisini ne o ileri teknoloji donanımı birleştiremiyorduk, dolayısıyla eskiden o alana giremiyorduk fakat
şimdi bir 5 bin dolar veriyorsunuz, bir
server alıyorsunuz, içine bir şeyler kuruyorsunuz, bir anda 50 bin dolarlık bir
değeriniz oluyor.
Elektronik haberleşme sektörünün
temel maddesi, ana sermayesi ve ana gider kapısı insan ve bilgi. Bizim gibi ileri
teknoloji yapıyorsanız bugün oturup yarın yapamazsınız. Bunlar uzun soluklu
işler ve bizim işlerde sadece üniversite
mezunu olmak yetmiyor, masterlı olmak
da yetmiyor, doktora seviyesinde derinlik
gerektiriyor.

Akman Karakülah
Babacan Kauçuk
Yönetim Kurulu
Başkanı
OSTİM Kauçuk
Teknolojileri
Kümelenmesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Ankara’da herhalde 12-13 OSB oldu
ama biz hala OSTİM 2’yi kuramadık.
Başkanım çok uğraştı. Kuramayınca diğer OSB’lere dağılmaya başladık. İkinci
Organize kuruldu, Anadolu kuruldu, Başkent, Hasanoğlan vs. diğerleri kuruldu.
Şimdi uzay havacılık ihtisas kuruluyor
ve hızlı da gidiyor, çalışmalarını yakından takip ediyorum. Eğer OSTİM 2’yi
kurabilseydik, OSTİM’deki büyüyecek
sanayicileri OSTİM 2’ye götürecektik ve
orada yine birbirleriyle ilişkilerini sürdüreceklerdi.
Bürokrasiden yıldık. Dolayısıyla ömrümüz sanayide metalin, kauçuğun iziyle
geçti, hala da geçiyor, hala uğraşıyoruz.
Bu ülke bizim, bundan başka gideceğimiz
bir ülkemiz yok bizim. Ömrümüzün yettiği kadar, gücümüzün yettiği kadar koşturacağız.
Eğer ödeyebileceği bir kredi alırsan
büyüyorsun. Ne aldıysam bankayla al-

Bürokrasiden yıldık.
Dolayısıyla ömrümüz
sanayide metalin, kauçuğun
iziyle geçti, hala da geçiyor,
hala uğraşıyoruz. Bu ülke
bizim, bundan başka
gideceğimiz bir ülkemiz yok
bizim. Ömrümüzün yettiği
kadar, gücümüzün yettiği
kadar koşturacağız.

dım. İş yeri aldık bankayla aldık, fabrika kurduk bankayla kurduk. Dolayısıyla
bankalar olmazsa olmaz ama tabii bankaların da dönem dönem faizlerinde değişkenlik oluyor, faizler yükselince yatırım
yapamıyorsun, düşünce de kredi almak
zorlaşıyor. Yani iki taraftan da sıkıntılar
oluyor.

Halide Rasim
Rasim Makina
Genel Müdürü
İŞİM Yönetim
Kurulu Başkanı
Biz ulusal bir kümelenme
olmayı,
11’inci Kalkınma Planı’nın altında ulusal
makine kümelenmesine atıfta bulunulduğunu gördüğümüz zaman daha da önemsemeye başladık.
Ölçülebilir ticaret rakamlarında küme
üyelerimizin geçmişe dönük ihracat rakamları elimizde mevcut. Özellikle URGE’ye katılan firmalarda çok net, yüzde
120’nin üzerinde bir gelişme kaydedildi.
Hem ihracatta yeni pazarlar bulmada,
hem de rakamların artışında.
Burada yüzde 99 KOBİ olmasının,
özellikle de bu bölgede bu kadar yatay,
derinliği olmayan çok sayıda işletme olmasını avantajdan çok dezavantaj olarak
görmeye başlamış durumdayım. Buradaki girişimcilerin kalitesi veya piyasa gözetim ve denetimlerinin doğru yapılması,
OSTİM’li sanayicilerin doğru tanımlanması, belki bir verimlilik merkezi ya da
üniversitenin desteğiyle yapılacak bir
değerleme merkezinin oluşturulması çok
önemli. Ki biz bunun için de çalışıyoruz.
Girişimcilerin bu merkezler tarafından bir
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Ölçülebilir ticaret
rakamlarında küme
üyelerimizin geçmişe dönük
ihracat rakamları elimizde
mevcut. Özellikle UR-GE’ye
katılan firmalarda çok net,
yüzde 120’nin üzerinde bir
gelişme kaydedildi. Hem
ihracatta yeni pazarlar
bulmada, hem de rakamların
artışında.

sınıflandırmaya tabi olması gerektiğini
düşünüyoruz. OSTİM bunu yapabilir.
Ülkemizde devlet desteklerinin yetersiz olduğunu düşünmüyorum, doğru
şekilde dağıtılmadığını düşünüyorum sadece. Siz batmak üzere olan bir firmaya
50 bin lira vererek, en fazla iki ay daha
iş yapmasını ve aslında bölgeye olan borcunu artırmasını sağlarsınız. İki ay daha
kalp masajı yaparsınız ama kriz büyür.
Bir konu daha var; ihracatta birliktelik!
Yani küçük küçük her birimizin tedarikçi
olduğu bir işletmeye aslında hep beraber
gidip ortak bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Ortak satış ve satış sonrasını kast
ediyorum. Satış sonrasını veremediğimiz
bir pazarda makine satmamız bizim ihracatımızı sürdürülebilir kılmıyor.

Adem Arıcı
OSTİM OSB
Bölge Müdürü
Bölge Müdürlüğü olarak Bölgedeki
firmaların tüm iş ve
işlemlerini tek durak ofis mantığıyla
çözümleyen müşteri memnuniyeti odaklı
hizmet üreten bir kurumuz. Buradaki firmalara, işlerini kolaylaştırma ve onlara
destek olma noktasında hizmet veriyoruz.
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaya
ve onlara verdiğimiz hizmetin kalitesini
sürekli ölçmeye çalışıyoruz. Buna göre
gerekli olan iyileştirmeleri yaparak ilerliyoruz.
OSTİM OSB artık şehrin içinde kalan bir bölge oldu. Bundan dolayı 1415 yıl önce OSTİM’in çevresini, fiziki
imkânlarını ve görüntüsünü değiştirecek
bir proje çalışması başlattık. Bu proje için
Bölgemizde sanayicilerimizin
aramış oldukları nitelikli
elemanları bulan ve onları
buluşturan, İŞKUR’la
koordineli çalışan bir
OSTİM İstihdam Ofisi
Merkezimiz bulunmaktadır.
Bu merkezimiz, iş
arayanlar ile eleman
arayanları buluşturuyor ve
bölgemizdeki firmaların ortak
insan kaynakları departmanı
gibi çalışıyor.

yaklaşık 10 yıl boyunca büyük uğraşlar
verdik. Değişim ve dönüşüm çalışmalarına başlamış durumdayız. İmar barışı
her ne kadar çalışmalarımıza biraz zarar
verse de bu dönüşümü daha da hızlandıracağız.
Bizim hayalimiz şu: OSTİM’de, teknoloji odaklı firmaların, daha büyük üretim yapanların, katma değeri daha yüksek üretim yapanların, Ar-Ge ile üretim
yapanların burada kalmasını istiyoruz.
Onun dışında, yine bölgemizde sanayicilerimizin aramış oldukları nitelikli
elemanları bulan ve onları buluşturan,
İŞKUR’la koordineli çalışan bir OSTİM
İstihdam Ofisi Merkezimiz bulunmaktadır. Bu merkezimiz, iş arayanlar ile
eleman arayanları buluşturuyor ve bölgemizdeki firmaların ortak insan kaynakları
departmanı gibi çalışıyor. Bunun yanı sıra
yine bölgemizdeki OSTİM Teknik Üniversitemizden beklentilerimiz çok yüksek. Bu projemize çok inanıyoruz ve buradaki sanayicilerimizin nitelikli eleman
ihtiyacını karşılayacağından şüphemiz
yok. Fakat biz daha önceden bu OSTİM
Teknik Üniversitemize model olan bir
çalışma başlatmıştık. Gazi Üniversitesiyle yürütmüş olduğumuz 3 sömestr uygulamalı bir meslek yüksek okulumuz var.
Ara eleman değil de aranan elemanların
yetiştirildiği bir okul burası. Her yıl 500600 mezun veriyor ve mezunların tamamı
buradaki firmalarda işe yerleştiriliyor. Bu
da özellikle mühendis ve usta arasındaki
aranan eleman ihtiyacını karşılamasına
yönelik örnek bir çalışma, diğer bölgelere taşınacak başarılı bir model olduğunu
düşünüyorum.

Yaşar Özelge
Atisan Sanayi Sitesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Üyesi
1975 senesinde
şirketimi
kurdum,
bankalarla ilk temasım da o zaman oldu.
İki tane özel bankayla çalışıyorduk, bir
gün Halkbank müdürü ziyaretimize geldi,

“bizimle de çalışın” diye davet etti, biz de
gittik. Şubeyi tanımlıyorum; bir grup orta
yaşın üzerinde çalışan insanlar var, kollarında şu eski kolluklardan takılı. Orada bir memur var, o imzalıyor yetkiliye,
yetkili imzalıyor şefe, şef imzalıyor müdüre… Beş tane imza var. Dedim ki müdüre, “Sayın müdürüm burada çalışılmaz
ki, bu beş imza yarım saat, bir saatimizi
alır ama özel bankada bunu biz çok daha
hızlı yapıyoruz. Onun için siz sistemi değiştirin”. Neyse ki sistem Pamukbank’ın
Halkbank’a katılımıyla değişti. Sayın Hüseyin Aydın Bey de oraya çok büyük bir
ivme getirdi ve o zaman biz de çalıştık.
Ben bir kooperatifin başkan yardımcısıydım, 155 adet 1.000 metrekare büyüklüğünde imalathaneler yaptık. O süreçte
Halkbank bize istihkaka dayalı 20 trilyon
lira kredi verdi. O işi bitirdik, çok da güzel oldu, teşekkür ettik Halkbank’a, çünkü böyle bir işi yapabildik. İkincisi, daha
eskiye göre söylüyorum, sanayide olup
da Halkbank’ta işi olmayan kimse yoktur.

Ahmet Mithat
Ertuğ
EMGE A.Ş.
Kurucu Ortağı
OSSA Yönetim
Kurulu Başkanı
OSTİM OSB
Yönetim Kurulu
Üyesi
55 yıllık imalatçıyım. 40 yıldır da OSTİM’deyim, bu sene 40’ıncı yılım doluyor. O zamanlar 10 firmaydık OSTİM’de.
Bugün OSTİM, kurumlarıyla beraber çok
büyük bir OSB oldu, iletişimden ulaşıma
kadar değer kazandı.
Kümelenmemizdeki en önemli sacayaklarından biri kamu. Kamu olmazsa
bunların bir kısmını yürütmemiz mümkün değil. Tabii her şeyin önünde para,
finans.
Yurt dışındaki muhataplarımız karşılarında garantör firma görmek istiyor,
biz de burada KOBİ’lerimizi on misli
büyütmek istedik. Fakat bu amacımıza
ulaşamadık. Bilhassa bu HAB bölgesin-

deki OSB’de. Amacımız hem TAI’nin
arkasında kuvvetli bir alt yüklenicilik
göstermekti, hem de KOBİ’yi on misli
büyütmekti. Çünkü karşı tarafın sizi kuvvetli görmesi gerekiyordu. Bunları ısrarla
anlatmaya çalıştık. Dedik ki, “On misli
KOBİ deyince on misli istihdam sağlanacak, on misli istihdam da on misli katma değerdir”. Altyapı parası olarak 400
milyon liraya ihtiyaç vardı o dönem, “400
milyon lirayı iki senede katma değer vergisinden amorti edeceksiniz” dedik ama
anlatamadık bunu kimseye.
Endüstri 4.0, sayısallaşma, yapay zekâ
vs… Aslında bunlar Türkiye’de talebe
göre zaten kullanılan teknolojiler. Endüstri 4.0 diyoruz ama hangi sektörde
endüstri 4.0? Önce onu düşünmek lazım.
Endüstri 4.0’ın getirecekleri ve götürecekleri nedir? Rekabette eğer çok seri bir
imalatınız varsa endüstri 4.0 kaçınılmaz
bir şey. Seri imalatla uğraşan, otomobilcilerden tutun beyaz eşyacılardan çıkın
bunların hepsi zaten anlık, saniyelik irdeliyorlar üretim süreçlerini. Bunlar halihazırda var olan şeyler ama nedense 4-5
senedir bunlar öne çıkarıldı.

Yurt dışındaki
muhataplarımız karşılarında
garantör firma görmek
istiyor, biz de burada
KOBİ’lerimizi on misli
büyütmek istedik. Fakat
bu amacımıza ulaşamadık.
Bilhassa bu HAB
bölgesindeki OSB’de.
Amacımız hem TAI’nin
arkasında kuvvetli bir alt
yüklenicilik göstermekti,
hem de KOBİ’yi on misli
büyütmekti.
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İŞİM, Güney Asya’dan ürün talebiyle döndü
İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi Güney
Asya’nın en büyük sektörel
organizasyonu EXCON İş
Makineleri Ekipmanları Fuarı
2019’da Türkiye’yi temsil
eden tek STK oldu. Küme,
dev organizasyonda çok
sayıda ürün talebi aldı.

İ

10-14 Aralık 2019 tarihleri arasında 55
binden fazla ziyaretçinin ağırlandığı EXCON 2019’a standlı katılan İŞİM, Hindistan pazarını yakından inceleme fırsatı
buldu.

İŞİM Uluslararası Proje Yöneticisi Esma Akyüz, “Fuarda 1250 katılımcı
bulunurken bu sayının 350’si uluslararası
katılımcılardan oluşuyordu. İŞİM’in Hindistan pazarına ilk ziyareti ve EXCON
Fuarı’na ilk katılımı olan program beklentimizin çok daha üstünde bir başarıyla
gerçekleşti. Fuar alanındaki standımız hiç
boş kalmadı ilgi çok yüksekti. Üyelerimizi tanıtmak amacıyla katıldığımız fuardan
çok sayıda ürün talebiyle döndük. Bu talepler üyelerimizle paylaşıldı. Bundan
sonraki kısımda üye firmalarımızın Hindistan pazarına ihracatlarının artacağına
inanıyoruz.” dedi.
İş makineleri ve ekipmanlarının, Hindistan ekonomisi için kilit faktör olduğuna işaret eden, ürünler için fiyatın yanı
sıra bayilik talepleri aldıklarını, yaban-

Emrah Değirmenci
Gülhan Kauçuk ve Yedek Parça
Açıkçası EXCON Fuarı’na karşı çok
önyargılı yaklaşmış; hatta son ana kadar
katılım bildirmemiştim. Hindistan’a gittikten sonra önyargılarımın tamamı yıkıldı;
hiç beklemediğim bir şekilde devasa bir
fuarla karşılaştım. Bütün dünya devleri
oradaydı ve çok büyük bir alana yayılmıştı
fuar. Fuar süresince neredeyse sandalyeye oturup dinlenecek kadar fırsatımız
olmadı. Kümemize ve firmalarımıza çok
yoğun bir ilgi vardı. Küme firmalarımızdan halihazırda, benim firmam da dahil
Hindistan’a ihracat yapanlar mevcut.
EXCON’a katılım imkânı olmayan bütün
üyelerimizin kartları ve katalogları da
dağıtıldı. Bu fuardan sonra birçok küme
üyemizin ihracatını artıracağını ya da en
azından ihracata başlama fırsatına kavuşacağını düşünüyorum.

Yeliz Özkaraoğlu
Özkara Hidrolik

İŞİM, Güney Asya’nın en büyük fuarı EXCON
2019’daki standında 500’ün üzerinde iş
görüşmesi gerçekleştirirken çok sayıda sipariş
aldı. Fuarda İŞİM üyelerinin ürünleri yoğun ilgi
gördü.

KISA

Küresel büyümede
son 10 yılın en düşüğü

“Ürün talebiyle döndük”

ŞİM, üyelerinin tanıtımına yönelik
faaliyetlerine dünyanın çeşitli ülkelerinde devam ediyor. Küme son olarak
Hindistan’ın Bengaluru şehrinde gerçekleşen EXCON İş Makineleri Ekipmanları
Fuarı 2019’da ülkemizi temsil etti. Fuara
Türkiye’den katılım gösteren tek STK
olan küme, 500’ün üzerinde görüşme
yaparak çok sayıda ürün talebiyle yurda
döndü.

KISA

EXCON’un bölge için önemli olduğunu
duymuştuk ama bu kadar geniş katılım,
gerçekten tüm beklentilerimizin üzerine
çıktı. Pazarda fiyat alan birkaç müşterimiz
olsa da hiç satışımız olmayan bir ülkeydi.
Ancak gidip gördükten sonra bu gelişen
pazarda yer almamız gerektiğine karar

cı iş insanlarının OSTİM’i ziyaret söz
verdiklerini ifade eden Akyüz, şu izlenimleri paylaştı: “Hindistan, Çin Halk
Cumhuriyeti’ne çok yakın olduğu için
genelde “Oradan alır bizden almaz.” yargısı oluşmuştur çoğumuzda. Fakat İŞİM
olarak Hindistan pazarını yakından inceleme şansı bulunca gördük ki Hindistan
pazarı en az Afrika pazarı kadar güçlü
potansiyele sahip. Türk üreticileri olarak
muhakkak bu pazara daha fazla girmeliyiz. Kümemizin fuardaki standına gelen
ziyaretçilerin tamamı makinelerimizin
Türk Malı ve Türkiye’de üretilir olduğundan emin olunca, konuklarımız, ‘Sizin ürünleriniz Çin üretimine göre yüksek
kalitede ve fiyatınız da Avrupa’ya göre
daha makul.’ yorumlarını yaptı. Türkiye
ve Türk Malı’na bakış açıları gayet pozitifti.”
verdim. Zaten fuarda da gerek standımıza gerekse firmamıza çok yoğun bir talep
vardı. Hindistan, Çin’e yakınlığı sebebi ile
fiyat açısından rekabetçi olsa da kalabalık
nüfusu, teknolojiye olan açlığı, gelişmekte oluşu gibi pek çok nedenle hala Türk
firmaları için girilmesi gereken bir pazar.
Kaliteyi ekonomik sunduğunuz sürece
satamayacağınız ürün olduğunu sanmıyorum; tüm ürün gruplarına yoğun bir ilgi
var. Bu etkinliği, Hindistan’a giriş yapmak
isteyen tüm firmalarımıza tavsiye ederim.
Hem firmam adına, hem de İŞİM adına
başarılı bir çalışmaya imza attığımızı
düşünüyorum.

Murat Türkkal
MTK Makina
Hindistan bizim ciddi ihracat yaptığımız
ülkelerden biri. Müşterilerimizin büyük
bir kısmı Hindistan’da; bizim için büyük
bir pazara sahip. Bundan dolayı EXCON
Fuarı’na firma olarak katılmayı şirket
içerisinde yönetim olarak düşünüyorduk.
Fikrimiz orada stand açmaktı ama İŞİM’in
fuara katılması bizim için bir avantaj oldu,
yanılmadığımızı gördük. Aşırı derecede
kalabalıktı ve tamamen ilgili bilinçli müşteriler vardı. Bir sonraki fuara da katılmayı
düşünüyoruz.

OECD’nin son ekonomik görünüm
raporunda küresel ekonominin finansal
krizden bu yana en yavaş büyüme hızıyla
büyüdüğü belirtiliyor. Raporda 2019 yılında
son 10 yılın en düşük büyüme oranı olan
yüzde 2,9 oranında büyüyeceği tahmini
paylaşılıyor. Raporda ayrıca, 2021 yılında
büyümenin yüzde 3 seviyelerine ulaşacağı
ancak bunun ticaret savaşlarından, Çin’in
ekonomik faaliyetlerinde beklenmeyen
keskin yavaşlamaya kadar uzanan birçok
riskin sınırlanmasına bağlı olduğu ifade
ediliyor.

Türkiye’nin enerjisine
200 milyon dolar kredi
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB),
Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği altyapı projelerinin geliştirilmesi
için 200 milyon dolar tutarında krediyi
onayladı. AIIB, Türkiye Kalkınma ve
Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla Türk
özel şirketlerine uzun vadeli finansman
sağlayacak, yararlanıcılar söz konusu
fonları, rüzgâr, güneş, jeotermal ve
biyokütle kaynaklarının yanı sıra enerji
tasarrufu ve karbon dioksit (CO2)
emisyonlarını azaltmaya yönelik enerji
verimliliği projeleri için kullanacak. Türkiye,
2023 yılına kadar yenilenebilir enerji
şebekesindeki payını da yüzde 50'ye
çıkarmayı hedefliyor.

Japonya’da ticari güven azalıyor
Japonya Merkez Bankası tarafından yapılan
ticari güven anketine göre ülkede imalat
sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli
firmaların ticari güven algısının üç aydır
hızla azalmakta olduğu ve Aralık ayında son
altı yılın en düşük seviyesine gerilediği ifade
edildi. İhracat odaklı Japon ekonomisinin
küresel talep daralması ve ABD ile Çin
arasındaki süregelen ticaret savaşından
olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Ankette
büyük ölçekli imalat firmalarının geçtiğimiz
Eylül ayında +5 olan güven endeksinin
Aralık ayında 0 seviyesine gerilediği
görüldü.
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Belediye ihtiyaçlarına yerli sanayi destek verecek

İç Anadolu Belediyeler Birliği İŞİM'le iş birliği kararı aldı
Türkiye’de ilk kez bir
belediyeler birliği,
sektörel kümelenmeyle iş
birliği kararı aldı. 200’ün
üzerinde üyesi olan İç
Anadolu Belediyeler
Birliği, sektörünün öncüsü
İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi’yle (İŞİM)
protokol imzaladı.

T

ürkiye’nin ve Ankara’nın lider
sektörlerinden iş ve inşaat makinelerinin yerli üreticilerine destek
amacıyla yeni bir adım atıldı. İŞİM, T.C.
İç Anadolu Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin ihtiyaç duyduğu malzeme ve
ekipmanları tedarikçi arayışında Birliğe
destek verecek. İki taraf, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası projelerde iş birliği içerisinde bulunabilecek ve ortak projeler yürütecek.
Türkiye’de bir ilk olan protokolü İç
Anadolu Belediyeler Birliği adına Yenimahalle Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Fethi Yaşar, İŞİM adına Yönetim
Kurulu Başkanı Halide Rasim imzaladı.

İŞİM, Ahilik kültürünün temsilcisi
OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde protokole ilişkin
değerlendirmelerde bulunan İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim, “İş ve
İnşaat Makineleri Kümelenmesi olarak
144 tane üretici firmanın bir arada bulunduğu, birlikte çalışma kültürünün, geçmişimizden gelen Ahilik kültürünün temsilcisi olarak birlikte ilerleyen, uluslararası
pazarlarda Türk iş makinesi markasının
dünyaca aranan bir değer olmasını sağlamak için birlikte çalışan bir kümelenmeyiz.” dedi.
İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne; belediyelerin ihtiyaçları olan makinelerin,
ekipmanların, yedek parçaların ve diğer
hizmet araçlarının temini konusunda niyetli olduklarını dile getirdiklerini anımsatan Rasim, “Bu anlamda önce Yenimahalle Belediyesi sonra bütün İç Anadolu
Bölgesi Belediyeler Birliği’ne talebimizi
ilettik. Sayın Başkanımız Fethi Yaşar’a
çok teşekkür ediyorum. Bu konuda kendisinin geri dönüşü oldu.” ifadelerini kullandı. Halide Rasim, Birlik üyesi tüm belediyelerin başkanlarını üye firmalarını ve
ürünlerini tanıtmak amacıyla OSTİM’e
davet etti.

Örnek olacak bir başlangıç
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, İç Anadolu Belediyeler
Birliği’ne ve Başkan Fethi Yaşar’a protokol nedeniyle teşekkür etti. İŞİM ve Birlik arasındaki protokolün kendileri için
çok güzel bir başlangıç ve örnek olaca-

Protokolle, İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne üye belediyeler, ihtiyaç duydukları ekipman hakkında tedarikçi arayışında İŞİM’den destek talep
edebilecekler. Taraflar, sektörün gelişimine katkı sağlayacak teknik ve idari eğitim programları gerçekleştirecek. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar, Türkiye’nin iş makineleri merkezinin Yenimahalle bölgesi olduğunun altını çizdi. Başkan Yaşar, OSTİM’i Yenimahalle’nin sanayide, ticarette
amiral gemisi olarak niteledi.

ğını bildiren Aydın, şu görüşleri paylaştı:
“Bu, bizim hayal ettiğimiz bir şey. Sadece
Türkiye değil yakın coğrafya dahil iş ve
inşaat makinelerinin odağı, merkezi burası. Birinci el makineler Ankara’da yoğun
şekilde yapılıyor. İkinci el makinelerin
bütün satış noktaları burada odaklanıyor.
Bunların yedek parçasını yapanlar, bütün
dünyaya satanlar burada. Burada yurt dışına da iş yapan çok ciddi firmalarımız
var.”

OSTİM, amiral gemisi
İç Anadolu Belediyeler Birliği ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
Yenimahalle’de ticaretin ve sanayinin
gelişmesi için elinden gayreti gösterdiklerine işaret etti. Bu gayret sayesinde Yenimahalle’deki ticaretin Ankara pastasındaki payını artırdıklarını belirten Yaşar,
yüzde 30 seviyelerinde olan ticaretteki
payın yüzde 41 seviyelerine ilerlediğini
anlattı.
Türkiye’nin iş makineleri merkezinin Yenimahalle bölgesi olduğunun
altını çizen Başkan Yaşar, OSTİM’i
Yenimahalle’nin sanayide, ticarette amiral gemisi olarak niteledi.

“Sanayiciyi genel ve yerel yönetimin
taşıması lazım”
Fethi Yaşar şu hususlara vurgu yaptı:
“6 senedir İç Anadolu Belediyeler Birliği
Başkanlığı’nı yapıyorum. 35 üyesi vardı.
Şu anda 200’ü bulduk. 200 belediyeyle
içli dışlıyız. Onlara ağabeylik yapıyoruz.
Onların güzelliklerini paylaşıyoruz. Belediyelerin Anadolu’nun her kentinde güzel
işler yapması, verimli kaynak kullanması
için eğitim veriyoruz, çeşitli yardımlar
yapıyoruz. Bütçemiz var; o bütçede büyükten alıyoruz, küçüğe veriyoruz. Böyle
bir çalışmanın içinde oluyoruz.
Bu protokol belki diğer belediyelerin
ihtiyaçlarına, diğer sektörlere de kapı
açacak. Türkiye’de belediyeler birliklerinin ilk imzaladığı bir protokol olacak.
Bu konuda da örnek olsun. Artık Türk
sanayicisini belediyelerin, genel ve yerel
yönetimin taşıması lazım. Bunları koru-

ması lazım.

Küme üyeleri Birlik üyelerine tanıtılacak

Ülkede yetişen, üretilen malı, ülkenizde tercih etme ve koruma tedbirlerini
devletin alması lazım. Dünyadaki bütün
ülkeler böyle.

Yaşar, İŞİM üyelerinin ürünlerini ve
yeteneklerini anlatan tanıtım dokümanlarını, İç Anadolu Belediyeler Birliği üyesi
belediyelerle paylaşacağını söyledi. Fethi Yaşar, sözlerini, “Ben Türkiye Belediyeler Birliği’nin de encümen üyesiyim.
Bu konuda da Belediyeler Birliği olarak
iş makineleri veriyoruz. OSTİM’de üretilen makineleri de ben encümene taşırım.
Belediyelerin kullanabileceği araç ve gereç varsa onları da taşırız. Hem esnafımıza, hem de milli sanayiye katkımız olur.”
diyerek tamamladı.

Yerel yönetimler olarak da ben
Yenimahalle’de ilk geldiğimde söyledim;
‘Yenimahalle’de varsa Yenimahalleliyi
tercih edeceksiniz, Ankara’da varsa Ankaralıyı tercih edeceksiniz, Türkiye’de
varsa onu tercih edeceksiniz. Ondan sonra dışarıya bakılacak.’ Böyle bir çalışmanın içindeyiz.”

Yerli test protokolü

İ

ŞİM ile TRTEST Test ve Değerlendirme
A.Ş. arasında yerli üreticilerin desteklenmesi ve makine testlerinin yerli olarak
yapılması için protokol imzalandı.
Protokol İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim ve TRTEST Test ve
Değerlendirme Genel Müdürü Bilal Aktaş
tarafından imzalandı.
Genel Müdür Bilal Aktaş, İŞİM üyelerinin
TRTEST’in envanterinden ücretsiz yaralanabileceğini belirtti. Aktaş, “Niyetimiz hiç
bir yerli ürün test için yurt dışına gitmesin, madem ürünlerimizi yerlileştiriyoruz
testlerini de yerlileştirelim. İnşallah 2020
yılında da İŞİM Kümelenmesinin firmalarına hizmet vermeyi umuyoruz.” dedi.
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide
Rasim, uluslararası pazarlara çıkmak
isteyen her üretici için TRTEST’in faaliyetlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Rasim, “Üreticilerin endüstriyel ürünlerde
akredite olmasa dahi ürünün kalitesiyle
ilgili kendisinden emin olabilmesi için test
ihtiyaçları mevcut. Ve bizlerde TRTEST

ile ortaklaşa neler gerçekleştirebiliriz
diye masanın bu tarafına oturuyoruz.
Önümüzdeki dönem için güzel işler başaracağımıza inanıyorum ve hepimiz için
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

TRTEST hakkında
TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş;
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk
Standartları Enstitüsü (TSE), TÜBİTAK,
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı
(TSKGV), Savunma Teknolojileri Mühendisliği (STM) ortaklığında; mevcut test ve
değerlendirme altyapı ve kabiliyetlerinin
envanterini oluşturduğu portal (portal.
tr-test.com.tr) vasıtasıyla tutarak bunları
ihtiyaç sahipleri ile bir araya getirmeye
yönelik koordinasyon hizmeti sağlamak,
savunma sanayi başta olmak üzere
kritik sistem ve platformların testlerinin
yerli ve milli bilgi birikimi kaynaklarla
gerçekleştirilmesine katkı sağlamak,
ülkemizde kurulmuş ve kurulacak test ve
değerlendirme altyapılarının daha verimli
işletilmesine, mükerrer yatırımların engellenmesine yeni yapılacak yatırımların
doğru yönlendirilmesine, piyasa denetim
ve gözetim kapsamındaki test faaliyetleri
süreçlerinin hızlanmasına ve yerli test
cihazları üreticilerinin gelişimine katkı
sağlamak hedefleriyle İvedik OSB’nin
Teknopark Ankara yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.”
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“Küresel tedarikçiler
çıkartmak önemli”
Savunma Sanayii Başkanı
Prof. Dr. İsmail Demir,
“Sektör firmalarının
kurumsallaşması sağlanarak
küresel ölçekte tedarikçiler
çıkartmak önemli. KOBİ’ler
dahil tüm firmalara finansal
destekler devam edecektir
her şeye rağmen.” dedi.

T

OBB Türkiye
Savunma Sanayi
Meclisi
41. Toplantısı TOBB
Sosyal Tesislerinde
gerçekleşti.
Toplantıya,
Savunma Sanayii Başkanı Prof.
Dr. İsmail
Prof. Dr. İsmail Demir
Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, TOBB Savunma Sanayi Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Büyük simitçi, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, küme üyeleri, savunma
ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren
kamu ve özel sektör kurumlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye
Bakanlığı’ndan temsilcilerin katılımıyla
sektörün sorunları ve çözüm önerileri istişare edildi.

“Finansal destekler devam edecek”
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, son yıllardaki atılımlarla savunma sanayiinin bugün Türkiye’nin en
önemli sektörlerinden biri olduğunu vurguladı.
2019’da savunma sanayiinin toplam
ihracatının 3 milyar doları geçeceğini düşündüklerini anlatan İsmail Demir, “Dünyada ilk yüze giren şirket sayımız 0’dan
5’e gelmiş durumda. İhracatımızı 10 milyar
dolara, yerlilik oranımızı yüzde 75-80’lere

çıkarmak istiyoruz.” dedi.
Platform ve alt platform bazında çalışarak dışa bağımlılığı minumuma indirmek
istediklerini kaydeden Demir, “Sektör firmalarının kurumsallaşması sağlanarak küresel ölçekte tedarikçiler çıkartmak önemli.
KOBİ’ler dahil tüm firmalara finansal destekler devam edecektir her şeye rağmen.
Bizim sağladığımız imkanların oldukça
avantajlı olduğunu belirtmek istiyorum.”
değerlendirmesini yaptı.
Ana yüklenicilerin KOBİ’lerle rekabet
etmeleri konusunda belli bir limit getirerek
hakemlik yaptıklarını vurgulayan İsmail
Demir, ana yüklenicilere şu mesajı verdi:
“Ana yüklenicilerin, küçük firmaların yaptığı işlerden çıkıp daha üst konularda faaliyet göstermeleri gerektiğine inanıyoruz.
Büyüsünler çınar olsunlar ama tohumlarını
saçarak bir orman oluştursunlar.”
Fonksiyonel ürünleri özellikle teşvik
etmek istediklerini dile getiren Başkan Demir, “Hiç ihtiyaç olarak belirtilmeyen bir
ürün varsa bile biz ürünün alana verilmesi,
kullanılması ve test edilmesi ile ilgili ısrarcı olacağız. 3-5 senede çalışarak elde edeceğimiz ürünleri yurt dışından almayalım.
Ürünün yerli olması bizim için çok önemli.
Ürünlerinizin alt kırılımlarındaki yabancı
ürünleri de belirtin ki sanayileşme politikamız kapsamında açık kapı bırakmayalım.
Her şirketimize gerektiği ölçüde desteği
vermeye hazırız.” dedi.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ElektrTk - ElektronTk MühendTslTğT
BTlgTsayar MühendTslTğT

“Hepimizin derdi katma değer”
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı
Dr. Celal Sami Tüfekçi, üreticilerin
önündeki engellerden birinin faiz problemi olduğuna dikkat çekti. Sanayicileri
desteklemek adına kredi mekanizmalarını hayata geçirmeye çalıştıklarını
vurguladı.
“Hepimizin ortak derdi katma değerli
işler yapabilmek” diyen Celal Sami
Tüfekçi, eksik yanları tamamlamak için
yapılabilecek çalışmaları araştırdıklarını
kaydetti.
Savunma sanayiinin 2023 yılı ihracat
hedefine işaret eden Tüfekçi, “2023 10
milyar dolarlık ihracat hedefine birlikte
çalışarak ulaşabiliriz. Rekabet öncesi iş
birlikleriyle.” dedi.

MakTne MühendTslTğT

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Uluslararası TTcaret ve FTnans

MESLEK
YÜKSEK OKULU
MakTne
ElektronTk TeknolojTsT
LojTstTk
MekatronTk
BTlgT GüvenlTğT TeknolojTsT
DTjTtal Medya ve Pazarlama

# O S T T M T E C H

DÜNYA SENİ
BEKLİYOR

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 25

KASIM-ARALIK 2019

Türk mühendisleri, dışa bağımlılığa karşı Ostim Teknopark’ta proje üretiyor

Petrol ve doğal gaz ekipmanlarına milli çözümler
Ostim Teknopark’ın en yeni
firmalarından FenixES, petrol
ve doğal gaz sektörüne
yönelik ekipmanlara
milli çözümler getiriyor.
4 mühendisten oluşan
şirket, LPG Gazlaştırma
Test Cihazını, tasarımından
son vida sıkılmasına kadar
yerli ve milli imkanlarla
üretti. Sektördeki en
büyük problemin dışa
bağımlılık olduğunu ifade
eden FenixES’in ortağı
İnanç Alptuğ Hıdıroğlu,
“Benim hep içimdeki soru
şuydu; bunu biz neden
ülkemizde yapamıyoruz?
Ülkemizde yapılması zor
cihazlar değiller. Dışarıdan
alınması tercih ediliyor.”
dedi. Genç girişimci, şirket
kurma serüvenini, OSTİM
ekosistemini tercih nedenini,
iş yaşamından tespitleri
anlattı.

ﬁrmasıdır.

FenixES nasıl kuruldu?
2017 yılında benim Petrol Mühendisleri
Odası yönetimine girmemle başlayan bir
süreç var. Ortaklarımızdan bir diğeri Yüksel Kurt ile ben öyle tanıştım. İki ortağız.
Dört kişilik küçük bir ekibiz. Yeni kuruluyorsanız ve bir yerlere gelmek istiyorsanız,
kafanızın uyuştuğu ya da güveneceğiniz insanlarla yürümek çok önemli. Yüksel Bey
o anlamda benim için çok büyük bir şanstı.
Yüksel Bey’in OSTİM’de daha önceden bir
üretim geçmişi de var. Deneyimlerimizi de
yanımıza alarak Mart 2019’da firmamızı
kurduk.
Bizim sektördeki en büyük problem dışa
bağımlılık. Makine, ekipman teçhizat olarak dışa bağımlıyız. Laboratuvar malzemelerinin çoğu yurt dışından geliyor. Benim
hep içimdeki soru şuydu; bunu biz neden
ülkemizde yapamıyoruz? Ülkemizde yapılması zor cihazlar değiller. Dışarıdan alınması tercih ediliyor. Geçmişten gelen alışkanlıkları değiştirmeye uğraşıyoruz. Çok
pahalı bir sektör. Bu kadar pahalı bir sektörde kullanıcı kendini güvende hissetmek
istiyor. Biz bunca alışkanlıkları bozuyoruz
aslında. Yeni güvenli limanlar inşa etmek

Bizim cihazımız şu an
sıvıda alınan sonuçlardan
daha iyi sonuçlar veriyor.
O anlamda bu bizim gurur kaynağımızdır. Her
yerde dile getiriyoruz.
Bizim cihazımız şu an
Türkiye’deki bu şartları
sağlayan ilk ve tek cihaz.
Tasarımından son vida
sıkılmasına kadar FenixES ürünü.
Amacımız yurt dışına açılabilmek. Petrol
sektöründe bilmediğiniz
amacımız. Bunu yaparken de
firmayla çalışmak çok
olabildiğince yerli kaynakları
zor. Öncelikle bir marka
kullanmak istiyoruz.
değeri oluşturmak gerekiyor. Bu marka değerini
oluşturmadan, sizin kenFikirlerini Ostim Teknopark
di ülkenizde tamamen pazara hakim olup,
bünyesinde ticarileştirdiler
düzgün sonuçlar veriyor olmadan ihracat
Gündeminizdeki en önemli proje nedir? yapamıyorsunuz.
Genele bakıyoruz, olabildiğince bütün Yeni bir projeniz var mı?
sektörde kullanılan ekipmanları yerlileşJeotermal kuyularda kullanılmasını
tirmek istiyoruz. Vidadan tutun, sondaj amaçladığımız; basınç, sıcaklık takibi yakulesine, at başı pompaya kadar her şeyi pabilen ve kuyu dibinde numune alımı geryapabildiğimiz her şeyiyle yerlileştirmek çekleştirebilen bir ekipmanın tasarımı. Bu
istiyoruz. Burada 8 ayda başardığımız güzel benim doktora tezim olacak aynı zamanda.
işler mevcut. Örnek vermek gerekirse, LPG Başarabilirsek eğer bu denli yüksek jeoteranalizi yapan akredite laboratuvarların ve mal potansiyele sahip ülkemiz için çok bürafinerilerin kullanması gereken LPG Gaz- yük bir başarı olacağına inanıyorum.
laştırma Test Cihazı vardı. BuraNiye girişimci olmayı tercih
da bahsettiğimiz kurumlar Türk
ettiniz?
Akreditasyon
Kurumu’ndan
Ben elinin pislenmesinden
(TÜRKAK) akredite kurumlar.
keyif
alan adamım. Ben çamuTÜRKAK akredite ettiği labora değmekten keyif alıyorum,
ratuvarlara yapacakları testlertoprakla oynamayı seviyorum.
de kullanacakları cihazları belli
Üstüm başım yağ olduğunda
başlı standartlar çerçevesinde
keyif alıyorum, haz duyuyorum.
belirliyor. Örneğin bir bardak su
O yüzden benim başından beri
İnanç Alptuğ Hıdıroğlu
içecekseniz, TÜRKAK size kulolmam
gereken yer aslında ürelanacağınız bardağın özelliklerini
timdi,
sanayiydi.
O
yüzden benim için bu
tasvir ediyor. Sıradan bir bardak kullanamısorunun cevabı; ben buradayken çok keyifyorsunuz.
liyim. Çok yoruluyoruz. Ama yorgunluk
Alman 51619 standardına uygun Pro- bende inanılmaz bir haz.
jemiz, Ostim Teknopark bünyesinde başladı ve ticarileşti. Şu anda ODTÜ Petrol
Araştırma Laboratuvarı ve İzmir Star OSTİM’de üreticiye ulaşmak kolay
Ostim Teknopark’ı tercih sebebiniz neRafinerisi’nde aktif olarak kullanılıyor.
Bir firma gelip LPG satın almak isti- dir?
Biz çok araştırdık. Yeni kurulduk, beyor. LPG’yi satın almadan önce LPG’nin
gerekli şartları sağladığını belgelendirmek bek bir firmayız. Ostim Teknopark da yeni
zorundasınız. Belgelendirmeyi de bizim kuruldu; o da şu an için bir bebek. Bu, iki
gaz kromatografi cihazı dediğimiz LPG’nin tarafın birbirine inanılmaz ihtiyaç duyduiçindeki hidrokarbonları analiz eden ci- ğu bir senaryo. Bizim başarımız Ostim
hazlarla yapıyorsunuz. Değişen standart, Teknopark’ın başarısı, onların başarısı da
gaz kromatografi cihazının önünde Alman bizim başarımız olacak. Biz beraber büyü51619 standardında belirlenen özellikleri yeceğiz. Bütün emeğiyle, kazanımlarıyla
taşıyan bir LPG gazlaştırma cihazının ol- iki firma birbirinin takipçisi, gözeticisi olamasını şart koşuyor. Burada cihazın taşıma- cak.
sı gereken özellikler tanımlanmış durumda.
Yaşarken gördüğümüz çok şey oldu;
Bu cihazı alması gereken laboratuvarlar- imalatı bütün her şeyiyle kendi başınıza
dan bazıları, “Siz bunu yerli olarak yapabi- yapmanız çok zor. Belli başlı imalatçılara
lir misiniz?” diye sordu. Önümüzde örnek ulaşmanız gerekiyor. Bunu iki şekilde yabir cihaz yok, çünkü böyle bir cihaz yok. pabilirsiniz. Kendiniz arayıp bulabilirsiniz

LPG Gazlaştırma
Test Cihazında
kendileriyle birlikte
6 OSTİM firmasının
emeği olduğunu
söyleyen İnanç Alptuğ
Hıdıroğlu, “Bu cihazda
10 firma varsa bunun 6
tanesi OSTİM ekosistemi
içinden çıkıyor. Bu, elde
edilmesi çok zor bir avantaj.
‘İyi ki Ostim Teknopark’ı
seçmişiz’ dememizin yegane
sebebi de bu.” dedi.

ki bu hem zaman hem de enerji tüketen bir
senaryo. Ya da bunu kocaman bir ekosistemi var eden vakfın yanında kurulmuş,
Ostim Teknopark ekosisteminde yapabilirsiniz. Bu sefer onlar sizinle birlikte arayışın
takipçisi oluyorlar. Üreticiye ulaşımınız kolaylaşıyor, daha uygun fiyatlara, daha kısa
sürelerde ulaşabiliyoruz. 6 bin 200 firmanın
içinde olmak bizim için şu an inanılmaz
verimli. Ostim Teknopark’a geldiğimiz
için bir saniye pişmanlık duymadık. Ostim
Teknopark’ın şu an elinde bulundurduğu
potansiyelin, bu ekosistemi çok başka yerlere götürebileceğine inanıyorum.
Girişimcinin ﬁrmasını sürdürülebilir
kılması için size göre şartlar neler?
Bir girişimciye ya da yeni firma kurmak
isteyen birine olmazsa olmaz diyeceğim
şey; nakit akışı. Ya da cebindeki sermayenin ne kadar olduğu. Olmazsa olmaz karlılık ama bu işin bir diğer olmazsa olmazı
nakit akışı. Bir yıl nakit akışın hiç gerçekleşmediği durumda hayatta kalabilecek
misin? Buna bakmalısın. Evet, biz hızlıca
ticarileşen ürünler ortaya koymayı başardık ama başaramadığımız senaryoda ne
olurdu? Bunu düşünmek gerekiyor. Çünkü
yaptığımız iş Ar-Ge. Her zaman verdiğin
parayı aynı hızla geri alamayabiliyorsun.
Diğer yandan bence bu işin sırrı, ekip.
Biz şu an dört kişiyiz. İki ortak ve iki çalışanımız. Ekipteki herkes hayati öneme sahip. Hepimizin bu denklemdeki ağırlıkları
farklı ama bizleri topladığınız zaman elde
ettiğiniz sayı 1. Bu işe dair en büyük şansım
ekibim. Çünkü bu iş tek başına yürümez.
Birimiz eksilelim her şey alt üst olur inanın.
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Kümelenme ürün kalitesini artırdı

OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi 4. Olağan Genel
Kurulu’na katılan Ankara
Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, “Sektör
kümeyi kurduğundan beri, ürün
kalitesi olarak ciddi bir mesafe
aldığını gözlemliyorum.” dedi.

O

STİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi 4. Olağan Genel Kurulu OSTİM
OSB Konferans Salonu’nda yapıldı.
Genel Kurula, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Hacettepe Üniversitesi Polimer Bilimi
ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Murat Şen, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem
Arıcı ve küme üyeleri katıldı.

“Beklenenin ötesinde performans”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesinin
çalışmalarına dikkat çekti, Aydın, “Kümelenmemiz gerçekten beklenenin ötesinde performans gösteren kümelenmelerimizden bir tanesi.
Aslında büyük bir potansiyelin var olduğunu
gösterdiniz. Biz de bölgemizdeki firmalarımızın
gelişmesi, rekabet gücünün artması için sizin
yaptığınız projelerle bölgemize ve şehrimize bir
değer kattığınızı düşünerek çalışmalarınızdan
kendimize bir pay çıkartıyoruz. Çalışmalarınızın
artarak gelişerek, büyüyerek devam etmesini de
temenni ediyoruz.” dedi.

Rusya ve Afrika pazarları hedefleniyor
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı Akman Karakülah, kümelenmenin kuruluşundan itibaren 7 yılı geride
bıraktığını belirtti. Kümelenmelerin çalışanları
ve meslek sahiplerini bir araya getirdiğine işaret
eden Karakülah, “Küme üyelerini bir araya getirdik. Önceden meslektaşlarımızın çoğu birbirini tanımıyordu, kim ne iş yapıyor bilmiyordu.
Kümeyi kurduktan sonra sektörde herkes kendi
dalını seçebildi. Birinin ürettiği ürünleri diğerleri
üretmeden ondan satın almaya çalıştı. Böyle de
bir rekabet ortamı oluşturduk.” değerlendirmesini yaptı.
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 2 adet URGE projesi yaptıklarını kaydeden
Akman Karakülah, projeler kapsamında eğitimlerin yanı sıra, Çin, Malezya, Vietnam ve
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ikili iş görüşmeleri yaptıklarını ve satın alma heyetleriyle görüştüklerini anlattı.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Babacan Kauçuk-Akman Karakülah, Gülhan Yedekparça-Turan
Değirmenci, Özdekan Kauçuk-Yusuf Ziya Korkmaz, Derunlas Kauçuk-Ahmet İçöz, DRC KauçukYıldız Bezek, Özdekan Kauçuk-Mustafa Korkmaz, Bimbo Otomotiv-İrfan Koçan, Natura SavunmaLevent Özdemir ve Tambursan-Ezgin Ö. Durhan. Denetim Kurulu’na ise Demiriz Ltd-Nevzat
Demiriz, Akyol Nalburiye-Kenan Özşimşek ve Ada Kauçuk-Erol Karakülah seçildi.

Üyelerinin uluslararası alandaki
katkıyı vurgulayan Özdebir, “Sektör
rekabetçiliklerini artırarak ihracatlarını
kümeyi kurduğundan beri, ürün kalitesi
geliştirmeye yönelik çalışmalara deolarak ciddi bir mesafe aldığını gözlemvam edeceklerini vurgulayan Akman
liyorum. Bundan da büyük bir mutluluk
Karakülah, “2020’de hedefimiz Rusya
duyuyorum.” görüşünü paylaştı.
ve Türk Cumhuriyetleri pazarı, onun
Sektörde imalat teknolojilerinde
ardından Afrika’ya döneceğiz yönüciddi bir verimlilik artışının mümkün
Nurettin Özdebir
müzü. Çünkü Afrika pazarı hızlı geliolduğu görüşünü dile getiren Özdebir,
şiyor. Doğal zenginlikleri çok fazla, üretim az ASO’nun da verimlilik artışı için Model Fabrika
dolayısıyla Afrika bölgesini hedefimize aldık.” kurduğunu hatırlatarak, “Kümemizin verimlilik
bilgisini paylaştı.
tarafına da ciddi olarak odaklanmasını tavsiye
Yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına se- ederim. Üretim teknolojilerimizin verimliliğini
çilen Akman Karakülah, “Bu kümelenmenin artırmak için çalışalım. Bugün birçok üründe
kurucusuyuz. OSTİM olmasaydı biz bu küme- fiyatlarımızın uymamasının sebebi verimlililenmeyi kuramazdık. Devletimizin katkıları ve ğimizin düşük olmasından dolayı.” ifadelerini
üyelerimizin destekleri de kümelenmemiz için kullandı.
çok önemli.
Toplantıda, 2 yıllık faaliyetleri, gelir-gider
Biz bu görevi, sonuna kadar iyi yapmaya hesapları ve denetim kurulu raporları müzakegayret edeceğiz. Eski çalışma arkadaşlarıma ve re edilerek oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan
yeni katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ede- seçimde yönetim ve denetim kurulu üyeleri berim.” dedi.
lirlendi.

“Her zaman yanınızdayız”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı,
OSB olarak bütün kümelenmeleri desteklediklerini belirtti.
Kümelenme çalışmalarının OSTİM OSB’nin
öncülüğünde başladığını vurgulayan Adem Arıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık her sektör
temsilcisinin de içinde yer aldığı, genel kurullarla yönetiminin seçildiği, gelecek planlarının
belirlenmiş olduğu bir yapıya dönüştü. Bu da
bizim için gurur verici. Vermiş olduğumuz desteklere her zaman devam ediyoruz. Her zaman
yanınızdayız. Bize nerede ihtiyaç varsa biz de o
ihtiyacın karşılığında Bölge Müdürlüğü olarak
her zaman yanı başınızdayız.”

“Verimliliğe odaklanın”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin herkese model olacak bir uyum içerisinde çalıştığını
ifade etti. Özdebir, “Tek bir firmaymış gibi tüm
üyeler birlikte çalıştılar. Kendilerinden beklediğimizin çok fevkinde bir performans gösterdiler.” dedi.
Polimer dünyasının gelecek yıllarda çok
daha önem kazanacağını yeni ürünler, yeni malzemeler çıkacağını anlatan Nurettin Özdebir
küme üyelerinin de buna kendilerini hazırlamaları gerektiğini tavsiye etti.
Kümelenmenin kauçuk sektörüne sağladığı

Akademi sektörün hizmetinde
Hacettepe Üniversitesi Polimer Bilimi
ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat Şen, OSTİM Kauçuk
Teknolojileri Kümelenmesiyle 2015
yılından bu yana iş birliği içinde olduklarını vurguladı.
Türkiye’de kauçuk sektörünün önünde
duran iki büyük sorunun, yetişmiş
insan gücü ve Ar-Ge yapabilecek,
sanayiye hizmet verebilecek merkezlerin eksikliği olduğuna işaret eden Murat
Şen, “Ana bilim dalımızda bugüne
kadar kauçuk sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücü için gayret
gösterdik. Bu projeleri yürütürken.
2015 yılından itibaren de OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin her
ortamda yanımızda olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılması gerektiğine dikkati çeken
deneyimli akademisyen, “Üniversite
olarak biz OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi firmalarının kendi imkanlarımız dahilinde her türlü sorunlarını
çözebilmek, onlarla yeni proje yapabilmek adına hazır olduğumuzu belirtmek
istiyorum.” mesajını verdi.

Avusturya ve İtalya’da
ticari adımlar
OSTİM Kauçuk
Teknolojileri
Kümelenmesi sektörüyle
ilgili ihracatın en
çok yapıldığı ülkeleri
ziyaret etmeye devam
ediyor. Küme, en çok
ihracat yapılan ülkeler
arasında yer alan
İtalya ve Avusturya’da
iş görüşmeleri
gerçekleştirdi.

İ

ş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
(İŞİM) temsilcilerinin de yer aldığı
program kapsamında; Milano’da, İtalyan Kauçuk Üreticilerini temsil eden
Assogomma Derneği ile bir araya gelinerek iş birlikleri için ilk adım atıldı.
OSTİM heyeti, İtalya’da ise ayakkabı tabanları için makine üreten Ottogalli, İş makineleri alanında dünyanın en önde gelen firmalarından olan
Avusturyalı Wacker Neuson ve CNH
Industrial firmaları ziyaret edilerek satın alma süreçleri hakkında firma yetkililerinden bilgi alındı ve ikili iş görüşmeleri yapıldı.
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, Avusturya’nın başkenti
Viyana’da düzenlenen Uluslararası
Makine Forumu’nda da boy gösterdi.
Küme üyesi 10 firma etkinlikte 50’ye
yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması
bekleniyor.
Programa katılan Tambursan Kauçuk Genel Müdürü Ezgin Öğünç
Durhan, “Avusturya’da katıldığımız
Uluslararası Makine Forumu, bizler
açısında çok önemli bir bağlantı noktası oldu. Aynı anda farklı ülkelerle
görüşmek bizim için çeşitlilik sağladı.
Oldukça verimli geçen iş görüşmelerimizin ardından geleceğe yönelik
beklentilerimiz büyüdü. Bazı firmalarımızdan numune istendi. Orada yerleşik Türk firmalarıyla da bir araya geldik. İlişkilerimizi sürdürmeye devam
edip iletişimi koparmazsak mutlaka
dönüş alacağımızı ve ihracat yapacağımızı söyleyebilirim.” değerlendirmesinde bulundu.
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OSTİM ENERJİK iki ülkede nabız yokladı

Avrasya kapısı Azerbaycan ve
Gürcistan’la açıldı
OSTİM Yenilenebilir Enerji
ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi, (OSTİM
ENERJİK) yurt dışı
pazarlama faaliyeti
kapsamında Azerbaycan
ve Gürcistan’da 81 firmayla
200’e yakın iş görüşmesine
imza attı.

O

STİM ENERJİK 2. URGE Projesi yurt
dışı pazarlama faaliyeti kapsamında
11 üye firmanın katılımıyla Azerbaycan ve
Gürcistan’da ihracat ve iş birliği fırsatlarını
inceledi.
Küme heyeti, Bakü’de Azerbaycan
Sahibkarlar (İşverenler) Teşkilatları Mil-

li Konfederasyonu, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te de Business Union Georgian
Employer’s Association iş birliğinde, ikili
iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 81 firmanın
katılımıyla düzenlenen OSTİM heyeti, 165
ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Kurum ziyaretlerinde küme üyelerinin yüz yüze görüştüğü firmalarla birlikte ikili iş görüşmesi
sayısı 200’e yaklaştı.

5 milyar dolar ticaret hacmi
Heyet, programın ilk durağı olan
Azerbaycan’da Bakü Büyükelçisi Erkan
Özoral ve Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker
ile görüşerek Azerbaycan’ın yatırım fırsatları, yasal düzenlemeleri, ekonomik ve siyasi yapısı hakkında bilgi aldı.
Erkan Özoral, Azerbaycan ile Türkiye
arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanacağını bununla 5 milyar dolarlık ticaret
hacmi ve Türk mallarının Azerbaycan pazarına girişinin sağlanmasının hedeflendiğini
anlattı.

Küçük tesislerde daha çok potansiyel var
Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan ve Ticaret Müşaviri Ahmet Cüneyt Darçın ile görüşen küme
üyeleri, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanında Gürcistan’ın potansiyeli ile
ilgili bilgi aldı.
Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan,
STİM Savunma ve Havacılık KümeO
lenmesi (OSSA) kamu, özel sektör
ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş

birliklerini kesintisiz sürdürüyor.
2019’un son iki ayını da yoğun programlarla kaptan OSSA, üyeleri için çeşitli
eğitim programları düzenlerken, yerel
ve uluslararası heyetlere de üyelerinin
kabiliyetlerini tanıttı. Küme ayrıca 2020
yılında beşincisini düzenleyeceği Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri (ICDDA) etkinliğinin de hazırlık
ve tanıtım çalışmalarını tüm hızıyla
sürdürdü.
OSSA’nın yılın son iki ayında düzenlediği ve katıldığı programlardan bazıları
kısaca şöyle:
• TÜBİTAK UZAY Satın Alma Birimi yetkilileri OSSA’yı ziyaret etti.
Yapılan toplantıda OSSA üyelerinin
kabiliyetlerini dinleyen yetkililer,
tedarik ağlarının genişletilmesi için
OSSA ile çalışmanın son derece
verimli olacağını kaydetti.
• Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı heyeti savunma
sanayii konusunda bilgi almak ve
tecrübelerinden yararlanmak için
OSSA’yı ziyaret etti.

Yenilenebilir enerji
potansiyelleri
Azerbaycan
Azerbaycan’da yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli 25.000 MW’tan fazla.
Ülkenin güneş enerjisine bağlı potansiyeli
5.000 MW. Diğer kaynaklardan üretim potansiyeli ise rüzgar için 4.500 MW, biokütle
için 1.500 MW, jeotermal enerji için 800
MW ve küçük hidroelektrik santraller
için 350 MW olduğu
tahmin ediliyor.

Gürcistan’da Hidroelektrik santralleri ve
Biokütle santrallerinin önemli olduğunu
belirtti. Büyük tesislerden ziyade küçük
tesislerde daha çok potansiyel olduğunu
vurgulayan Yazgan, “Güneş ve mikro HES
alanında Gürcistan’a yönelmiş uluslararası
fonlar mevcut bunlardan fayda sağlanabilir.” tavsiyesinde bulundu.

Kasım-Aralık 2019 görünümü
• T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından TÜBİTAK ve KOSGEB ile
ortaklaşa yürütülen Teknoloji Odaklı
Sanayi Hamlesi bilgilendirme
toplantısı OSSA’nı ev sahipliğinde
düzenlendi.

Dünya devleri
ICDDA’a davet
edildi
• OSSA,
Avrupa
Havacılık
Kümelenmeleri Birliği (EACP)
2019
Toplantısına katıldı. 26-27 Kasım
2019 tarihlerinde Torino, İtalya'da
gerçekleşen toplantıda OSSA,
BOEING, SUKHOI, EXODUS, COLLINS AEROSPACE ve KAWASAKI
AEROSPACE SYSTEMS Commercial Aircraft Corporation of China
ve Lockheed Martin gibi firmalarla

görüşerek üyelerinin kabiliyetlerini,
potansiyellerini ve işbirliği imkanlarını anlattı. Görüştüğü firmaları 13-15
Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşecek ICDDA 2020 etkinliğine davet
etti.
• Fransa
Büyükelçiliği
Yetkilileri ve
Business
France yöneticileri OSSA’yı
ziyaret etti.
Fransa
Büyükelçiliği
Ekonomi
Müsteşarı
Daniel Gallissaires, Finans
Müşaviri Thierry Borel ve Business France'dan Cecile Lavigne;
Fransa'da iş birliği fırsatları ve
yatırım imkanları konusunda OSSA
üyelerini bilgilendirdi.
• Küme, 2019 yılı eğitim takvimini AS
9100 Farkındalık, Uygulama ve İç

Gürcistan
Gürcistan yenilenebilir enerji potansiyelinin sadece yüzde 25’ini kullanıyor.
Hidroelektrik, rüzgar, güneş, biokütle ve
jeotermal enerjide kullanılmayan büyük bir
potansiyelden söz ediliyor. Enerji üretim
potansiyelinin küçük hidroelektrik santraller için 15.000 MW, rüzgar için 1,500 MW,
güneş için 500 MW, biokütle için 1,700
MW, orta-düşük sıcaklıkta 200-250 m3’lük
jeotermal enerji
potansiyeli olduğu
tahmin ediliyor.

Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği
GÜRTİAD, Gürcistan Ticaret ve Sanayi
Odası, Gürcistan Devlet İhale Ajansı gibi
kurumlarla görüşen OSTİM ENERJİK
heyeti, bu kurum ve kuruluşların sahip oldukları firma ağlarına erişme imkanı buldu.
Heyet ayrıca Gürcistan’da yatırım yapma
konusunda fikir edindi.
Tetkikçi Eğitimleri ile tamamladı.
4-7 Aralık 2019 tarihleri arasında 17
OSSA üyesinin katılımı ile gerçekleşen, havacılık ve uzay endüstrisi için
uluslararası kalite yönetim sistemi
olan AS 9100 standardı ve uygulamaları eğitimi gerçekleştirildi.
• Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki ile
birlikte Finlandiya Askeri ve Ticari
Ataşeleri OSTİM ve OSSA'yı ziyaret
etti. Ziyarette iki ülke arasındaki iş
birliği imkanları görüşüldü.

OSSA üyeleri Aselsan’ın stratejik ortağı
• Verimlilik ve Teknoloji 2019
Fuarı’nda OSSA üyesi, 3EN Savunma, Artı Elektronik, Erve Savunma,
Gora Makina, HMS, UDEA ve Uygur
Savunma Aselsan ile Stratejik Ortaklık anlaşması imzaladı.
• Fuarda, OSSA üye firmaları
PDMSOL, Teknokar, Alkan Teknoloji ve Optik Torna’nın Millileştirme ve
Yerlileştirme Çalışmaları ödüllendirildi. Firmalara Teşekkür Belgelerini,
Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Haluk
Görgün verdi.
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Kardemir milli projelere
katkısını artırıyor
Özelleştirme sonrası
gerçekleştirdiği 2 milyar
doların üzerindeki yatırımlarla
üretim kapasitelerini artıran
KARDEMİR, pazara sunduğu
ürünlerde Türkiye’nin otomotiv,
savunma sanayi ve raylı
sistemlerdeki milli hedeﬂerine
odaklandı.

mesi oldu. Sektöre yönelik üretimler için
yeni yol haritası belirleyen KARDEMİR,
yapılan ilk çalışmalar neticesinde aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında
kullanılan 42CrMo4 (4140) kalite çelikleri, kangal formunda üretti. KARDEMİR
açıklamasında, “Şirketimizin bu alandaki
hedefi ise ülkemizin ilk entegre demir çelik
fabrikası olarak milli bakaya katkı sunmak
için Savunma Sanayiinde % 70’lere ulaşan
millileşme oranlarının artırılmasına hizmet
etmek.” ifadelerine yer verildi.

Raylı Sistemlerde yatırımlar

T

ürkiye’nin ilk entegre çelik fabrikası, fabrikalar kuran fabrika KARDEMİR, gelişen teknolojisi ve ürün
çeşitliliği ile kritik stratejik sektörlere ve
ülke ekonomisine katkısına devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamada, otomotivden
savunmaya, raylı sistemlerden, lojistik alanına kadar pek çok alanda çalışmaya imza
atıldığı bildirildi.

Milli otomotive milli çelik
Esnek bir üretim yapısına sahip Çubuk
Kangal Haddehanesinde, makine imalat
sanayi sektörüne yönelik muhtelif çap ve kalitelerde
çubuk ve kangal formlarında çelik üreten
şirket,
Türkiye
Otomobili Girişim Grubu’nun,
fikri
mülkiyet
haklarına
Türkiye'nin sahip
olduğu, küresel
ölçekte
rekabet
edecek bir otomobil
markası yaratma hedefiyle yaptığı çalışmalara
katkı sunmak için, otomotiv
sektörüne yönelik yeni çelik kaliteleri
de üretmeye başladı. Sektörün tüm taraflarıyla ve mesleki kuruluşlarla bir araya gelen
KARDEMİR, sektörün bağlantı elemanları
yapımında kullandığı 23MnB4, 27MnB4,
C10C ve 1006 kalite çeliklerin üretimlerini başarıyla gerçekleştirirken süspansiyon
yaylarının yapımında kullanılan 54SiCr6
kalite çelik ile yüksek karbonlu çelik üretimlerini de ticari pazara sundu. Şirket halen muhtelif çelik kalitelerini üretmek için
çalışmalarını sürdürüyor.

Savunma sanayii için yeni yol haritası
KARDEMİR’in son dönemdeki gündemlerinden ve öncelikli hedeflerinden
biri de savunma sanayii çeliklerinin üretil-

2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği
Ray-Profil Tesisleri’yle, Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi olarak, demiryolu seferberliğinde TCDD’nin
en önemli stratejik ortaklarından biri olan
KARDEMİR, yaklaşık 750 milyon TL
harcamayla 2019’da yatırımını tamamladığı Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi’yle,
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı
üreticileri arasına girdi.
Seri üretim için gün sayarken, kısa bir
süre önce ilk teker satışlarını gerçekleştiren şirket, yılda toplam 120 bin adet yük
treni, 40 bin adet yolcu treni, 20 bin adet
hafif raylı sistem ve 20 bin adet
lokomotif tekeri üretecek.
Türkiye’nin demiryolu teker ihtiyacının tamamını
tek başına karşılayacak olan çelik devi,
kapasitesinin büyük
bir bölümünü ise Almanya, Avusturya,
Polonya, Slovakya,
Bulgaristan, Fransa
gibi Avrupa ülkeleri
başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine pazarlamayı
planlıyor.

Filyos Limanı bekleniyor
25 milyon tonluk kapasitesi ile
Türkiye’nin en büyük limanı olarak
Zonguldak’ta inşa edilen Filyos Liman Projesi ise, denize uzak kalan KARDEMİR’in
lojistik gücü açısından büyük önem taşıyor.
Altyapı çalışmalarının yüzde 90 oranında
tamamlandığı kaydedilen açıklamada şu
ifadeler yer verildi: “Limanın, 8 milyon
tonluk yük kapasitesi ile en büyük müşterisi konumunda olan şirketimiz, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığına limanın üst yapı ve
işletmeciliğine talip olduğunu bildirdi. 1
milyon ton kapasiteli yeni bir yüksek fırın
yapımını gündemine alan şirketimiz böylelikle ulaşacağı 3,5 milyon tonluk üretimin
lojistiğini gerçekleştirebilmek için Filyos’ta
yapılacak limanı bekliyor.”
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Bozankaya
araçları dünya
raylarında
Metro, tramvay gibi raylı
sistemlerin milli üreticisi
Bozankaya A.Ş.’nin Ankara’da
ürettiği araçlar, Tayland’da
faaliyete başladı. Firma,
Romanya’nın iki şehri içinde
ihale sözleşmesi imzaladı.

A

nadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya, Romanya’daki ikinci tramvay ihalesini de imzaladı. Daha önce Timişoara
şehrinin tramvay ihalesini kazanan firma,
Romanya’nın Iaşi şehri için de 33 milyon
Avro değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesi sözleşmesini imzaladı.
Bozankaya’nın Iaşi için üreteceği
tramvaylar, yüzde yüz alçak tabanlı, 30
metre uzunluğunda ve 230 yolcu kapasiteli olacak.

Metro araçları Bangkok'ta faaliyete
alındı
Bozankaya’nın Ankara’da ürettiği
ve Tayland’a ihraç ettiği metro trenleri
başkent Bangkok’ta düzenlenen törenle

işletmeye alındı.
Türkiye’den ihraç edilen ilk metro
trenleri olan Bozankaya’nın araçları günde 1 milyondan fazla yolcu taşıyan hatta
hizmet verecek. Metro ihracatı aynı zamanda Türkiye’den Tayland’a yapılan
en büyük ihracat olarak biliniyor.

ARUS’a Bronz Etiket

A

nadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS), ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis)
tarafından bine yakın kümelenme arasından yapılan analiz ve kıyaslamalar sonucu iki yıl geçerliliği olan ‘Bronz Etiket’
aldı.
ARUS aynı zamanda İtalya, Almanya,
Danimarka, Fransa ve İspanya’daki raylı
sistemler kümelenmeleriyle AB COSME

EXXTRA projesini yürütüyor. Böylece
ARUS’un uluslararası alandaki etkinliği
ve tanınırlığı giderek artıyor. Küme Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, “Bu ödülü
almamızda, bizlerden desteklerini esirgemeyen başta tüm küme üyesi firmalarımıza, destekçi kurum ve kuruluşlara
teşekkürlerimizi sunarız. Hedefimiz önce
Gümüş ardından da Altın Etiket’e sahip
olmak.” dedi.
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Üreticilerin desteklenmesi şart

A

OSTİM, Ankara Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu’nda

nkara Kalkınma Ajansı 2019 yılı
1. Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda
yeni dönem için Kalkınma Kurulu
Başkanı, Başkan Vekili ile Yönetim
Kurulu’nda yer alacak asil ve yedek üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

O

STİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği
(ORSİAD) yönetimi KOSGEB OSTİM
Müdürü Osman Kısacık’ı ziyaret etti.
ORSİAD Başkanı Levent Çamur, KOBİ’lere sağlanan hibe, destek ve teşviklerden pek çok firmanın haberinin olmadığını
belirterek, “Biz istiyoruz ki üyelerimiz bu
destekleri bilsin, yararlanmak için gerekli
çalışmaları yapsın, proje gerekiyorsa proje
hazırlasın ve teşviklere kolaylıkla ulaşsın.
Güçlü ülke ve kent ekonomisi için üreticilerin elinin rahatlatılması, önünün açılması,
üretimde desteklenmesi şart. Biz KOSGEB
başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla bunun için her türlü iş birliğine hazırız.” dedi.

“Üretene kapımız açık”
KOSGEB OSTİM Müdürü Osman
Kısacık, KOSGEB desteklerinden imalat
sanayisine ayrılan payın arttırılarak yüzde
75'e çıkarılacağı bilgisini verdi.
Osman Kısacık, OSTİM, İvedik ve Kazan’daki üreticilere 2018’de 52 milyon
TL’lik destek sağladıklarını, 2019’da da
rakamın 60 milyon liraya ulaşacağını ifade
etti. Devletin ne istediğini bilen, proje hazırlayan, projesini doğru anlatan, teknoloji geliştiren firmalara kolaylıkla finansal destek
sağladığını da belirten Kısacık, “KOSGEB
OSTİM Müdürlüğü olarak bölgedeki tüm
firmalarımıza kapımız sonuna kadar açık.
Yeter ki firmalar daha çok üretmek, ürettiğini satmak için çaba göstersin. Ülkemizin
buna çok ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Başarılı bürokratın yeni adresi Konya

B

aşkent Ankara’da başarılı hizmetleriyle göz dolduran Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Vehbi Konarılı’nın yeni görev yeri
Konya oldu.
Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
olarak atanan tecrübeli bürokrat, OSTİM’e
veda ziyaretinde bulundu. Bölge Müdürü
Adem Arıcı ve Dış İlişkiler Koordinatörü
Hamza Akca ile bir araya gelen Konarılı,
görev dönemi ve gelecekteki çalışmalarına
yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:
“Ankara ile ilgili olarak genel bir kanı
var; memur şehri diye biliniyor. Ankara’ya
gelip de sanayi il müdürlüğü yapınca
Ankara’nın aslında memur kenti olmadığını, bir sanayi kenti olduğunu, İstanbul’dan
sonra ikinci sırada Ankara sanayi açısından.
Teknokentlerde birinci sırada, teknoloji transfer ofislerinde birinci sırada. 46
kümelenmenin 16’sı Ankara’da. Bunların
da okulu OSTİM. Yeni oluşan OSB’lerde
herkes ‘biz OSTİM’de büyüdük’ diyor.
Ankara’nın başkent ve il olma özelliği var.
Ankara hakikaten sanayi açısından çok
değerli. Özellikle teknoloji açısından, ben
‘doğal bilişim vadisi’ olarak nitelendiriyorum. Sanayi, akademisyen, bürokrasi açısından Ankara’nın en önemli potansiyeli
insan kaynağı.
OSTİM
Ankara’nın,
sanayinin,
Türkiye’nin okulu. Ben OSTİM Yöneti-

mindeki birliği, beraberliği, iletişimi, takım
çalışmasında gördüm. Takım ruhunuz var.
Bu da diğer OSB’lere örnek teşkil ediyor.
Kümelenme çalışmaları da Türkiye’ye kazandırdığınız çok güzel bir örnek. Ben de
inşallah burada öğrendiklerimi Konya’da
uygulamaya çalışacağım.”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem
Arıcı Vehbi Konarılı’ya yeni görev yerinde başarılar diledi. Vehbi Konarılı ile çok
uyumlu, verimli ve yoğun bir çalışma ortamı yaşadıklarını kaydeden Arıcı, “Sayın
Müdürümüz Ankara’da, İl Müdürlüğü’nde
çok önemli hizmetlere imza attı. Sanayi ile
ilgili her gelişmeyi takip eden, etkinliklere
katılan, sanayicilere pozitif enerji veren bir
yapısı vardı. OSTİM olarak kendisinden
son derece memnunduk. İnşallah buradaki
çalışmaları Konya’da da gerçekleştirecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz. OSTİM
olarak her daim desteğimiz kendisiyle.”
dedi.

Seçimler sonucunda Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer Kalkınma
Kurulu Başkanlığına, Haymana Ziraat
Odası Başkanı Suat Devran ise Kalkınma
Kurulu Başkan Vekilliğine seçildi.
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunda
yer alacak 3 asil, 6 yedek kurul üyesi için
tek tek seçim yapıldı; OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın Yönetim
Kurulu’nda yer aldı. Aydın’la birlikte
yeni dönemde Yönetim Kurulu’na se-

çilen isimler, MÜSİAD Ankara Şubesi
Başkanı Hasan Basri Acar ve ODTÜ
Teknokent Yönetim A.Ş. Genel Müdürü
Serdar Alemdar oldu.
Yönetim Kurulunda yer alacak yedek
üyeler ise sırasıyla şöyle: Başkent OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk,
Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği
(ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol
Akman, Yatırımcı ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Yıldıray Yoldar,
Çankaya Üniversitesi TTO Müdürü Tankut Aslantaş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Direktör Yardımcısı
Esra Görgülüarslan ve Gazi Teknopark
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve
İşletici A.Ş. Küme Koordinatörü Hazal
Yılmaz.
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100 proje pazarda yatırım aradı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay tarafından
açılışı yapılan TechAnkara
Proje Pazarı’nda 100 proje
yatırımcılarla buluştu.
Etkinlikte, OSTİM Teknik
Üniversitesi ve Ostim
Teknopark’ta girişimcilere
çeşitli ödüller verdi.
larının son derece
değerli olduğunu
kaydetti.

OSTİM ödülleri

A

nkara Kalkınma Ajansı tarafından
bu yıl dokuzuncusu düzenlenen
TechAnkara Proje Pazarı’na 356
yenilikçi proje başvurusu alındı. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda belirlenen ilk
100 projeye Ankara Kalkınma Ajansı tarafından fuar alanı ve stant hizmetleri tahsis edildi. OSTİM Teknik Üniversitesi ve
Ostim Teknopark’ta alandaki stantlarında
ziyaretçilerini ağırladı.
Etkinlikte ilk 100’e giren girişimcilerin
özel şirketler, melek yatırımcılar ve yatırım
fonları, ölçeklenmiş girişimciler, sosyal girişim destek mekanizmaları, kamu kurumları ile bir araya gelmesi amacıyla ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirildi. İlk 100 proje
içinden seçilen 10 projenin girişimcileri,
yatırımcılardan ve paydaş şirket yöneticilerinden oluşan değerlendiricilere yatırımcı
sunumlarını gerçekleştirdi.

“Finansman ihtiyacı olan firmaları
yerelden destekleyeceğiz”
TechAnkara Proje Pazarı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
etkinlikte oluşan güç birliğinin, Türkiye'yi
küresel ekonomide daha yukarılara taşıyacak sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna
ve insan kaynağına sahip olduğunu net şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekti.
Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve milli teknolojinin sağlam
iş birliği temelleri üzerinde yükseleceğine
dikkati çeken Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı 'Bölgesel Girişim Sermayesi Programı' ile finansman ihtiyacı olan
firmaları yerelden destekleyeceğiz. İcat çıkaran inovatif projeler piyasada hak ettiği
değere kavuştukça kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Çetin Ali Dönmez de temel hedeflerinin
katma değerli üretim, yüksek verimlilik,
dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yüksek
kalkınmayı sağlamak olduğunu belirterek,
bu anlamda kalkınma ajanslarının çalışma-

Memiş Kütükçü

O

SBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) yönetim kurulu üyeleri ve yüksek koordinasyon
kurulu üyeleri, Konya’da gerçekleşen
ortak toplantıda bir araya geldi.

Ankara’nın ve
Türkiye’nin
zenginliği
Ankara Valisi ve Ankara
Fuat Oktay
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin,
TechAnkara'nın girişimcileri bir araya getirdiğini vurguladı.
Ajansın, Ankara'nın nitelikli beşeri sermayesini ve teknoloji üretme kabiliyetlerini
tüm faaliyetlerinde öne çıkararak üzerine
düşen görevi yerine getirme gayretinde olduğunu dile getiren Vali Şahin, “Ajansın,
gerek ülkemizin gerekse Ankara'nın yatırım
ortamının gelişmesi ve başkentin geleceğinin şekillenmesi için yapmış olduğu önemli
çalışmalardan biri olan TechAnkara projesi,
bu duyarlılığın çıktısı bir faaliyet olarak bu
yıl 9. kez girişimcilerle, yatırımcılarla ve ziyaretçilerle buluşmaktadır.” dedi.
Topyekün
kalkınmanın
yolunun,
Ankara'nın teknoloji üretme ve katma değer
yaratma kabiliyetlerini artırarak, bölgesel
rekabetçiliğinin güçlendirilmesinden geçtiğini anlatan Şahin, şunları söyledi: “Dünya
çapında ürünler
ortaya koyan ve
biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi
geleceğin sektörlerinde yer alacak girişimciler
burada yetişiyor.
Bu, Ankara'nın ve
Türkiye'nin zenVasip Şahin
ginliğidir.”

Hedef
sürdürülebilir
sanayi üretimi

Konya Organize Sanayi
Bölgesi’nin ev sahipliğinde yapılan
toplantıya, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da katıldı.
Etkinlikte, OSTİM Teknik Üniversitesi ve
Ostim Teknopark tarafından girişimcilere çeşitli ödüller verildi.
Tifika Bilgi İletişim girişimi Certificate
4.0 projesiyle OSTİM Teknik Üniversitesi İnovasyon Fabrikası Ofis Ödülünü
kazandı.
Ostim Teknopark tarafından 4 girişimci
ödüllendirildi. Teknopark’tan 3 girişimci
ofis ödülü bir girişimci de Teknoloji
Üretim Atölyesi ödülü aldı. Ostim Teknopark Ofis Ödülü kazanan girişimler
şu şekilde; Fazla Gıda, Beybek Gübre
ve Agri Ciel. MTD Medikal isimli girişim
de Teknoloji Üretim Atölyesi ödülünü
kazandı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, girişimcilerin stantlarını ziyaret ederek projeleri
hakkında bilgiler aldı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, genel ekonomik görümü değerlendirdi. Kütükcü, 2019 yılının 3.
çeyreğinden itibaren ekonomide bir
toparlanma sürecinin başladığını, bu
sürecin devam edebilmesi için 2020
yılının mottosunun mutlaka sürdürülebilir sanayi üretimi olması gerektiğini
bildirdi.
Organize Sanayi Bölgelerinin
Türkiye’nin son 50 yılına damgasını
vurduğunu, bu pozitif sürecin artarak
devam edebilmesi için iş dünyasının
başta enerji ve istihdam olmak üzere
verimlilik esaslı yeni düzenlemelere,
yeni reformlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Memiş Kütükcü, Türkiye’deki
tüm OSB’lerin çatı kuruluşu OSBÜK
olarak mottolarının sürdürülebilir
sanayi üretimi olduğunu, tüm çalışmalarının merkezine sürdürülebilir sanayi
üretimini koyduklarını ifade etti.
Başkan Kütükcü, “Hepimiz aynı
havayı soluyor, aynı topraklarda alın
teri dökerek çalışıyor, üretiyoruz.
Onun için OSBÜK olarak ortak akıl
geliştirmeyi ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön vermeyi çok önemsiyoruz. Toplantımıza katılan tüm
yönetim kurulu üyelerimize ve yüksek
koordinasyon kurulu üyelerimize çok
teşekkür ediyorum. OSBÜK artık,
Türkiye’nin tamamını temsil eden,
daha güçlü ve kapsayıcı bir kurum
haline geldi.” dedi.
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Sezonun ilk kupası U 16’dan

Çevre çalışmaları hız kesmeden sürüyor

OSTİM’de 753 ağaç
toprakla buluştu
O

OSTİMSPOR Kulübü U 16
Takımı, 2019-2020 sezonu U 16
Ligi 2. grupta tüm rakiplerini
geride bırakıp şampiyon oldu.
Başarılı ekibin hedefi, play-off
maçlarını kazanıp, Türkiye
Şampiyonası'na katılmak.

O

STİMSPOR Kulübü'nde 20192020 sezonunun ilk zaferi U 16 takımından geldi. Kırmızı Siyahlılar,
U 16 Ligi 2. grupta normal sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Başarılı ekip, oynadığı 14 maçın 12'sinden galibiyetle ayılırken, 2 maçta da rakiplerine mağlup oldu. OSTİMSPOR, rakip
kaleler 38 golle havalandırırken kendi kalesinde 11 gol gördü. 36 puanla yarışı zirvede
tamamlayan OSTİM, adını play-off maçlarında mücadele edecek 22 takım arasına
yazdırdı.

“OSTİM çatısı altında spor yapmak
bir ayrıcalıktır.”
OSTİMSPOR Kulübü Başkanı Murat
Kandazoğlu, sezonun ilk başarısını kazanan U 16 takımının teknik heyet ve futbolcularını kutladı. Başkan Kandazoğlu, "Başta Hameş Şentürk ve Süleyman Mersin
hocalarım olmak üzere bu başarıda emek
harcayıp, ter akıtan genç futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Play-off maçlarında
başarılar diliyorum. Elbette şampiyonluklar, kupalar, madalyalar çok önemlidir, ama
bizim önceliğimiz iyi insan, sonrada iyi
sporcu olmaktır. Bu sezonu hiç kırmızı kart
görmeden, centilmence bir mücadele sergileyen ekibimizi ayrıca kutluyorum. Ülke
ekonomisine üretim yapıp değer katan, on
binlerce istihdam yaratan, ilk sanayi
üniversitesine kavuşan, birçok
sosyal sorumluk projelerine
imza atan OSTİM çatısı
altında spor yapmak
bir ayrılacaktır.

Bunu hiç aklımızdan çıkarmadan mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajını verdi.

“İyi bir ekip çalışması ortaya
koyduk”
OSTİMSPOR Teknik Sorumlu Hameş
Şentürk, hedeflerinin OSTİM'i Türkiye
Şampiyonası'nda temsil etmek olduğunu
söyledi. Kendilerine verilen desteği boşa
çıkarmadıkları için mutlu olduklarının altını çizen Şentürk, şunları söyledi: "Sezon
başı hazırlıklarına Temmuz ayında Süleyman hocamla birlikte başladık. İyi bir ekip
çalışması ortaya koyduk. Yaz sıcağı, tatil
olmasına rağmen futbolcularımız antrenmanlarını aksatmadan çalıştılar. Biz başarıdan ziyade iyi bir sporcu yetiştirmeyi
hedefleyen bir kulübüz. OSTİM’e yakışır
bir mücadele ortaya koymanın çabasını
verdik. İlk 5 maçımızı kazandık. Sezonun
ilk yenilgisini 6. hafta da aldık. Neticede 6 puan farkla yarışı Pursaklar Eğitim
Gençlikspor'un önünde bitirdik. Biz futbolcularımıza daima şu telkinde bulunuyoruz,
‘Kaybetseniz de çok üzülmeyin, kazansanız da çok sevinmeyin. Her sonuçta rakibinizi tebrik edin.’ Şimdi önümüzde play-off
maçları var. Bugün kuralar çekilecek. Türkiye Şampiyonası'na katılacak 22 takımdan
biri olmayı hedefliyoruz.”

“Çok çalıştık ve başardık”
Antrenör Süleyman Mersin'de duygularını şu şekilde dile getirdi: "Yeni bir takım
oluşturduk. Toplam 10 tane ilk kez lisans
çıkardığımız bir oyuncu grubu ile mücadele
ettik. Altı ay gibi kısa bir sürede oluşan bir
ekibiz. Çok çalıştık ve başardık."
Takım kaptanı Adil Efe Soykök de şampiyonluk mutluğunu şöyle ifade etti: "Sezon
başı hedeflerimiz vardı. Hocalarımızın
büyük desteği ile inandık ve başardık. Şimdi sırada play-off maçları var.
Hedefimiz, Türkiye Şampiyonası'na
katılmak. Bunu da başaracağımıza
inanıyorum."

STİM Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü, çevre düzenlemesi hizmetleriyle üyelerine temiz ve
düzenli bir çevrede üretim imkanı
sunuyor. OSTİM OSB Çevre ve
Güvenlik Müdürlüğü, 2019 yılında da
aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla bölge firmalarının kullanımı için otopark,
yeşil alan, kaldırım, yol gibi pek çok
hizmeti hayata geçirdi.
OSTİM, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün
destekleriyle çevre düzenlemesi ve
ağaçlandırma çalışmalarında 2019
yılında yapılan faaliyetler şu şekilde:
• Ayyıldız Sanayi Sitesi’ndeki Orhan
Gazi Camii avlusuna yaklaşık 1500
m² çim serimi, yürüme yolları ve
kamelya oturma grupları Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle tamamlandı. Cami avlusuna
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından
165 adet yetişkin ağaç dikildi.
• 1142. Cadde üzerinde yeşil alan
olarak düzenlenen alana kamelya
yerleri yapılarak 87 adet yetişkin
ağaç dikildi.
• Ostim Teknik Üniversitesi çevresine 115 adet yetişkin ağaç Orman
Bölge Müdürlüğü ekipleri desteğiyle dikildi.
• Yıldız Sanayi Sitesi girişine 57 adet
yetişkin ağaç dikildi.
• Bölge içerisinde muhtelif yerlere
329 adet yetişkin ağaç Orman
Bölge Müdürlüğü’nün destekleriyle
OSTİM OSB Çevre ve Güvenlik
Müdürlüğü tarafından dikildi.
• 1166. Cadde üzerindeki alana zemine kilit taşı döşenerek 96 araçlık
otopark yapıldı.

