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İthal etme, sen yap!
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

ürkiye büyüme oranlarında beklentileri geride bırakarak yoluna
devam ediyor. 3. çeyrekte Gayrisaﬁ Yurt içi Hasıla (GSYH), bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak
yüzde 11,1 oranında artmıştı. Bu oranla
ilgili haberimizde yer verdiğimiz görüşlerde; imalat sanayinin altı çiziliyor,
sanayinin ve özelde imalat sanayinin
yakaladığı %15’e yakın büyüme, Türk
sanayicilerini memnun ediyordu.
Burada özellikle belirtilmesi gereken
konu; devletin sağladığı teşviklerin
rolü. Reel sektör temsilcileri, hükümetin arka arkaya aldığı önemli kararlarla
mali yönde gerçekleştirdiği teşvikler,
istihdam konusunda başlatılan seferberlik çalışmaları ve Kredi Garanti Fonu
desteklerinin ekonomik göstergelere
olumlu yansıdığı vurguluyordu. Hem
ekonomiyi yönetenler hem de sanayiciler 2017 sonu için büyüme oranlarından
daha da olumlu sonuçların çıkacağını
söylemişlerdi.
Öyle de oldu. Piyasalar ve yatırımcıların kulak kesildiği rakamlar, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
paylaşıldı. 2017 yılına ilişkin üretim
yöntemiyle hesaplanan gayrisaﬁ yurt içi
hasıla (GSYH) sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl %7,4 büyürken
yılın son çeyreğindeki büyüme oranı
%7,3 olarak gerçekleşti.
Milletimizin ferasetiyle yerle bir edilen
15 Temmuz hain kalkışmasının ardından, birileri ellerini ovuşturmuştu. Onların beklediği Türkiye tahayyülünün,
son rakamlarla asla olamayacağı; güçlü, kendine inanan ve geleceğe umutla
bakan insanımızın kalkınma adımlarına
çok daha sıkı sarıldığı, ortaya çıkan büyüme tablosuyla gösterildi.
Ancak bu ivmeyi, irtifayı yükselterek
sürdürmek gerekiyor. Bunun da yolu,
her zaman ve ısrarla altını çizdiğimiz
üretimden başka bir kapıya çıkmıyor.
Ülkemizde üretim, Ar-Ge ve inovasyonla hızlı gelişim sağlayacak. Devlet
de bu iki başlığı önemsiyor. Teşvikler
veriyor; bunlar ekonomide canlanmayı
tetikliyor.
Şunu ifade etmeliyiz: Bu uzun mesafeli
ve meşakkatli koşuya çıkan Türkiye’nin
bir dakika bile beklemeye artık taham-
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mülü yok. Devletimizin bakış açısı iyi
değerlendirilmeli ve herkes bu tempoya
uyum sağlamalıdır.
Hiç kimse altın tepsi içerisinde ne teknoloji, ne tasarım verir ne de bilgi birikimini…
Yerlileştirmede KOBİ gücü
Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık
3,5 milyon KOBİ, tüm işletmelerin
%99'unu oluştururken, istihdam yaratılması, yatırım sağlanması, girişimciliğin
geliştirilmesi ve genel makro ekonomik
göstergelere önemli katkılar sağlıyor.
KOBİ’ler; endüstrileşmenin, sağlıklı bir
sosyal yapının, gelir dağılımındaki dengenin ve ticaretteki dinamizmin vazgeçilmez unsuru durumunda. Özetle can
damarı…
KOSGEB ise KOBİ’lerin en önemli
destekçisi. Kurum Başkanı Prof. Dr.
Cevahir Uzkurt’un, yaklaşık bir yıl
önce devraldığı KOSGEB’de dikkatimi
çeken birkaç başlığı var. Bunlardan biri
ithal edilen ürünlerin ülkemiz sanayicileri tarafından üretilmesi ve teknoloji
geliştirme.
OSTİM Gazetesi’nin konuğu olan Uzkurt, cari açığa işaret ederken şunları
söylüyor: “Cari açık problemini azaltmaya katkıda bulunacak yatırımların
desteklenmesi yoluyla; ithalat miktarı
yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlanması, imalat sanayinde yerli girdi oranının artırılması
ve yerli imalat sanayinin gelişmesini
desteklemek amacıyla Stratejik Ürün
Destek Programı hazırlandı.
Destek programıyla birlikte ithalatı
yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi mümkün
olacak. Üretimde daha yüksek oranda
yerli girdi kullanımı sağlanacak. KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana
yayılması kolaylaşacak.”
Buradan şu sonuca varmak mümkün:
Başkalarını bekleme, ithal etme; akıl
teri dök, tasarla ve sen yap!

"Başkalarının kanatlarıyla uçmaya
çalışanlar hürkuş olamazlar"

“İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır.
Çünkü kimse aklından şikayetçi değildir.”
Lev Nikolayeviç Tolstoy
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Türkiye, 2017’de G-20 lideri oldu

SANAYİNİN KATKISIYLA YILLIK BÜYÜME %7,4
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle
hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla
(GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna
göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl
%7,4 büyürken yılın son çeyreğindeki
büyüme oranı %7,3 oldu.
retim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre %19 artarak 3 trilyon
104 milyar 907 milyon TL oldu. Gayrisafi
yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri %4,7, sanayi sektörünün %9,2
ve inşaat sektörünün %8,9 arttı. Ticaret,
ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti
faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %10,7
arttı. 2017 yılında kişi başına GSYH cari
fiyatlarla 38.660 TL, ABD doları cinsinden 10.597 dolar olarak hesaplandı.
GSYH 2017 yılı dördüncü çeyreğinde
%7,3 arttı
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre; zincirlenmiş hacim endeksi olarak
(2009=100) %7,3 arttı. Cari fiyatlarla
GSYH ise %19 artarak 889 milyar 231
milyon TL oldu.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma
değeri %6, sanayi sektörü %8,8 ve inşaat
sektörü %5,8 arttı. Hizmetler sektörünün
katma değeri ise %9 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı
dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %7,4 arttı. Mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki
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%9,2
SANAYİ SEKTÖRÜNÜN 2017 YILI
KATMA DEĞERİNDEKİ ARTIŞ

çeyreğe göre %1,8 arttı.
“Reel sektörün finansmana erişimi
etkili oldu”
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
2017 yılında Türkiye ekonomisinin;
OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri
arasında en güçlü büyüme performansı
gösteren ülkeler içinde yer aldığını bildirdi. Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“2016 yılı son çeyreğinden itibaren ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar; yatırıma, üretime,
istihdama ve ihracata yönelik teşvikler
ve etkinliği artırılan Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi yoluyla reel sektörün
finansmana erişiminin kolaylaştırılması
yüksek büyüme performansında belirleyici olmuştur.”
“Avrupa’nın en dinamik ekonomisi”
Türkiye’nin büyük ekonomiler içinde
Avrupa ekonomisinin en hızlı büyüyen
en dinamik ülkesi olduğuna dikkat çeken
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Önümüzdeki 10 yıl boyunca da bu durum değişmeyecektir.” dedi. Bu durumu yerli,
yabancı yatırımcıların dikkate alması gerektiğini belirten Zeybekci, şunları söyledi: “Mühim olan istihdam yaratan, aşırı
borçlanmaya gerek duymayan, makroekonomik dengeleri gözeten ve ekonomiyi
ısıtmayan dengeli bir yapıda büyümektir
ve bu büyümeyi yatırımlarla derinlemesine desteklemektir.”
“Büyümenin öncüsü sanayi”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü 2017 yılının tamamında da ülke büyümesinin sanayi sektörü öncülüğünde
gerçekleştirdiğini vurguladı. Bakan Özlü,
“Sanayi büyümesi 2017 yılının tamamında %9,2 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının sanayi üretiminde yılın başında iç
piyasalarda alınan önlemler, büyümenin
istikrara kavuşmasına yardımcı olmuştur.
İhraç ettiğimiz malların %95’ine yakınının sanayi ürünü olduğu düşünülürse, sanayi sektörünün büyüme üzerindeki etkisi
bir kez daha ortaya çıkmaktadır.” görüşünü paylaştı.

“2017, SANAYİNİN YILI OLDU”
Ankara Sanayi Odası Başkanı
(ASO) Nurettin Özdebir, Kredi
Garanti Fonu’nun (KGF) devreye
sokulmasının büyümeyi olumlu etkilediğini kaydetti. Sanayi
üretiminin son çeyrekte %8.8’lik
büyüme performansı yakaladığına
dikkat çeken Özdebir, “Geride
bırakmakta olduğumuz ilk 3 ayda
Türkiye sanayisi olarak bu başarıyı devam ettirdiğimizi görüyoruz.
Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin
imalatının, geçen yıla kıyasla iyi
bir performans ortaya koyduğunu
bize söylemektedir.” dedi. ASO
Başkanı, 2017’nin, yüzde 9,2’lik
büyüme performansı yakalayan
sanayinin yılı olduğunu söyledi.

“TEŞVİKLER YERİNDE
DEĞERLENDİRİLDİ”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,
“Türkiye ekonomisi, hükümetin
desteği ve reel sektörün azmiyle
başarı hikayesi yazdı. Ülkemizin
başarısı büyüme rakamlarıyla
tescillendi.” dedi. Devletin destek ve teşviklerine dikkat çeken
Baran, “Kredi Garanti Fonu ve
hükümetin reel sektöre sağladığı
mali teşvikler yerinde ve zamanında değerlendirildi. Reel sektörümüz desteğin karşılığını üreterek,
istihdam sağlayarak, katma değer
oluşturarak verdi.” açıklamasını
yaptı.

2017 yılında G-20 ortalamasının 3,8
olduğu, Çin’in %6,8, Hindistan’ın %6,4
büyüdüğü bir yılda Türkiye’ %7,4 ile önemli
bir başarıya imza attı. Türkiye, bu oran ile
OECD ülkeleri içinde İrlanda’dan sonra
ikinci büyüme oranına ulaştı.

Mart ayı
ihracatı
barajı
aştı

Mehmet Büyükekşi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
verilerine göre, Mart ayında
ihracat geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106
milyon dolara yükseldi. Böylece
2018 Mart ayı, ihracat tarihindeki
en yüksek ihracat gerçekleştirilen
ay oldu. Ayrıca tarihte ilk defa aylık ihracat 15 milyar dolar barajını
aşmış oldu. TİM Başkanı Büyükekşi, “Ocak-Mart döneminde
ihracatımız yüzde 10,4 artışla 40,7
milyar dolara ulaşırken 12 aylık
ihracatımız yüzde 10,5 artışla 160
milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda
ise hedefimiz, 170 milyar doların
üzerine çıkmak.” dedi.
Büyükekşi, miktar bazında ihracatın ise Mart ayında yüzde 7,6
azalarak 10,5 milyon ton olduğunu
dile getirerek, “İhracatımız çift
haneli artarken, ihracat miktarımızın azalması, aynı malı çok
daha yüksek fiyata sattığımızı
gösteriyor. Ar-Ge ve inovasyona
dayalı, markalı, tasarım eli değmiş
ürünlerle inşallah ihracat birim
fiyatımızı çok daha ileri seviyelere
taşıyacağız.” görüşünü aktardı.
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Savunma sanayiinde ekosistem oluşumuna dikkat çeken Yıldırım:

“KOBİ’LER UZMANLAŞMALI”

Başbakan Binali Yıldırım, savunma
sanayiinde ana yüklenicilerin tek
başına yeterli olamayacağına işaret
etti. Bu anlamda bir ekosistem
oluşturulması gerektiğini dile
getiren Yıldırım, “Küçük ve orta
ölçekli firmaların tespiti, bunların
desteklenmesi, yönlendirilmesi ve
belirli konularda uzmanlaşmalarının
sağlanması olmazsa olmaz.” dedi.
SSM Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir,
Türkiye’de yetkin bir alt sanayi ve alt
sistem üreticileri ve giderek büyüyen
global şirketler oluşturulacağını
belirtti.

S

avunma
Sanayii
Müsteşarlığı
(SSM), sektöre yeni oyuncular kazandırmak ve mevcut oyuncularla
da düzenli bir tedarik zinciri kurmak üzere geliştirdiği, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’nı
(EYDEP) Başbakan Binali Yıldırım’ın
katıldığı programla kamuoyuna tanıttı.
“Ekosistemi oluşturmak gerekiyor”
Başbakan Binali Yıldırım, savunma sanayiinin, bölgede yaşanan olaylara bakıldığında gittikçe daha önemli hale geldiğini
vurguladı. Türkiye’nin, 1974 Kıbrıs Barış
Harekatı'ndan sonra yerli ve milli imkanlardan yoksun olduğunu gördüğünü ifade
etti.
Savunma sanayiinde 100 büyük şirket
içerisinde Türkiye'nin 3 şirketinin ön plana çıktığını kaydeden Yıldırım, bu şirketlerin önemli olduğunu ancak tek başına
bir şey yapmalarının mümkün olmadığını aktardı. Bu anlamda bir ekosisteme
ihtiyaç olduğuna işaret eden Yıldırım,
EYDEP’in amacının bu ekosistemi tamamlamak olduğunu ifade etti.
Yıldırım, NATO ve diğer ülkelerle geliştirilen yeni nesil uçak projelerinin önemine vurgu yaparak bunların da başlı başına
100 milyar dolarlık bir iş olduğunu belirtti.
Burada da Türkiye'nin hem ortak hem
tedarikçi konumda olduğunu anımsatan
Başbakan, "2023'e kadar ciddi miktarda
hava filomuzu yenilemeyi düşünüyoruz.
Bunun dışında TFX projesini İngiltere ile beraber yürütüyoruz. Dolayısıyla
önümüzde bolca proje var. Bu projeleri
yaparken yetkinliğe sahip mutlaka firma-

KOBİ’LER DESTEKLENİP
YÖNLENDİRİLMELİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyacağı; silah
mühimmat ve savunma ürünlerini dışa bağımlı
olmadan yerli imkanlarla karşılanmasının en
önemli unsur olduğunu ifade etti.

SSM Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, EYDEP
ile savunma sanayiine yeni oyuncular
kazandırmak mevcut üreticilerle de düzenli
bir tedarik zinciri kurmayı amaçladıklarını
anlattı.

larımızı da oluşturmamız gerekiyor. Yani
savunma sanayii ekosistemini oluşturmamız gerekiyor." dedi.
Kullanan değil, sahip olunan altyapı
Başbakan Yıldırım, savunma sanayiinin
sadece kamuya ait firmalarıyla bu işin
yapılamayacağını, yeni modelin herkesin
işin içine dahil olması üzerine kurulu olduğunu ifade etti.
Belirli uzmanlıkların görev paylaşımı yaparak belirli firmalara verilmesi gerektiğine aktaran Yıldırım, şartların zorlaması
nedeniyle Türkiye'nin birçok şeyi yapar
hale geldiğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Savunma sanayiinde de
önümüzde böyle bir fırsat, imkan var.
Mutlaka kendi kendimize yeterli hale gelmemiz gerekiyor. Yani yerli ve milli, fikri mülkiyet hakları, yazılımları kendimize
ait olan, teknolojisini alıp kullandığımız
değil, sahip olduğumuz bir altyapı. Bunu
yapamazsak savunma sanayiinde biz bağımsız hale geldik diyemeyiz. Bu yönde
attığımız adımlar var, önemli adımlar var,
gerçekleşenler var."
Zaferlere yerli ürün katkısı
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,
savunma sanayii ürünlerinin ülke kaynakları, kapasitesi ve potansiyeli kullanılarak üretilmesinin hayati öneme sahip
olduğunu söyledi. Bakan Canikli, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyacağı;
silah mühimmat ve savunma ürünlerini
dışa bağımlı olmadan yerli imkanlarla
karşılanmasının en önemli unsur olduğunu ifade etti.
Son yıllarda gerçekleştirilen sınır dışı
operasyon ve harekatlara dikkati çeken

Canikli, “Kendi savunma sanayiimizin
ürünleri olan büyük yerlilik oranlarına sahip ürünlerin kullanılması bu zaferlerin,
başarıların ortaya çıkmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu açıdan son derece
önemlidir.” dedi.
Canikli, “Birçok üründe mikro düzeydeki
parçaların benzer ve eşit olduğunu görüyoruz. Ama bu konuda bir veri bankası
oluşmadı. Aslında bir şirketin geliştirdiği o mikro komponenti başka firmamız,
başka bir ürün için yeniden sıfırdan geliştirmek durumunda kalabiliyor. Detaya
hakim olamazsak bütüne de hakim olamayız.” uyarısını yaptı.
Global şirketler oluşacak
SSM Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, EYDEP ile savunma sanayiine yeni
oyuncular kazandırmak mevcut üreticilerle de düzenli bir tedarik zinciri kurmayı amaçladıklarını anlattı. Program kapsamında denetçileri de eğittiklerini anlatan
Müsteşar Demir, “Denetçilerimiz çeşitli
alanlarda şirketleri denetleyecek yetkinliğe sahip oldular ve bu havuz giderek
genişleyecek. Bu büyüyerek çeşitli kümelerle, OSB’lerle temas ederek büyüyecek,
gelişecek bir sistem oluşacak. Nihayetinde ana yüklenicilerimizin, yurt içindeki
hatta yurt dışındaki global şirketlerin
gönül rahatlığıyla gelip çalışabilecekleri uzun süreli ilişkiler kurabilecekleri
ve tedarik zincirlerinde acaba yarın aynı
kaliteyi bekler miyim endişelerinin olmayacağı, bir sistemi kuralım.” dedi. Demir,
Türkiye’de yetkin bir alt sanayi ve alt sistem üreticileri ve giderek büyüyen global
şirketler oluşturulacağını bildirdi.

Türkiye'nin helikopter, silahlı ve silahsız
İHA projelerine değinen Başbakan Yıldırım,
“Savunma zaten şart ama caydırıcı
kabiliyetimizi de geliştirirsek o zaman
bölgesel krizlerin, sorunların üstesinden
daha kolay geliriz. O yüzden özellikle küçük
ve orta ölçekli firmaların tespiti, bunların
desteklenmesi, yönlendirilmesi ve belirli
konularda uzmanlaşmalarının sağlanması
olmazsa olmaz. Program, bu amaca hizmet
ediyor. Yalnız buradaki ayrılan kaynak
miktarını çok düşük gördüm. 50 milyon lira bir
şey değil, bir başlangıç için. Bu kaynağın çok
daha fazla artırılması gerekir.” mesajını verdi.

EYDEP kapsamında; Aselsan, Roketsan,
TAI, Havelsan, Makine ve Kimya Endüstrisi
Kurumu, KOSGEB, FNSS ve SSTEK ile iş birliği
protokolü imzalandı. Toplantıda eğitimlerini
tamamlayan denetimcilere sertifikaları, SSM
Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi
tarafından verildi.

EYDEP
Savunma alanında dışa bağımlılığın hızla giderilmesini görev
edinen EYDEP, sektör firmalarının
yeteneklerinin ve çözümlerinin
yerinde saptanması, bu saptamalara dayanarak kurumsallıklarının,
niteliklerinin, kalitelerinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi, üretim
yetkinliklerini nitelikli ürün sahipliğine taşıyabilmeleri için desteklenmeleri hedeflerini taşıyor. Başta
KOBİ’ler olmak üzere firmaların
yetkinlikleri ve gereksinimleri
belirlendikten sonra EYDEP çatısı
altında destekleme alanları ve
desteklerin mahiyeti; test, kalite,
sertifikasyon, kurumsallaşma, eğitim, danışmanlık ve ortak yatırım
alanları konularında olacak.
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OSTİM’i Türkiye’nin nabzı olarak niteleyen Ahmet Davutoğlu:

“OSB’ler modernleşmiş Ahi geleneğidir”
Sadece OSTİM’le sınırlı kalmadıklarını belirten, dünyadaki bütün bölgelerle, firmalarla ilişkiler geliştirdiklerini kaydeden Aydın,
“OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmemiz (İŞİM) bu hafta Afrika’dan döndü. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmemiz
(OSSA), Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri (ICDDA) ile savunma
ve havacılık küresel aktörlerini 2 yılda bir
Ankara’ya getiriyor. Bu firmalar üreticilerimizle Ankara’da iş yapmaya çalışıyorlar. Burada hakikaten inanılmaz yetenek var. Küresel
firmaların da o yeteneğe ihtiyacı var.” değerlendirmesini yaptı.

62. 63., ve 64. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetleri Başbakanı ve AK Parti
Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu: "OSTİM gibi köklü Organize
Sanayi Bölgelerinde eğer topluca işler
iyi gidiyorsa, bu güvenli bir veridir.
Türkiye’nin nabzıdır burası."

62., 63., ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu OSTİM’de
sanayicilerle bir araya geldi. Davutoğlu, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
tarafından bölge hakkında bilgilendirildi.

"OSTİM'deki hava Türkiye'nin
genelini yansıtıyor"
Organize Sanayi Bölgeleriyle birlikte Anadolu insanının Türk ekonomisine özgün katkılar
sunduğunu ifade eden Davutoğlu, “Ahi geleneğinin bugünkü yansımaları, Organize Sanayi Bölgeleridir. Bir anlamda modernleşmiş
Ahi geleneği. Organize Sanayi Bölgeleriyle
birlikte Anadolu insanı Türk ekonomisine,
taklit olarak değil, katkısını özgün bir şekilde
sundu.” dedi.
Davutoğlu,
Başbakanlığı
döneminde
OSTİM’i yakından takip ettiğini dile getirdi.
OSTİM’deki durumun Türkiye genelini yansıttığını kaydeden Davutoğlu sözlerine şöyle
devam etti: “OSTİM’deki ve Organize Sanayi Bölgelerindeki hava, Türkiye’nin genelini
yansıtıyor. Burada insanların yüzü gülüyorsa.
Ekonomi iyi gidiyor demektir. OSTİM gibi

köklü Organize Sanayi Bölgelerinde eğer topluca işler iyi gidiyorsa, bu güvenli bir veridir.
Türkiye’nin nabzıdır burası. Ama bir dalgalanma varsa bu da alarm verici bir uyarıdır.
O uyarıyı öncesinde alamazsak tedbirde alamayız.”

“Üretim olmadan istikrar ve istihdam
mümkün değil”
Üretimin her anlamda önem taşıdığını vurgulayan Davutoğlu, “Hiçbir şey gerçek üretimin
yerini tutmaz. Krizleri atlatmamızın sebeplerinden birisi, üretim alt yapımızın sağlam olması. Bugün en önemli kapasitemiz bu. İnşaat
sektörü önemli bir sektör. Ama inşaat sektörü
eğer sanayiciye emlak üzerinden başka faaliyetler dolayısıyla daha fazla getiri sağlayıp,
sanayiden koparıyorsa tehlikeli!
Sanayicilerin teşvik edilip üretimde kalması sağlanmalı. Sanayicilerin esas aktivitesi
mutlaka üretimde kalması lazım. Başka türlü

istikrarı kazanmamız, istihdamı korumamız
mümkün değil.” mesajını verdi.

Üretimin önemi
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ahmet Davutoğlu’na OSTİM’in tarihi ve
yürüttüğü projeleri hakkında bilgi verdi. Aydın, OSTİM’in temellerinin 1967 yılında Ahi
geleneğinde yetişen Kırşehirli Merhum Cevat
Dündar’ın girişimleriyle atıldığını anlattı.
Bölgede hayata geçirdikleri sektörel kümelenmelerle firmaların uluslararası rekabet
edebilirliğini artırmaya çalıştıklarına değinen
Aydın, OSTİM’in bugün dünyayla entegre bir
şekilde çalışıp ürettiğini anlatarak, yurt dışı
faaliyetlerini kümelenmeler üzerine oturttuklarını vurguladı. Üretimin önemine de vurgu
yapan Başkan Aydın, “Üretim yapan insanın
ve üretenin kıymetini bilmediğiniz anda, satın
alan, devamlı yurt dışına bağımlı olan bir tabloyla karşılaşıyorsunuz.” dedi.

Ahi geleneğinin bugünkü yansımalarının,
Organize Sanayi Bölgeleri olduğunu
ifade eden Ahmet Davutoğlu, “Bir
anlamda modernleşmiş Ahi geleneği.
Organize Sanayi Bölgeleriyle birlikte
Anadolu insanı Türk ekonomisine, taklit
olarak değil, katkısını özgün bir şekilde
sundu. OSTİM gibi köklü Organize
Sanayi Bölgelerinde eğer topluca işler
iyi gidiyorsa, bu güvenli bir veridir.
Türkiye’nin nabzıdır burası.” dedi.

Ankara, orta teknoloji tuzağını atlattı
Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, “Savunma sanayiinin
merkezi Ankara. Yavaş yavaş, suya atılan taşın hareleri gibi diğer illere doğru
yayılmaya başladı. Bu odak olmanın Ankara’ya kazandırdığı çok önemli
nitelikler var. Ankara, Türkiye’de şu anda orta gelir tuzağını oluşturan orta
teknoloji tuzağını atlamış bir il.” dedi.

B

aşkan Özdebir, Ekonomi Muhabirler
Derneği (EMD) üyeleriyle bir araya geldiği programda, ekonomi, üretim, sanayi ve
ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Ankara’yı savunma sanayiinin merkezi
olarak niteleyen Nurettin Özdebir, “Yavaş
yavaş, suya atılan taşın hareleri gibi diğer
illere doğru yayılmaya başladı. Konya’da,
Eskişehir’de, Körfez bölgesinde savunma
sanayiine hizmet eden bölgelerin sayıları artmaya başladı. Bu odak olmanın Ankara’ya
kazandırdığı çok önemli nitelikler var. Ankara Türkiye’de şu anda orta gelir tuzağını
oluşturan orta teknoloji tuzağını atlamış bir
il.” açıklamasını yaptı.

“OSTİM’in büyük katkısı var”
Türkiye’de üretilen yüksek teknolojili ürünlerin, girişimci bilgi sistemine göre yüzde
20’sinin Ankara’da üretildiğine değinen Özdebir, Ankara’da teknolojinin gelişmesinde
savunma sanayiinin, savunma sanayisine
çalışan firmaların, özelde de OSTİM’in kü-

melenmeleri ve Orhan Aydın’ın çok büyük
katkısı var. Oradaki o küçük firmalar gerçekten müstesna işler yapıyor.” ifadelerine yer
verdi.
“Millet olarak özgüvenimiz, yavaş yavaş
hak ettiğimiz noktaya yaklaşmakta. Bu özgüveni kazandıkça çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Yeter ki reel sektörün
önü açılsın yol gösterilsin. Yapmayacağımız
şey yok!” diyerek sözlerini sürdüren Nurettin Özdebir, raylı sistemler üzerine sorulan
bir soru üzerine şu yanıtı verdi:
“Raylı sistemler Orhan Bey’in de benimde
üzerinde çok mücadele ettiğimiz kavgalar yaptığımız bir sektör. Maalesef orada
da kendimize olan güvenin azlığından bazı
şeyleri istediğimiz gibi gerçekleştiremedik.
Burada malımızı satamadık ama, Ankara’da
bir firma gitti şu anda Bangkok’un metro
araçlarını göndermeye başladı. Araçlar meydana çıktı. Özgüvenimiz olsaydı, Çinlilerin
kötü, şartnamesine bile uymayan mallarını
Ankara’ya almak mecburiyetinde kalmayacaklardı. Bunu telafi etmemiz lazım.”

Türkiye’de üretilen yüksek teknolojili ürünlerin, girişimci bilgi sistemine göre yüzde 20’sinin
Ankara’da üretildiğine değinen Özdebir, "Ankara’da teknolojinin gelişmesinde savunma
sanayiinin, savunma sanayisine çalışan firmaların, özelde de OSTİM’in kümelenmeleri ve
Orhan Aydın’ın çok büyük katkısı var." dedi.

Kamu yerli yerli malı almıyor diye
şikayet ediyoruz. Ama her birimiz
mesela İtalyan malı gözlüklerle,
cep telefonlarıyla cari açığa katkı
veriyoruz. Her sene bir iki köprü
parasını cep telefonuna veriyoruz.
Ülke olarak böyle israfa hakkımız
yok. İHA'ları daha önce şu anda mal
ettiğimizin belki 10 misli fiyata başka
ülkelerden, güç bela ve silahsız

olarak aldık. Bayraktar çıkana kadar
bizim aktif olarak kullandığımız bir
İHA'mız yoktu. Halbuki TAI bundan
geriye doğru en az 10 sene önce
ANKA'yı yaptı ama bir türlü silahlı
kuvvetlerin envanterine sokamadı.
Birtakım insanlar geçmişte ANKA'nın
TSK envanterine girmesini engelledi.
Milli savunma sanayisinin güçlenmesine birileri engel oldu.
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KOBİ’ler ASELSAN’ın en önemli yol arkadaşı

Türkiye'nin en büyük savunma
elektroniği kuruluşu olan ASELSAN,
bugün, özgün ürünlerini ihraç eden,
dünyanın ilk 100 savunma sanayi
şirketi (Defense News Top 100)
listesinde yer alan, yerel kuruluşlar
ile iş birliği modelleri kurgulayarak
uluslararası pazarlarda ortaklıklar
kuran, yatırım yapan bir marka haline
geldi.
Şirket, tasarladığı ve ürettiği stratejik
ürünlerde alt yüklenici KOBİ’lere
önemli fırsatlar sunuyor. ASELSAN
Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, tedarik
süreçlerini, yerli ve milli üretim
stratejisi ile KOBİ’lerden beklentilerini
anlattı. Sorularımızı yanıtlayan Kılıç,
2008 yılından bugüne KOBİ’lere verilen
işlerde 7 kattan daha fazla bir artış
yakaladıklarını söyledi.

“Kümelenme akımının
öncülüğünü yapan OSSA’nın
bu noktada savunma sanayinin gelişmesinde önemli
payı olduğunu düşünüyoruz.
OSTİM’deki nitelikli firmalar üretim yeteneklerinin
yanına tasarım kabiliyeti de
ekleyerek her geçen gün
sağladıkları katma değeri
artırırken, OSSA ise bu
firmaların gerek yurt içinde
etkinliğini artırması gerek yurt
dışı savunma ve havacılık
sektörüne açılabilmesi için
önemli bir bağlantı noktası
haline geldi.”

10 SİPARİŞTEN 9’U KOBİ’LERE
ASELSAN’ın tedarik faaliyetlerinde
temel politikasını özetler misiniz?
Türkiye’de ekonomik istikrarın temelini
KOBİ’ler oluşturuyor. KOBİ’lerin gücü
ülke ekonomisini kalkındırdığı gibi başta cari açık olmak üzere birçok makro
ekonomik hedefin gerçekleşmesine de
destek oluyor. Büyük projelerin yerli
kaynaklardan elde edilmesini sağlayacak
teşvikler KOBİ’lerin güçlenmesine katkı
sağlarken, özellikle savunma sanayi sektöründeki gelişmeler büyük umut vaad
ediyor.
ASELSAN olarak milli üretimin geliştirilmesi ve desteklenmesi, savunma
sanayi ve teknolojik anlamda yerli çözümlerin yaygınlaştırılması temel politikamızı oluşturuyor. Yerli ve milli politikalar oluşturuldukça ASELSAN olarak
bunların gereğini yapmak için çalışıyoruz. ASELSAN olarak her 10 siparişten 9’unu KOBİ niteliğindeki firmalara
veriyoruz. Alt yüklenici firmalarımızla
birlikte değerlendirildiğinde yüz binlere
ulaşan istihdama katkıdan söz edebiliriz.
Yine bu doğrultuda dikkat çekmek istiyorum, 2008 yılından bugüne KOBİ’lere
verilen işlerde 7 kattan daha fazla bir artış yakaladık.
Tedarikçilerinizden en önemli beklentileriniz nelerdir?
Tedarikçilerimizden temel beklentimiz,
kurumsallaşma konusunda mesafe katetmeleri, belirli bir alanda uzmanlaşılması,
projelerin verilen zamanda bitirilmesi
ve kalite kontrol yönetimlerinin eksiksiz
gerçekleştirilmesi, bu konudaki eğitim
ve sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmış olması. ASELSAN olarak firma arayışlarımızı sürekli devam ettirmekteyiz.
Üretim alanında; talaşlı imalat, kart dizgi, kompozit parça, sac metal ve kaynak
teknolojileri gibi örnekler öne çıkarken
tasarım alanında; yazılım, mekanik tasarım, platform tasarımı gibi alanlarda
ihtiyaç mevcut.
Temel tedarik politikamız; karşılıklı güvene ve performansa dayalı, adil, şeffaf
ve sürdürülebilir bir iş ilişkisi içinde
tedarik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. İhtiyaç duyulan mal veya hizmetleri
sağlarken, maliyet açısından uygunluk
yanında, üstün kalite ve teslimatın zamanında yapılması kriterlerini de dikkate
alıyoruz. Tedarikçi seçme ve değerlendirme sürecimizi de bu politikaya uygun
şekilde birikimli uzun deneyimler sonucunda belirlenmiş şeffaf kriterler üzerine

KOBİ’LERE ÖZEL
“Tedarikçilerimizden temel
beklentimiz, kurumsallaşma
konusunda mesafe katetmeleri, belirli bir alanda
uzmanlaşılması, projelerin verilen zamanda
bitirilmesi ve kalite kontrol
yönetimlerinin eksiksiz
gerçekleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve sertifikasyon
işlemlerinin tamamlanmış
olması.”

kurguladık.
Seçtiğimiz tedarikçilerimizle İhaleli
Alım, İhalesiz Alım ve Doğrudan Alım
yöntemleri uygulanarak tedarik faaliyetlerini yürütüyoruz. Alt tedarikçimiz
olmak isteyen firmalar, web sayfamız
üzerinde yer alan tedarikçi portalından
resmi başvuruyu yapabilirler. Başvuru
aşamasında Yan Sanayi Firmaları, Üretici Firmalar, Satıcı Firmalar, Hizmet Sağlayan Firmalar ile İnşaat ve Altyapı İşleri
Firmaları şeklinde kategorilere ayrılan
firmalar; kategori bazlı esaslar çerçevesinde değerlendirilirler.

KÜMELENMELER OLDUKÇA ÖNEMLİ
OSTİM’in ve beraberinde OSTİM
Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi’nin
(OSSA) kurumunuza olan katkılarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

FİNANSMAN MODELİ
ASELSAN, KOBİ’ler için bir finansman modeli geliştirdi. Hali hazırda
anlaştığımız 6 bankadan oluşan
bir havuzumuz var. Bu süreçte şirkete hizmet veren yan sanayi firmaları arasında yapılan değerlendirme ile uygun bulunan 200’ün
üzerinde firmadan oluşan bir
liste oluşturuldu. Firmalar kredi
talep ederken, sadece ASELSAN
sipariş emrini gösteriyor. Banka
ASELSAN’la bağlantıya geçerek,
sipariş bilgisinin doğru olup olmadığını teyit ediyor. Teyit alınırsa,
herhangi bir teminat alınmadan
kredi veriyor. Böylelikle KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu finansmanı
çok kısa sürede çözerek sektöre
büyük katkı sağladık.

ASELSAN olarak savunma sanayi kümelenmelerine önem veriyor ve çalışmalarına destek oluyoruz. Kümeler,
üretkenliği artırarak kümelenme bünyesindeki firmaların ulusal ve uluslararası
alanda rekabetin gelişmesini sağlıyor.
Böylelikle ilgili alanlardaki yeni iş olanaklarına katkı sağlayarak, ülkemiz için
katma değer üretiyor.
Kümelenme akımının öncülüğünü yapan OSSA’nın bu noktada savunma
sanayinin gelişmesinde önemli payı olduğunu düşünüyoruz.
OSTİM’deki nitelikli firmalar
üretim yeteneklerinin yanına
tasarım kabiliyeti de ekleyerek her geçen gün sağladıkları katma değeri
artırırken, OSSA ise bu
firmaların gerek yurt
içinde etkinliğini artırması gerek yurt dışı
savunma ve havacılık sektörüne açılabilmesi için önemli
bir bağlantı noktası haline geldi.
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Yeni dönemin en belirgin başlığı ‘yerlileşme’

KOSGEB, İTHALATA ALTERNATİF
ÜRÜNLERE ODAKLANDI
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Prof.
Dr. Cevahir Uzkurt, teknolojik
ve ithalata alternatif ürünlerin
üretimine ağırlık verdiklerini söyledi.
Etki Analizi uygulamasıyla projeye
dayalı desteklerin etki analizinin
yapılabilmesi için çalışmalar
başlattıklarını belirten Başkan
Uzkurt, yerli imalat sanayinin
gelişmesini desteklemek amacıyla
Stratejik Ürün Destek Programı
hazırlandığını anlattı. Cevahir
Uzkurt, KOSGEB’in temel öncelikleri,
KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki yeri
ve kurumsal destekler hakkında
OSTİM Gazetesi’ne açıklamalarda
bulundu.

lkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 3,5 milyon KOBİ, tüm işletmelerin %99'unu oluşturmakta,
istihdam yaratılması, yatırım sağlanması, girişimciliğin geliştirilmesi ve genel
makro ekonomik göstergelere önemli
katkılar sağlamaktadır. KOBİ’ler; endüstrileşmenin, sağlıklı bir sosyal yapının, gelir dağılımındaki dengenin ve ticaretteki dinamizmin vazgeçilmez unsuru
durumundadırlar.
KOBİ’lerin; ekonominin, istihdamın, sanayinin adeta iskeleti olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Bu işletmelerin durumundaki en küçük değişiklikler bile makroekonomik göstergelere anında yansımaktadır. Bu yüzden de pek çok ülke ile
birlikte Türkiye’de de böylesine hayati
işlevleri olan KOBİ’lerin gelişmesine

Ü

2.049 KOBİ’ye
524 milyon TL destek
Teknolojik ve ithalata alternatif
ürünlerin üretimine daha ağırlık
verdik. Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli
ürünlerin üretilmesi ve KOBİ'lerin payının artırılması hedefiyle
geçen yıl KOBİGEL-KOBİ Gelişim
Destek Programı’nı geliştirdik. Bu
kapsamda 8 alt kategoride proje
çağrısına çıktık. Proje çağrıları
çerçevesinde 8 bin 355 başvuru
alındı ve bu projelerden 7.589’u
ön incelemeyi geçerek kurullarda
değerlendirmeye alındı. Değerlendirmeler neticesinde 2.049
KOBİ’nin 524 milyon TL bütçe ile
desteklenmesine karar verildi.

yönelik çeşitli program, plan ve destekler
uygulanmaktadır.
Özellikle yeni dönemde, teknolojik
ürünlerin üretimi, yurt dışından ithal
edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesi,
işletmelerin yurtiçinde ve yurtdışında
tanıtılması, yurtdışı pazarlarına açılması,
Türkiye’de geliştirilen teknolojik ürünlerin yurt dışı pazarlarında tanıtılması gibi
hususları içeren yeni destek programları
da hayata geçirilmiştir.
Yeni dönemde, KOBİ ve girişimcilerden
gelen geri bildirimler değerlendirilerek
destek programlarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirilecektir. Projeye dayalı desteklerin etki analizinin yapılabilmesi için
çalışmalar başlatılmış olup, çalışmalar
tamamlandıktan sonra proje desteği alan
KOBİ’ye, projenin nasıl bir katkı sağlandığı şeklinde etki analizlerinin sonuçları
görülebilecektir.

Cari açık için stratejik önlem
Bilindiği üzere ülkemizin ekonomik performansına katkı sağlayacak önemli konulardan biri de cari açığı azaltmaktır.
Cari işlemler dengesi incelendiğinde karşımıza ara malı ithalatı sorunu çıkmaktadır. Bu soruna çözüm bulacak yeni bir
destek programı üzerine çalışarak Stratejik Ürün Destek Programı yürürlüğe
alınmıştır.
Cari açığı azaltmak, Türkiye’nin ekonomik performansına katkı sağlayacak
önemli hedeflerden biridir. Kullanılan
girdilerin yurt içindeki üretici firmalardan tedarik edilerek karşılanması, yaratılan katma değerin ülke içinde kalmasını
sağlayacağı gibi, işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına da katkıda
bulunacak. Girdilerin yurt dışından tedarik edilerek üretim yapılması durumunda
ise elde edilecek katma değer yurt dışına çıkacak. Bu durum, dış ticaret ve
dolayısıyla cari işlemler dengesine olumsuz yansıyacağı gibi,
gerek tüketim malı gerekse
de ara malı üreten firmaların
rekabet gücünü zayıflatacaktır.
Bu bağlamda ülkemizin
2023 vizyonunda yer
alan; dünyanın en büyük
10 ekonomisinden biri
olmak hedefine ulaşmak için ara malı ithalatı
sorununun
çözülmesi
önemli bir yer tutuyor.
Bu çerçevede cari açık
problemini azaltmaya katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi yoluyla;
ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin
teşvik edilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlanması, imalat
sanayinde yerli girdi oranının artırılması ve yerli imalat sanayinin gelişmesi-

ni desteklemek amacıyla Stratejik Ürün
Destek Programı hazırlandı.
Destek programıyla birlikte ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi mümkün olacak. Üretimde daha yüksek oranda yerli
girdi kullanımı sağlanacak. KOBİ’lerin
teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması
kolaylaşacak. KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yetenekleri
geliştirilecek. İthal bağımlılığı yüksek
olan ara malların yerli üretiminin desteklenmesi ile ithalatın ve cari açığın azaltılması hedefleniyor.
Öte yandan yurt içi üretimde yerli ara
malı kullanımı sağlanarak yerli imalat sanayinin altyapısının geliştirilmiş olacak.
KOBİ’lerde nitelikli insan kaynağının
oluşturulması ve istihdamın artırılması
sağlanacak.
Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlar desteklenecek. Cari açığı
azaltmaya katkıda bulunacak ürünler
KOSGEB başkanlığı tarafından belirlenerek, bu ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesini sağlayabilecek işletmeler bu
destekten faydalanabilecek.

Teknoloji üreten KOBİ’lere destek
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek
Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM) ile
öncelikli teknoloji alanlarında yer alan
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer
oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer
alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak
için işletmelerin yapacakları teknolojik

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt,
teknolojik ve ithalata alternatif ürünlerin
üretimine ağırlık verdiklerini belirtti. Yerli
imalat sanayinin gelişmesini desteklemek
amacıyla Stratejik Ürün Destek Programı
hazırlandığını söyleyen Uzkurt, “Destek
programıyla birlikte ithalatı yüksek olan
stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve
millileştirilmesi mümkün olacak. Üretimde
daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı
sağlanacak. KOBİ’lerin teknolojik üretim
yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin
tabana yayılması kolaylaşacak.” dedi.

ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’ler için yürürlüğe alınan
program ile ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin
önemini kavramış, rekabet gücü ve refah
seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi,
ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik,
katma değer ve ihracat şansı yüksek olan
ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İlk kez bu programla hayata geçirilecek
yeniliklerden biri; öncelikli teknolojik
ürünleri üretmek isteyen imalat sektörünün yüzde 100’e varan oranlarda desteklenmesidir. KOBİ TEKNOYATIRIM ile
işletmelere 5 milyon TL’ye kadar hibe ve
geri ödemeli destek sağlanacak. Mikro
işletmelere yüzde 70 geri ödemesiz,
yüzde 30 geri ödemeli, küçük ve
orta büyüklükte işletmelere ise
yüzde 60 oranında geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli destek verilerek destek oranları
yüzde yüze tamamlanıyor.
Yatırım projesine konu ürün
yüksek teknolojik alanda ise
destek oranları yüzde 5 oranında artırılacak. Buna ek
olarak yatırım projesi kapsamında satın alınacak makine
ve teçhizat öncelikli olarak
desteklenerek hibe destek
oranları yüzde 15 oranında artırılacaktır.
Bir diğer yenilik ise, KOBİ’lerin
finansman sorununu çözmek amacıyla KOSGEB Kanunu’na eklenen
erken ödeme uygulaması bu program
ile hayata geçirilecek olup, işletmeler
desteklemeye esası tutarın %25’ine kadar
erken ödeme alabilecek.
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Mühendis adaylarına çağrı:

“Yapabiliriz,
inanmamız gerekiyor”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi’nde mühendis
adaylarına seslendi: “Bizim
mühendislerimiz, dünyadaki diğer
mühendislere göre daha yetenekli.
Yapabiliriz. Bütün olay buna
inanmamız gerekiyor.”

K

arabük Üniversitesi Raylı Sistemler Kulübü, Milli Sanayinin Kalesi
OSTİM ve Türkiye’de Raylı Ulaşım Sektörü konulu konferans düzenledi.
Mühendislik fakültesinde düzenlenen
etkinlikte, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, mühendislik fakültesi
öğrencileriyle bir araya geldi. Aydın, öğrencilere yerli ve milli üretimin önemini
anlattı.

“Motor yapmadan özgür olma
şansın yok!”
OSTİM’deki çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın, “Biz kesinlikle üretim
olmadan kalkınma olmayacağına inanıyoruz. Ülkeyi kalkındırmak için bilgiye
dayalı üretimi yapıyor olmamız lazım.”
dedi.
Orhan Aydın, OSTİM’de; iş ve inşaat
makineleri, medikal, savunma ve havacılık, enerji, raylı sistemler, kauçuk ve
haberleşme teknolojileri sektörlerinde
oluşturulan kümelenmelerle yerli ve milli
üretim için çalıştıklarını anlattı. Tasarınım önemine dikkat çeken Başkan Aydın,
şu verileri paylaştı: “Nüfusun yüzde 90’ı
çalışanlardan oluşuyor. Yüzde 9’u üretenlerden, yüzde 1’i de tasarlayanlardan
oluşuyor. Ama tasarlama kabiliyeti olan,
tasarlayanlar, gelirin yüzde 70’ini alıyor.
Üretenler yüzde 20, üretimde çalışanlar
da gelirin yüzde 10’unu alıyor.”
Yerli ve milli üretimin gerekliliğinin altını çizen Aydın, sözlerine şöyle devam

OSTİM heyeti, Karabük programı kapsamında
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik
Polat’ı da ziyaret etti.

etti: “Kendin yapamadığın sürece çıkış
yok. Bu; trende aynı, türbinde aynı, santralde aynı, demir çelikte aynı. Kendimiz
yapmadan müstemleke düşüncesinden
kurtulamayız. Eğitim veren hocalar, öğrenen öğrenciler, mühendisler, hepimize
görev düşüyor. Bunu yapacağız. Bunu
yapmadığımız sürece özgürlük yok.
Motoru yapmadan bu coğrafyada özgür
olman imkansız. Tankına motor yapamıyorsan bu coğrafyada özgür olma şansın
yok! Yapanlar nasıl yaptı? Aynı termodinamik kitabını okumuyor muyuz? Aynı
mukavemet kitabını okumuyor muyuz?
Neden biz yapamayalım. Yapabiliriz.
Öğrenci, hoca, sanayi, kamu, yönetenler,
siyasetçiler hepimiz bir araya geleceğiz.
Çaba sarf edeceğiz.”

“Odaklanmamız gerekiyor”
Türk mühendislerin, dünyadaki diğer
mühendislerden farklı olmadığını dile
getiren ve raylı sistemlerde ülkemizdeki başarılı projelerden bahseden Orhan
Aydın, “Onların parmakları 6 tane değil.
Gözleri 3 tane değil. Bizim mühendislerimiz, dünyadaki diğer mühendislere göre
daha yetenekli. Yapabiliriz. Bütün olay
buna inanmamız gerekiyor. Odaklanmamız gerekiyor. Raylı sistemlerde bunu
biz yaptık. Kayseri, Bursa, Kocaeli, Samsun yerli yapıldı. Malatya’daki trambüs
yerli yapıldı. İstanbul ve inşallah bundan
sonrakilerin tamamı yerli yapılacak.” ifadelerini kullandı.

ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, sektöre
yönelik yatırımları ve fırsatları rakamlarla
özetledi.

Mühendis adayları, OSTİM, raylı sistemler,
yerli ve milli üretim konularında sorular sordu.

OSTİM’in pek çok üniversiteyle iş birlikleri geliştirdiğini anlatan, Karabük
Üniversitesi’yle de iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan. Aydın, “Öğrencilerimizi de önemsiyoruz. Bize ihtiyacınız
olursa; staj konusunda, iş bulma konusunda biz elimizden geleni yaparız. Gücümüzün yettiği, elimizin değdiği kadar
size yardımcı olmaya hazırız. Sizinle iş
birliğine hazırız. Raylı sistemler bölümünüzün olması bizim için ayrı bir değer.”
mesajını verdi.

nin kuruluş aşamaları hakkında bilgi verdi.

“ARUS pazara damga vuracak”
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), Koordinatörü Dr. İlhami
Pektaş, Türkiye’de Raylı Ulaşım Sektörü
başlıklı sunumunda, dünyada ve Türkiye’de
raylı sistemlerin güncel durumu ve küme-

Raylı sistem pazarının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Pektaş, “Küresel raylı
sistem pazarı hacmi, 2017-2019 yılları arasında 176 milyar Euro, 2019-2021 yılları
arasında 185 milyar Euro’luk bir hacim var.
Raylı sistem ihtiyaçları sürekli artıyor ve sizin iş imkanlarınız da sürekli artıyor.” dedi.
ARUS’un kurulduktan sonra raylı sistemlerdeki yerli ve milli üretim artışına katkılarını dile getiren İlhami Pektaş, “Otomobilde olmayan milli markalarımız şu anda
raylı sistemlerde çıkmış durumda. Bu daha
da artacak. 2023 ve 2035 hedeflerinde 100
milyar Euro’luk pazara ARUS ve üyeleri
damgasını vuracak.” mesajını verdi.

Türkiye mezunları fahri elçi olmaya hazır

S

ağlık Bakanlığı'nın desteğiyle, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı,
Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Sanayi
Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası
(ATO) iş birliğinde Türkiye Mezunları
Ankara İş Dünyası Buluşmaları Sağlık
Sektörü Konferansı düzenlendi. Konferansta, Türkiye’nin çeşitli Konferansta,
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde eğitim alan ve
şu anda ülkelerinde önemli görevlerde
bulunan, 56 ülkeden gelen 200’den fazla

Türkiye sağlık mezunu, Ankaralı medikal
sanayicilerle ikili iş görüşmeleri yaptı.
Yabancı mezunlar, Türkiye’nin fahri elçisi
gibi çalışmaya hazır olduklarını belirterek,
“En büyük eksik tanıtım. Bu konuda bizden faydalanın” mesajı verdi. Katılımcılar,
“Türkiye’den temin edeceğimiz malzeme
olduğu kadar, öğreneceğimiz çok şey
de var mesajı verirken, kendilerinin de
Türkiye’ye katabileceği şeyler olduğunu
ifade ederek, “Bu ilişkiyi sürekli kılacak
bir mekanizma kuralım.” önerisinde bulundu.

OSTİM
Medikal
Sanayi
Kümelenmesi, Türkiye Mezunları Ankara İş
Dünyası Buluşmaları Sağlık Sektörü
Konferansı’na
16
firmasıyla
katıldı.
Programda küme üyesi, Elmed, Proted,
Moslab, Üzümcü, Geotek, Ertunç Özcan,
Mixta, Sera Medikal, Metisafe, Kardinero,
Argi Grup, Cleanzonn, Doratek, Eryiğit,
Sümer ve Novamedtek ürettikleri tıbbi cihaz ve sağlık gereçlerini sergiledi.

56 ülkeden gelen 200’den fazla Türkiye
mezunu Ankaralı medikal sanayi
üreticileriyle ikili iş görüşmesi yaptı.
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Girişimcilik en iyi pasaport
1500 girişimci ve girişimci adayı,
TOBB’un desteğiyle ve Girişimcilik
Senin İçinde, Gözünde Büyütme!
temasıyla düzenlenen G3 Forum’da
buluştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
gençlere girişimci olmaları çağrısında
bulunurken, “Girişimcilik en iyi
pasaport. Kırmızı yeşil pasaporta
ihtiyacın yok girişimciysen. Fikri olanın
pasaporta bile ihtiyacı yok.” dedi.

İ

şsizliğin çaresinin ve zenginliğin reçetesinin ‘girişimcilik’te olduğunu
söyleyen Hisarcıklıoğlu, risk alan ve
bu riski iyi yönetenlerin kazanacağını
belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu girişimciliğin yükselen değerini de; “Artık
evlenecek insanlara askerlik yapıp yapmadıkları ya da sigortalı olup olmadıkları
değil, girişimci olup olmadıkları soruluyor.” sözüyle anlattı.

“Şimdi ülkeler girişimci ithal ediyor”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Forum’da yaptığı konuşmada Sovyetler
Birliği’nin girişimci eksikliğinden dolayı
dağıldığını, savaş sonrası yerle bir olan
Almanya ve Japonya’nın yine girişimcileri sayesinde bugün dünyanın en güçlü
ekonomileri arasında bulunduğunu söyle-

di. Hisarcıklıoğlu, “Şu anda dünyanın en
zengin 20 ülkesi, aynı zamanda en girişimci 20 ülkesi. Şimdi ülkeler girişimci
ithal ediyor. Slikon vadisindeki girişimcilerin %52’si ABD dışında doğmuş. Girişmicilik artık dünyada en değerli pasaport.
Kırmızı, yeşil pasaporttan değerli. Bakın
Çin, Almanya ülkesine gelecek girişimciye özel vize, oturma izni veriyor.” dedi.
İşsizliğin çözümünün girişimcilikte olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu her yıl istihdam piyasasına
1 milyon yeni insan katıldığını söyleyen
TOBB Başkanı, “10 yıldır her yerde ‘girişimci olun’ diyorum. Bu iş tuttu. Girişimcilik moda oldu. Sadece bana her gün
onlarca girişimcilik fikri geliyor. Girişimci kimdir, tek cümle ile anlat derseniz, benim için girişimci sınırları aşan kişidir.“
tanımlamasını yaptı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilere ve girişimci adaylarına
öncelikli olarak hayal kurma, çok çalışma önerilerde bulundu ve ekledi: “Risk
alın, cesur olun. Pes etmeyin. Yeniden
deneyin. Değişen küresel dengeleri takip
edin. Ortaklıklar kurun. Zenginliğin yolu
güçleri birleştirmekten geçiyor. Dürüstlükten vazgeçmeyin. Çünkü işin hilesi
dürüstlüktür. Teknolojiyi ve interneti iyi
kullanın.”

Kurtuluşun yolu girişimcilik ve
markalaşma
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, etkinlikteki konuşmasında yerli ve milli üretim
ile markalaşmanın önemine işaret etti.
Türkiye’nin kendi markalarını ortaya çıkarması, vatandaşların da yerli ve milli
ürünleri tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Baran, “Bu ülkenin kurtuluşunun
ve cari açığı azaltmanın hem markalaşmadan hem girişimcilikten hem de kendi
yerli ve milli ürünlerimize sahip çıkmaktan geçtiğini düşünüyorum.” dedi.
ATO Başkanı, girişimcilikte çıraklığın
önemine de değindi. Çocukluğunun ve
gençliğinin zor şartlar altında geçtiğini
söyleyen Baran, her yaz mahalledeki iş

yerlerinde çıraklık yaparak, hafta sonları
stadyumda maç izlemeye gelenlere, üzerine oturmaları için eski gazete satarak
ticareti öğrendiğini anlattı.
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ise
günümüzde girişimcilik için sermaye
gerekmediğini, girişimci olmak isteyen
gençlerin ve kadınların geçmişe kıyasla
daha çok imkâna sahip olduklarını vurguladı. TOBB Genç Girişimciler Kurulu
Başkanı Ali Sabancı da değer yaratmadan
para kazanılamayacağını kaydetti. Sabancı, “Eğer çalışırsak, denersek bir yerlere
ulaşırız. Hata yapmak istemiyorsanız
bir tane yolu var. Hiçbir şey yapmamak.
Lütfen enerjimizi yitirmeyelim. Bir sürü
olumsuzluk olabilir ama olumsuzlukta da
fırsatlar vardır.” görüşünü paylaştı.
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Milli projelerin yerli kahramanı MFK, küresel projelerde de yer alıyor

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA ANAHTAR TESLİM ÜRETİM
Türkiye’nin yerli ve milli savunma
sanayii ve havacılık projelerinin
pek çoğunda yer alan Makine Freze
Kalıp (MFK) Ltd. Şti., bu alanda
yapılan üretimlerde adeta bir gizli
kahraman. Türkiye’nin gözbebeği
milli projelerinin yanı sıra Boeing,
Ambreir, Airbus gibi küresel markalara
da üretim ekipmanları yapan MFK’nın
CERN’de de imzası var. OSTİM Savunma
ve Havacılık Kümelenmesi’nin (OSSA)
üyesi olan şirket, Elon Musk’ın firması
SpaceX ile masaya oturacak.

“KAHRAMANKAZAN İÇİN
7 SENEDİR BEKLİYORUZ”
Muhsin Mardin, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakanlığı döneminde başlattığı
ve özel önem verdiği Ankara'nın
Kahramankazan ilçesindeki Uzay
ve Havacılık Organize Sanayi
Bölgesi’nde bürokratik sıkıntılar
yaşandığına işaret etti. 7 senedir
yatırım için beklediklerini vurgulayan Mardin, sanayicilerin
maliyetler nedeniyle OSB içinde
yer almakta zorlandığını, arsa
tahsislerinin hala yapılamadığını
ifade etti.

üyesidir.

T

ürk sanayisine 28 yıldır hizmet veren
MFK, savunma, havacılık, otomotiv
sanayinden sonra uzay teknolojilerine yöneldi. MFK, son dönemlerin en çok
konuşulan isimlerinden Elon Musk’ın firması SpaceX ile masaya oturacak. Ünlü
şirketle uzay ve otomotiv alanının tasarım
ve imalat ayağında yapılabilecekleri konuşacak MFK’nın kaptan köşkünde Muhsin
Mardin oturuyor.
1990 yılında Bursa bir otomobil fabrikasındaki görevinden ayrılarak otomotiv
sektörüne kalıp üretmeye başlayan Mardin,
1997 yılında ise havacılığa adım atmış. Bu
dönemde Fransa, İspanya ve Almanya’ya
üretim yaparak tecrübesini pekiştirmiş.
2004’te de TAI ile savunma sanayine giren; TAI içinde kontrol ve devreye alma
ekibi ve şantiyesi bulunan Muhsin Mardin,
her hafta Yenişehir’deki fabrikasından da
buraya önemli üretim ekipmanları gönderiyor.

Uçak firmalarının
karbon kalıplarını üretiyor
Türkiye’nin savunma sanayii ve havacılık
alanlarında ilerlemesine ‘milli bir dava’
olarak bakan başarılı ismin verdiği bilgiye göre, MFK; Boeing, Ambreir, Airbus
gibi küresel birçok uçak firmasının projesinde yer alan, uçak gövdelerinin karbon
kalıplarını Türkiye’de üreten tek firma.
2003 yılında Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’nin (CERN) yürüttüğü Büyük
Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) deneyine de
katkıda bulunduklarını aktaran Bursalı
işadamı, “MFK, Altın Kalite Ödülü ile

Havacılık, otomotiv ve savunma sanayiine yönelik imalat
ve anahtar teslim projeler yaptıklarını belirten MFK Genel
Müdürü Muhsin Mardin, Türkiye’de savunma sanayii
üretimlerinin gelişmiş ülkelerden daha hızlı, kaliteli ve daha
uygun fiyatta güncel teknolojiyle yapılabildiğine dikkat
çekerek, “Türkiye’de bu işler artık yapılıyor, ama talep olması
lazım.” diyor.

ödüllendirilmiştir, aynı zamanda Otokar’a
ve FNSS gibi zırhlı araçlar yapan firmaların çözüm ortağıdır. Türkiye’nin milli pek
çok milli projede MFK imzası bulunuyor.”
dedi.
Türkiye’de savunma sanayiine üretim
yapan neredeyse tüm firmaların üretim
hatlarını ürettiklerini vurgulayan Muhsin
Mardin, Bursa Yenişehir’de 13 bin metrekaresi kapalı toplam 46 bin metrekarelik
tesislerinde çoğunluğu mühendis ve teknik
elemanlardan oluşan 200 kişi ile üretim
yaptıklarını söyledi. 20 metreye kadar 5
eksen işleme kapasitesine sahip olduklarını
dile getiren Mardin, teknik ekip, mühendislik ve makine parkı olarak altyapılarının
yeterli olduğunu kaydetti.
Mardin, “Altay Tankı gövdesinden 7 adet
yaptık, Otokar’a gönderdik. Şimdi Altay
tankından 500 adet üretilmesi planlanıyor.
Biz hiç yatırım yapmadan ayda iki takım
yapabilme kapasitemiz var. Ancak Altay
Tankı ihalesi 2 yıldan bu yana bekleniyor.
Ayrıca kara birliklerinin nehirleri hızla
geçmesi için tasarlanan Seyyar Yüzücü
Hücum Köprüsü Samur gövde ve rampalarından 50 takım yaparak yüklenici firma olan FNSS’ye teslim ettik. Bu araçtan
da Türkiye dışında sadece İngiltere’de ve

MFK; Boeing, Ambreir, Airbus gibi küresel birçok uçak
firmasının projesinde yer alan, uçak gövdelerinin karbon
kalıplarını Türkiye’de üreten tek firma.

Almanya’da var. F16 orta gövde imalat ve
montaj hattı yaptık. Roketsan ve Aselsan
ile yürütülen milli projeler var. Kompozit
uçak kanat kalıpları üretiyoruz. 3 ay önce
A350 uçağının kanatlarının bir kısmını
TAI’ye teslim ettik. A330 uçağının arka
kuyruğundaki bir bölümü radarı biz ürettik” dedi.

“Talep olursa sanayici de
yatırım yapar”
Kahramankazan’da yapacakları tesiste kalıpların yanı sıra önümüzdeki 5 yılda parça
üretmeyi de hedeflediklerini belirten Muhsin Mardin, Türk savunma sanayii için geliştirerek ürettikleri ürünleri aynı zamanda
ihraç ederek ülkeye katma değer sağladıklarına işaret etti. Türkiye’de savunma sanayii üretimlerinin gelişmiş ülkelerden daha
hızlı, kaliteli ve daha uygun fiyatta güncel
teknolojiyle yapılabildiğine dikkat çeken
Mardin, “Türkiye’de bu işler artık yapılıyor, ama talep olması lazım.” dedi.
MFK’nın cirosunun yüzde 56’sını savunma ve havacılık sanayi oluştururken, yüzde
44’ü otomotivden elde ediliyor. Muhsin
Mardin, bu alanda ana sanayilere MoCap,
mastar model ile üretim ve kontrol ekipmanlarını yaptıklarını dile getirdi.

MFK’nın burada 7 bin metrekaresi
kapalı toplam 25 bin metrekarelik
alanda 30 milyon lirayı aşan yatırım yapmaya hazırlandığını belirten Muhsin Mardin, “Bizler savunma sanayiinde üretim yapmak için
hazırız ancak arsa tahsisleri hala
yapılamıyor. Ayrıca arsalar pahalı
ve küçük işletmelerin yatırım gücü
buna yetmiyor. Önümüzde önemli
projeler var. Genel maksat helikopterini yetiştiremedik. Şu anda
yarısına geldik. Helikopterin bütün
gövde aparatlarını yapıyoruz.
Şimdi yeni Milli Muharebe Uçağı
var. Onun için herkesin Kazan
OSB’ye gitmesi gerekiyor. Gidemeyen, oraya yer yapamayan
projelerde yer alamayacak. Orada
çalışmalar yalnız TAI ile olmayacak. Yabancıları da projelerde
birlikte çalışmak istiyor. Fabrika
yatırımları yapılamadığı için hem
siparişler hem de ihaleler kaçıyor.”
açıklamasını yaptı.
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Akalın Isıl İşlem, üretim ağını genişletti

OSTİM’e çeliği ısıtan yeni tesis
Köklü sanayi birikimiyle başarılı çalışmalar gerçekleştiren OSTİM firmaları,
yatırımlarına kesintisiz devam ediyor. OSTİM'de faaliyet gösteren; İş ve İnşaat
Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) üyesi Akalın Isıl İşlem, 20 kişiye istihdam olanağı sağlayan yeni tesisini
devreye aldı.

Y

oğunlukla; savunma, otomotiv,
medikal sektörlerine yönelik çalışacak tesisin açılışına Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda sanayici katıldı.

Türkiye için bir değer
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Akalın firmasının sadece OSTİM
ve Ankara için değil Türkiye için kıymetli
bir değer olduğunu söyledi. “OSTİM’de
yapılan üretimlerin hemen hemen büyük
çoğunluğu burada son işlemlerini görerek,
makinelerine, takımlarına, tezgahlarına,
savunma sanayiinin birçok ürününe dahil
oluyor.” diyen Aydın, en son teknolojiyle
yapılanan firmanın OSTİM’de olmasının
çok kıymetli olduğunu söyledi.
Orhan Aydın, “Abdullah Akalın’a
OSTİM’de bu yatırımı yaptığı için OSTİM
camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Burası sadece OSTİM’e Türkiye’den her

yerden hatta yurtdışından da birçok firmaya ve kuruma hizmet veriyor. Savunma
sektörüne hizmet ettiği için de bizim için
ayrı bir anlamı var. Yatırımın, firmanın
tüm çalışanlarına ve Akalın ailesine, vatanımıza, milletimize, bölgemize hayırlı
olsun.” dedi.

Bağımsızlık için üretim
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sözlerine, “Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, esnafımızın, sanayicimizin,
üretim yapan insanlarımızın sıkıntılı bir
döneminde yeni bir tesisin açılmasına
yatırım yapan kardeşimizi kutluyorum.”
diyerek başladı.
Akalın’ın sadece Ankara’nın yanı sıra
Türkiye’de makine işiyle uğraşan, makine
parçası yapan, savunma sanayiine üretim
yapan kuruluşlara hizmet edecek bir firma
olduğunu belirten Başkan Yaşar şunları
söyledi: “Yüce Allah bize çalışmayı göstermiş. Her yerde çalışacağız. Yılmadan,
korkmadan, çalışacağız. Daha çok üreteceğiz, istihdam sağlayacağız, dış satım

Akalın Isıl İşlem Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Akalın, “Makine parkını sıfırdan kurduğumuz
şubemizde; savunma, otomotiv, medikal üzerine çalışacağız. Tesisimizde 9 ısıl işlem fırını var,
bunların 2’si ana fırın. Aylık kapasite 700 ton olacak.” diyor.

yapacağız ve bağımsızlığımıza ancak o
zaman kavuşacağız. Eğer siz, ekonomik
olarak bağımsızlığınızı başka yerlere bağladıysanız, Türkiye’nin bağımsızlığını
bahsetmeye hakkınız yoktur. Özgür davranamazsınız!”
Fethi Yaşar, Türkiye’nin üreterek, ihracatının ithalatı geçtiği noktada, gelirlerinin
giderlerini geçtiği noktada daha da özgürleşeceğini dile getirdi.

20 kişiye istihdam
OSTİM’e yeni bir üretim alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Akalın Isıl İşlem Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Akalın, tesiste 9 tane
ısıl işlem fırını olduğunu ve 20 kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

Başkent’in üçüncüsü olurken Türkiye’deki 15 merkez arasına girdi

Proted, Ar-Ge Merkezi hayaline kavuştu

Ö

zel sektör Ar-Ge merkezleri; Ar-Ge,
teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan
yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek
rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan
5746 sayılı Kanun kapsamında kurularak
faaliyet gösteriyor.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
üyesi Proted de, bir buçuk yıla yakın bir çalışmasının ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi
olarak tescillendi. Merkez’de ithal gelen
protez ve ortezlerin yerlileştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları da yapılıyor.

“Standartlarımızın yükselmesi
açısından önemli”

Proted Protez Ortez ve Rehabilitasyon Ltd.
Şti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescillendi.
Sağlık sektöründe Ankara’daki üçüncü
Ar-Ge Merkezi olan firma, 10 projesinin
3’ünü de tamamladı. Proted Yönetim
Kurulu Başkanı İlhan Şahin, “Ar-Ge merkezi
olmak bizim hayalimizdi. Zaten bir Ar-Ge
merkezinde yapılması gereken çalışmaları
biz bir şekilde yapıyorduk.” dedi.

Proted Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahin, kuruldukları günden beri Ar-Ge çalışmaları yaptıklarına dikkat çekti. Şahin,
“Ar-Ge merkezi olmak bizim hayalimizdi.
Zaten bir Ar-Ge merkezinde yapılması gereken çalışmaları biz bir şekilde yapıyorduk. Ama bunun tescillenmesi, hakikaten
kendi standartlarımızın da yükselmesi açısından önemli.” dedi.

le ifade etti: “Devletin bu konuda teknik
personel çalıştırma sınırlarını da gözden
geçirince bizim yapımızın da ona uyarlanabileceğini gördük. 2017 yılının ikinci yarısına kadar, personel yapılanmamızı gözden
geçirerek Ar-Ge merkezlerinin gereği olan
teknik ve nitelikli personelle kadromuzu
donatmış olduk.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ar-Ge Merkezleri 2018 Şubat ayı istatistiklerine göre, Proted, sağlık sektöründe
Ankara’da üçüncü Ar-Ge Merkezi olurken,
sektörde Türkiye genelinde de toplam 15
Ar-Ge merkezi arasına adını yazdırdı.

Ar-Ge merkezi çalışmalarına 2016 yılının
son çeyreğinde başladıklarını anlatan Şahin, Ar-Ge merkezi olma süreçlerini şöy-

10’dan fazla proje
Merkezde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı ve TÜBİTAK’la birlikte yürütülen
10’dan fazla proje olduğunu anlatan deneyimli sanayici, 3 projenin tamamlandığını
ve ürünlerin ortaya çıkmaya başladığını
dile getirdi. Şahin, projelerin aynı zamanda
Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin yerlileştirmesine yönelik çalışmalar olduğunu da
kaydetti.
İlhan Şahin, Ar-Ge Merkezi’nde tamamlanan ve devam etmekte olan projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Hidrolik diz eklemi projemiz bitmek üzere, prototipi yapıldı
gayet başarılı sonuçlar elde edildi. Bunu
mayıs ayında Almanya’da fuarda sergileyeceğiz. Bunun yanında ampute koşucular için, hafif ve enerji depolama özelliğine
sahip kompozit ayak projemiz vardı; o da
tamamlandı. Mikro işlemcili el protezi numune çalışmaları bitti; yazılım çalışmaları
devam ediyor. Muhtemelen bu yıl sonuna
doğru tamamlanacak. İtalyan ve İspanyol
ortaklarla yürüttüğümüz robotik dirsek eklemi AB projemizi de başarıyla sonuçlandırdık; ürüne dönüştüreceğiz.”

Tecrübeli sanayici şu bilgileri verdi: “Firmamız 2000 yılında kuruldu. Makine
parkını sıfırdan kurduğumuz şubemizde;
savunma, otomotiv, medikal üzerine çalışacağız. Tesisimizde 9 ısıl işlem fırını var,
bunların 2’si ana fırın. Aylık kapasite 700
ton olacak. Diğer fırınlarımız ise meneviş
ve gerilim giderme fırınları. Kumlama
makinesi ve kalite kontrol cihazlarımız da
mevcut. Kendi çeliğimizin ısıl işlem raporunu yazabiliyoruz.”
Kısaca ısıl işlem: Metal ve alaşımlarının,
faz diyagramlarına bağlı olarak ergime
sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda uygulanan farklı işlemlerle istenilen mekanik
özellik ve iç yapıların elde edilmesine ısıl
işlem deniliyor.

ÜRÜN SÜRECİNİ
HIZLANDIRIYOR
Son 5-6 yıldır Ar-Ge çalışması
gayreti içinde olduklarını dile
getiren İlhan Şahin, “Yaptığınız
çalışma bir şekilde uzun süre de
geçse ürüne dönüşüyor. Önceden
6 ayda, 1 yılda bir ürün çıkartırken
şimdi 6 ayda 5-6 tane ürünümüz
çıkabiliyor. Ar-Ge çalışmalarımızın
meyveleri bu.” dedi.
Proted Ar-Ge Merkezi’nde 26’sı
mühendis 12’si tekniker olmak
üzere 38 Ar-Ge personeli çalışıyor.
Ar-Ge projelerinin yanında tesis
yatırımlarına da devam eden firma,
inşası devam eden 12 bin metrekare kapalı alana sahip üretim ve
rehabilitasyon merkezini yıl sonunda devreye almayı planlıyor.

Yeni projelerle de çalışmalarına devam
ettiklerini kaydeden Şahin, çocuklar için
polisentrik diz eklemi projesinin hazırlık
aşamasında olduklarını, yine çocuklar için
kalça eklemi projesini tamamlandıklarını
ve test çalışmalarının devam ettiği bilgisini
verdi.
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STİM OSB Konferans Salonu’nda
gerçekleşen törende, OSTİM’de
yetişmiş, OSTİM’e, Ankara’ya ve
ülkemize önemli katkılarda bulunmuş ve
tecrübeleriyle gençlere rol model olmuş
isimlere; Liderlik, Yenilikçi Lider, Değer
Katan Lider, Eğitim’de Lider, Örnek Lider, Fark yaratan Lider, Zanaatkar Lider
ve Yenilikçi Kadın Lider kategorilerinde
ödüller verildi.

O

“Vefamızı göstermek için bir
aradayız”
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener, sanayinin duayenlerinin gönüllerine dokunmak üzere böyle bir ödül
töreni düzenlediklerini anlattı. Yener şunları söyledi: “Her biri OSTİM’den yetişen,

Liderlik Ödülü alan duayenler
• Nurettin Özdebir Ankara Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Liderlik Ödülü
• Orhan Aydın OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı - Liderlik Ödülü
• Sıtkı Öztuna OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanvekili - Yenilikçi Lider
Ödülü
• Hasan Gültekin İvedik OSB
Yönetim Kurulu Başkanı - Liderlik
Ödülü
• Hüseyin Kutsi Tuncay Anadolu
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Liderlik Ödülü
• Şadi Türk Başkent OSB Yönetim

küçük dükkanlarını, devasa fabrikalara
dönüştüren, ürettikleri ürünlerini dünyanın dört bir yanına pazarlayan, yanlarında;
onlarca, yüzlerce insan çalıştıran, yılmadan yorulmadan, çalışmaya devam eden,
yeniliklere ayak uyduran, yaratıcılıkta
gençlere taş çıkartan, işletmesi ikinci kuşağa geçmesine rağmen, hala dükkanında
atölyesine, fabrikasına koşarak gitmeye
devam eden, OSTİM’e çok emeği geçen
ustalarımıza vefamızı göstermek için bir
aradayız.”

“Vefası olmayanın bekası olmaz”
TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli
Sarıtoprak, genelde övgüde cimri, eleştiride cömert olunduğunu vurgulayarak,
“OSTİM, nasıl kuruldu, nerden nereye
geldi biliyorum. Büyük çaba gösterdiniz.
Bir yere gelmek zordur. Orayı korumak
çok çok daha zordur. Vefası olmayanın
bekası olmaz. Her fırsatta vefamızı gös-

Kurulu Başkanı - Liderlik Ödülü
• Seyit Ardıç ASO 2. ve 3. OSB
Yönetim Kurulu Başkanı - Liderlik
Ödülü
• Ahmet Kurt OSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı - Liderlik Ödülü
• İbrahim Karakoç Çırak Eğitim
ve Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı - Eğitimde Lider Ödülü
• Niyazi Akdaş Akdaş Döküm Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı - Yenilikçi
Lider Ödülü
• Sait Ulusoy Ulusoy Elektrik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı - Yenilikçi
Lider Ödülü
• Hasan Basri Bozkurt Hidromek
Yönetim Kurulu Başkanı - Değer
Katan Lider Ödülü
• Hamit Yiğit Yiğit Akü Yönetim

Orhan Aydın

Nurettin Özdebir

1967 yılında merhum Cevat Dündar ve
arkadaşları tarafından temelleri atılan
OSTİM, yarım asırda Ankara ve Türkiye
sanayisine önemli çınarlar kazandırdı.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri
Derneği (ORSİAD), OSTİM OSB ve Türk
Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV)
iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen
Sanayinin Çınarları Vefa Ödülleri
Töreni’nde duayenlere vefa ödülleri
takdim edildi.

Nedret Yener

SANAYİNİN ÇINARLARINA VEFA

termek zorundayız.” dedi.

buradan yetişmiş tüm firmalarımızı da
canıgönülden tebrik ediyoruz. Ankara sanayisinin tamamının; OSTİM’den olsun,
olmasın bir şekilde OSTİM’le bağlantısı
var. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Onların
büyümesinden, yaptığı işlerden kendimize
pay çıkarıyoruz. Ankara’nın sanayisinde
OSTİM’in mührü var.” değerlendirmesinde bulundu.
Liderlik Ödülü alan bir diğer yönetici İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Gültekin de böyle bir ödül töreninde bölgesini temsil etmekten şeref duyduğunu
dile getirdi.

Sanayiciye hizmet ülkeye hizmet
Programda Liderlik Ödülü takdim edilen
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Nurettin Özdebir, duygularını şu
sözlerle ifade etti: “Sizlere hizmet etmek;
Hakk’a hizmet etmek, ülkeye hizmet etmek. Çorbada azıcık tuzum olsa bile bu
bana büyük bir mutluluk verir. Marifet
iltifata tabidir. Ben bu iltifatı hakkettiğimi
zannetmiyorum ama sizler layık görmüşsünüz çok teşekkür ederim.”

“Ankara’nın sanayisinde OSTİM’in
mührü var”
Liderlik Ödülü sunulan OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “OSTİM,
hizmet etmeye değer bir organizasyon.
Buradan büyüyüp gitmiş, Ankara sanayisine, ihracatına, istihdamına imza atmış,

Kurulu Başkanı - Örnek Lider Ödülü
• Önder Bülbüloğlu Bülbüloğlu Vinç
Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Örnek Lider Ödülü
• Mehmet Kaybal MEKA Beton
Santralleri A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı - Liderlik Ödülü
• Hüseyin Duygu Duygu Makine Oto
Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zanaatkar Lider Ödülü
• Tahsin Aydın Aydınlar Elektrik
Yönetim Kurulu Başkanı - Zanaatkar
Lider Ödülü
• Hasan Hüseyin Küçükpazarlı
Küçükpazarlı Havacılık ve Uzay
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Örnek Lider Ödülü
• Osman Koçak Teksan Hidrolik
Yönetim Kurulu Başkanı - Zanaatkar

OSTİM Başkanvekili ve İkmal Teknik Sanayi
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Öztuna
da ödül takdim edilen sanayiciler arasında
yer aldı. Öztuna, Yenilikçi Lider Ödülü’nü
almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Lider Ödülü
• Nihat Güçlü Eptim Elektrik Yönetim
Kurulu Başkanı - Örnek Lider Ödülü
• Veysel Korucu Korucu Makine
Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Zanaatkar Lider Ödülü
• İsmail Gökdoğan Doğan Tel Örgü
Yönetim Kurulu Başkanı - Zanaatkar
Lider Ödülü
• Fuat Demirci Özgüven Döküm
Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zanaatkar Lider Ödülü
• Özlem Sevilmiş Tarmaş Makine
Yatırım, İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı - Yenilikçi Kadın Lider
Ödülü
• Necati Oğuz Üstün-El Eksoz
Kurucusu - Örnek Lider Ödülü
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Duayenlerin dilinden OSTİM
son derece yüce bir duygu. Burada sanayi koydum; ‘Mercedes’e akü vereceğim’.
“Başkanlarımız hep
Oldukça renkli
çınarlarının büyümesine yardımcı olan,
Paran, makinen, fabrikan, yetişmiş
görüntülere sahne olan onların büyümesi için ortamı hazırlaadamın yok… Söyleyene değil, söyletene yanımızda oldu”
yan birçok faktör var. Bunlardan biri de
bakacağız. Şu anda Avrupa’nın en moVeysel Korucu - Korucu Makine
törende ödül alanlar,
OSTİM Kooperatifinin kurucularıdır. Sağ dern fabrikası Yiğit Akü’dür. 100 ülkeye
Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı:
olanlara Allah daha uzun ömür versin.
ihracat yapıyoruz. Üretimin yüzde 65’ini
başarı hikayelerini
“Sanayicilik uzun bir yoldur. Kimimiz
Vefat edenlere de Allah gani gani rahmet
ihraç ediyoruz.”
başardık. Kimimiz başaramadık. Ama
ve OSTİM’in bu
eylesin. Büyümek güzel bir şey, sağlıklı
Başkanlarımız hep yanımızda oldu. Ben
büyümek
esas.”
“OSTİM, doğduğum yer”
başarıdaki payını
OSTİM’de doğdum. 30 yaşında geldim
OSTİM’e, 70 yaşında da ayrıldım. Sağ
katılımcılara anlattı.
Önder Bülbüloğlu - Bülbüloğlu Vinç
“Başarımızda OSTİM
olsunlar beraberiz yine.”

“Takdir etmek teşvik etmektir”
Niyazi Akdaş - Akdaş Döküm Yönetim
Kurulu Başkanı: “Başarılı olmak kolay
değildir. Başarılı insanın bir kere, işini iyi
bilmesi ve başkalarından daha iyi yapması ve çok çalışması lazım. Sağılığında
insanı takdir etmek, insanı teşvik etmektir. Daha ileriye götürmektir.”

“OSTİM’in Ankara sanayisine
katkısı çok”
Şadi Türk - Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı: “1985 yılında 4 senelik bir
mühendisken, OSTİM’de dükkan aldık.
İlk denemeyi orada yaptık. Bende bir işçi
çocuğuyum. Bugün iki bin kişi çalışanımız var, ilk 500 sanayi sıralamasında
118. sırada boy gösteriyoruz. Ankara’da
ilk 10’un içinde sayılıyoruz. Ankara’da
bir sanayi konuşuluyorsa, bu salondaki
arkadaşlarımızın, başkanlarımızın ve
sanayicilerimizin emeği çok. Bunların
hepsinin ana kökeni OSTİM. OSTİM’in
Ankara sanayisine katkısı çok.”

katkısı büyük”

Hasan Basri Bozkurt - Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı: “Hidromek’in
kalkınmasında OSTİM’in bize katkısı
çok. Çünkü bizim birçok tedarikçimiz
burada. Onların iş birliği, katkısı ve
destekleriyle bugün bu noktaya gelebildik. Biz 4 kişiyle başladık, şimdi 2 bin
kişiyiz. Dünyanın birçok ülkesine ihracat
yapıyoruz. Türkiye’deki ilk 500 içerisinde 108. sıraya geldik. Dünya iş makineleri sıralamasında da 46. sıradayız. Bizim
başarıya ulaşmamızda OSTİM’in katkısı
son derece büyük.”

“100 ülkeye ihracat yapıyoruz”
Hamit Yiğit - Yiğit Akü Yönetim
Kurulu Başkanı: “50 lira paran varsa
dükkan açabilirsin diyorlardı. Ben de
paranın hepsi 12 lira başka para yok! 12
lirayla açtık. Açtıktan sonra bir hedef

Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı: “Bu
ödülün benim için anlamı gerçekten çok
büyük. Çünkü, OSTİM benim doğduğum
yerdir. 33. yıla giren sanayi sevdamın
başladığı yerdir OSTİM. 100 metrekarelik bir atölyede başladım. Hepimiz
birbirimizi çok iyi tanırız. 1980’li yılların
sanayi hamlesiyle OSTİM çok büyük
sanayiciler çıkarmıştır. Dünyanın her
yerine ürün, mal, hizmet ihraç eden sanayiciler yaratmıştır. Onun için OSTİM’in
sadece Ankara değil, Türk sanayisi için
de önemi çok büyüktür.”

“Görenler varmış”
Osman Koçak - Teksan Hidrolik
Yönetim Kurulu Başkanı: “Bizler
büyük bir mücadeleden geldik. Paralar
kazandık. Yeni yerler yaptık. Fakat hep
derdik bunları kim görecek diye? Ben
ORSİAD’a çok çok teşekkür ediyorum.
Bunları görenler de varmış.”

Niyazi Akdaş

Şadi Türk

Hüseyin Kutsi Tuncay

İbrahim Karakoç

“48 yıldır aranızdayım”
İbrahim Karakoç - Çırak Eğitim ve
Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı: “Rahmetli Cevat Dündar, Allah gani
gani rahmet eylesin, “Gelin burada birer
iş yeri sahibi olun.” diye bizleri davet etti.
1968 yılında ben üye oldum. 1970 yılında
da yönetim kurulu üyesi olarak, o günden
bugüne kadar OSTİM’de aranızdayım.
Rütbem 48 yıl.”

“Hep birlikte çalışmaya
devam edeceğiz”
Ahmet Kurt - OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı: “Bu ödül bizim için çok
daha önemli. OSİAD olarak Ankara’daki
sivil toplumun güçlenmesi ve birlikteliği
konusunda çok ciddi çabalarımız var.
ORSİAD’ın OSTİM bölgesindeki bir
dernek başkanına böyle bir ödül vermiş
olması da çok önemli. Ülke bizim, sanayi
bizim, üretim bizim; hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Ahmet Kurt

Sait Ulusoy

Hasan Basri Bozkurt

Hamit Yiğit

Önder Bülbüloğlu

Osman Koçak

Veysel Korucu

İsmail Gökdoğan

“OSTİM’de nefes alıyorum”
Fuat Demirci - Özgüven Döküm Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı: “2007 senesinde buradan Sincan OSB’ye taşındık.
Fakat ben üzüldüğüm, daraldığım zaman,
arabama binip geliyorum, OSTİM’de bir
nefes alıyorum. OSTİM’in ayrı bir havası
var.”

“Ailem gibi bir kurumun
içindeyim”

Cevat Dündar, “mecbursun
buraya” demiş
Duygu Makine Oto Sanayi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Duygu adına
oğlu Birol Duygu: Törene katılamayan
Hüseyin Duygu’nun yerine ödülü oğlu
Birol Duygu’ya teslim edildi. Duygu,
OSTİM’le ilgili şu düşünceleri paylaştı:
“Babam, Ata Sanayi’de sanayiciliğe adım
atmıştır. OSTİM kurulduğunda rahmetli
Cevat Dündar; “Oğlum ben seni buraya
yazacağım. Mecbursun buraya.” dediği zaman babam; Cevat Abi ben oraya
ne koyacağım? Takım yok tezgah yok.
Kocaman dükkan orası.” ifadelerini kullanmış. Şimdi ise 5 tane atölyeye sığamaz
hale geldik.

“1978’den beri OSTİM’deyim”
Tahsin Aydın - Aydınlar Elektrik
Yönetim Kurulu Başkanı: “1978’den
beri OSTİM’deyim. Sanayici duayen
abilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz.
Hatırlanmak çok güzel bir şey.”
Fuat Demirci

Özlem Sevilmiş

Birol Duygu

Tahsin Aydın

“Büyüme ortamını hazırlayan
OSTİM Kooperatifi”
Sait Ulusoy - Ulusoy Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı: “Takdir edilmek

İsmail Gökdoğan - Doğan Tel Örgü
Yönetim Kurulu Başkanı: “1961’de
çıraklıkla başladım. 1968’de de kendi başıma çalışmaya başladım. Elhamdülillah
şu anda da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çırak yetiştiriyoruz. Ama çırak
bulamıyoruz şimdi.”

Özlem Sevilmiş - Tarmaş Makine Yatırım, İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı:
“OSTİM öyle bir yer ki ne aranırsa var.
Hakikaten çok güçlü firmalar. Kendimi
çok şanslı görüyorum. Ailem gibi bir
kurumun içindeyim.”

“OSTİM, kuluçka merkezi”
Hüseyin Kutsi Tuncay - Anadolu OSB
Yönetim Kurulu Başkanı: “1984’ten
beri OSTİM’de çalışıyorum. OSTİM,
önemli bir kuluçka merkezi. Türkiye’ye
orta ölçekli, büyük ölçekli firmaları
kazandırdı. Ülkemiz için ne yapsak azdır.
Yapacak çok işimiz var.”

“1961’de çıraklıkla başladım”

Nihat Güçlü

Mehmet Kaybal

H. Hüseyin Küçükpazarlı

Ayhan Oğuz

“3 arkadaş geldik OSTİM’e”
Nihat Güçlü - Eptim Elektrik Yönetim
Kurulu Başkanı: “Ankara’nın en gözde
iş adamlarının önünde böyle bir ödülü
almak bizleri çok mutlu etti. 1984 yılında
3 arkadaş geldik OSTİM’e halen birlikte
olduğumuz arkadaşlarımız ve ortaklarımız adına alıyorum bu ödülü.”
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“Kalkınma yerlileşmeyle başlar”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Faruk Özlü, “Artık hepimiz biliyoruz
ki; kalkınma yerlileşmeyle başlar. Ben
bütün sanayicilerimizi, üreticilerimizi
ve girişimcilerimizi; Türkiye’nin
yerlileştirme şemsiyesinin altında
toplanmaya davet ediyorum.” dedi.

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 16. Olağan Mali
Genel Kurul Toplantısı; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, Sanayi
Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk,
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar
Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, çok sayıda OSB başkan ve delegelerinin katılımıyla Ankara’da yapıldı.

O

“Hedef 50 yeni OSB”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Faruk Özlü, OSB’lerin üretim, istihdam,
vergiyle işin mutfağını oluşturduğunu
ifade etti. Özlü, “Türkiye’nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda
dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri
olması yolunda sizlerin katkılarına inanıyoruz, sizlere güveniyoruz.” dedi.
Üretim Reform Paketi ile OSBÜK’e,
özel hukuk tüzel kişiliği verildiğini hatırlatan Faruk Özlü, şunları söyledi: “Sicil
alan sanayi kuruluşlarının OSBÜK’e üye
olmalarını zorunlu hale getirdik. Ayrıca tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin,
OSBÜK’e üyeliğini ve belirlenen aidatı
ödemelerini zorunlu tuttuk. Böylece OSBÜK; özel hukuk tüzel kişiliği olarak tanımlanmış, organları belirlenmiş, teşkilat
şeması ve kadrolarının bakanlık onayı ile
oluşacağı bir üst kuruluş kimliği kazanmıştır.”
OSBÜK’ün tüm OSB’lerle diyalog içinde olmasını ve genç girişimcilere sahip
çıkmasını isteyen Bakan, “Bakanlığımızca bugüne kadar 311 adet Organize
Sanayi Bölgesine sicil verilerek tüzel
kişilik kazandırılmıştır. Hâlihazırda
KOSGEB veri tabanında 1 milyon 367
bin KOBİ bulunuyor. Bu KOBİ’lerin,
52 bini OSB’lerde faaliyet gösteriyor.
2023 hedefimiz; 50 yeni OSB kurmak ve
tüm OSB’lerdeki istihdamın 2.5 milyona
ulaşmasını sağlamaktır.” bilgisini verdi.

GES’te hedef
5000 MW
Güneş Enerjisi Çatı Uygulamalarında Yeni
Dönem seminerinde bilgi veren TURSEFF
Uzmanı Mustafa Yaşar, 2023 GES
hedefinin 5000 MW olduğunu söyledi.

O

STİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojisi Kümelenmesi (ENERJİK), tarafından Güneş Enerjisi Çatı
Uygulamalarında Yeni Dönem başlıklı
bilgilendirme semineri düzenlendi.
OSTİM OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen programda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve TURSEFF Uzmanları, OSTİM’li
sanayicilere, güneş enerjisi çatı ve cephe
uygulamalarının mevzuat ve finansman
yöntemleri ve yenilenebilir enerji kooperatifleri detaylarıyla anlatıldı.

rinin %100’ünü üretmiş olacağız.”
Kalkınma ve yerli üretim konusundaki
görüşlerini de dile getiren Faruk Özlü,
“Artık hepimiz biliyoruz ki; kalkınma
yerlileşmeyle başlar. Ben bütün sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve girişimcilerimizi; Türkiye’nin yerlileştirme şemsiyesinin altında toplanmaya davet ediyorum.
Yüksek ve orta yüksek teknolojili dış
ticaret açığımızı, bu şemsiyenin altında hep beraber kapatacağız. 134 milyar
dolarlık sanayi ithalatımızın, 105 milyar
dolar seviyesindeki kısmını ülkemizde
üreteceğiz.” mesajını verdi.

OSB
istihdamında
hedef 2 buçuk
milyon
OSBÜK
Yönetim Kurulu
Başkanı
Memiş Kütükçü,
geçmiş dönem
faaliyetlerini
anlattı. Kütükçü,
“8 ayda; 4 bölgemizdeki 41 ilimizde, Sayın Bakanımızın, Sayın Bakan Yardımcımızın ve Sayın Genel Müdürümüzün
katılımlarıyla 189 organize sanayi bölgemizle bir araya geldik. Buradaki toplantılarda gelen talepler, bizim çalışma
alanlarımıza yön veriyor.” dedi.
OSBÜK’ün temel çalışma alanlarından
birinin de mesleki ve teknik eğitim olduğuna işaret eden Kütükçü, Türkiye’nin
geleceğinin, nitelikli insan kaynağında
olduğunu belirtti.

OSB’ler cazibe merkezi olacak

OSB’lerin üretim ve istihdamdaki rolüne dikkat çeken OSBÜK Başkanı, “Organize Sanayi Bölgelerimiz bir milyon
730 binin üzerinde doğrudan istihdam
sağlıyor. Bu müthiş bir rakam. Hele de
bu insanların üreten insanlar olduğunu,
Türkiye’nin üretim gücüne doğrudan
katkı verdiğini düşünürsek, daha müthiş
bir tablo görürüz.” mesajını verdi.

Faruk Özlü, Bakanlığın OSB’lere yönelik genel politikasının, OSB’lerin marka oluşturacak cazibe merkezleri haline
gelmesini sağlamak olduğunu bildirdi.
OSB’lerin Türkiye’yi ileri sanayi ülkesi
haline getirecek en önemli dayanak olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, şunları
kaydetti: “Dünyaya örnek olacak teknolojileri geliştirme ve üretme noktasındayız. İnşallah, önümüzdeki 5 sene içinde,
Avrupa’da üretilen bütün sanayi ürünle-

Memiş Kütükçü ayrıca, EPDK’nın
Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin düzenlenmesi ile ilgili uygulamasının ve
BOTAŞ’ın doğalgazda yaptığı düzenlemelerin, OSB’leri tedirgin ettiğini
ifade etti. Kütükçü, “Bu düzenlemeler,
Türkiye’de sanayide tüketilen elektriğin
yüzde 30’unu, doğalgazın yüzde 50’sini
kullanan OSB sanayicilerimizi, OSB
dışındaki sanayicilere göre dezavantajlı
duruma düşürüyor.” dedi.

“Çatılara güneş paneli
önceliğimiz”

BAKAN ÖZLÜ’NÜN OSBÜK’TEN TALEBİ
• OSBÜK en kısa sürede teşkilatlanmasını tamamlamalı. Bütün OSB’leri
kucaklamalı.
• Nitelikli personel kadrosu ve bütçesiyle OSBÜK teşkilatı güçlü olmalı.
• Her OSB’de en az bir teknik kolej
kurulmalı.
• Faaliyet geçmiş olan OSB’lerin en
az yarısında bir MYO olmalı.
• Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerindeki 1 dönemli iş eğitimi OSBÜK
koordine etmeli.
• OSB’lerin kuruluşunda alt yapı ve
kamulaştırma için finansman modeli
geliştirilmeli.
• Faaliyetteki her OSB’ye en az 1
kreş açılmalı.
• OSB modeli ihraç edilmeli.
• Enerji ile ilgili düzenlemelerde
OSB’lere pozitif ayrımcılık

OSBÜK'ÜN TALEPLERİ
• OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin
Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya geçmesi
• OSBÜK’ün OSB’lere daha etkin ve
kaliteli hizmet üretmesi için bütçe
desteği

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Gayri Safi Milli Hasıla içinde
üretimin payının her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Sanayicilerin, ülke ekonomisindeki önemine işaret eden Aydın,
“Çünkü en kıymetli çabayı sanayiciler
sarf ediyor. Bunlar bu kahramanlığı yapmadığı sürece, Türkiye’nin sorunlarının
hiçbirisi çözülmez. Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacak
vizyonu OSBÜK koyabilir. OSBÜK’ün
bizzat üretim odaklı vizyon geliştirip ben
Türkiye’nin üretiminin sorumlusuyum
diyebilecek bir strateji geliştirmesi gerekiyor.” dedi.

Programın açılışında konuşan OSTİM
ENERJİK Koordinatörü Pınar Yalman
Akcengiz, “OSTİM’in eko endsütriyel
sanayi bölgesine dönüşebilmesinin
önündeki önemli hedeflerden bir tanesi.
Bölgemizdeki işletmelerin çatılarını güneş
panelleriyle kaplanması konusu bizim
önceliğimiz.” dedi.

Lisanssız üretimin amacı
tüketimi karşılamak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
yetkilisi Serkan Aktaş, 10 kW’ya kadar
olan cephe uygulamalarının lisansız üretim
mevzuatına dahil edildiğini anlattı.
Lisanssız üretimin amacının tüketimi karşılamak olduğunu anlatan Aktaş, “Kurulacak
üretim tesis gerçek ya da tüzel kişiye ait
en az bir tüketim tesisiyle ilişkilendirilmek
zorunda. Lisanslı üretim faaliyeti göstermek istiyorsanız kanun gereği A.Ş. ya
LTD. şirketi kurma zorunluluğu mevcut.
Ama lisanssız da böyle bir zorunluluk yok.
Üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım
bölgesi içinde olması gereklidir.” ifadelerini kullandı.

Enerji kooperatifleri 7 kişiyle
kuruluyor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Gözde
Ayanoğlu, Bakanlık olarak enerji kooperatifçiliği uygulamalarını Türkiye geneline
yaymaya çalıştıklarını anlattı.
Almanya’nın yüzde 60 daha az güneş alırken Türkiye’den 13 kat daha fazla güneş
enerjisi tesisi bulunduğuna dikkati çeken
Ayanoğlu, “Almanya üretmiş olduğu
enerjinin yüzde 70’e yakınını yenilenebilir
enerji kooperatifleri aracılığıyla sağlıyor.
Türkiye’de yenilenebilir enerji kooperatifleri
en az 7 kişiyle kuruluyor. Fazla üretimi 10
yıl boyunca dağıtım şirketlerine satabiliyorsunuz.”

2023 hedefi 5000 MW
TURSEFF uzmanları Dr. Asuman Sönmez
ve Mustafa Yaşar’da güneş enerjisi çatı
uygulamalarında teknik ve finansal değerlendirmeler hakkında bilgi verdi. Mustafa
Yaşar, Aralık 2017 verilerine göre Türkiye
84,426 Mw kurulu gücünün 2,647 Mw'lık
kısmını güneş enerjisi santrallerinden
karşıladığını aktardı. Yaşar, güneş enerjisinde 2023 hedefinin 5000 Mw olduğunu
aktardı.
Sönmez, cirosu 50 milyon Euro’ya kadar
olan firmaları kredilendirdiklerini belirtti.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 15

MART 2018

350 milyon kişiye
açılan kapıdan
yatırım daveti
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel
Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu, İran
ve Azerbaycan ile çalışmak isteyen
OSTİM sanayicisine tecrübesini ve
bilgi birikimini aktarabileceklerini
belirtti. Iğdır OSB’nin OSTİM’den
öğreneceği çok şey bulunduğunu
söyleyen Kapu, “Iğdır ise özellikle İran
ve Azerbaycan ile çalışmak isteyen
OSTİM sanayicisine kendi tecrübesini
ve bilgi birikimini aktarabilir. Iğdır’ın
arkasında yaklaşık 350 milyon kişi
yaşamaktadır. Iğdır bu pazarlara hitap
edebilecek gerekli altyapıya sahiptir.”
dedi. Hüsnü Kapu, sorularımızı
yanıtladı.
Bize kısaca Iğdır’ı tanıtabilir misiniz?
Iğdır, Kafkaslarda yer alan ve 3 ülke ile
sınır olan bir serhat şehridir. 1992 yılında
Kars’tan ayrılan Iğdır yaklaşık 200.000
nüfusa sahip olup, şehir merkezinde ise
yaklaşık 92.000 kişi yaşamaktadır. Aras
Nehri tarafından sulanan Iğdır ovasında
pamuğun yetişmesine imkân veren bir
iklime sahiptir. Iğdır, pamuğu ve kayısısı ile ünlü bir ilimizdir. Iğdır, Azerbaycan
Türkleri ve Kürt vatandaşlarımızın uyum
içinde yüzyıllardır yaşadığı bir hoşgörü
kentidir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de Türkiye’nin en güvenli 10. ili
konumundadır.
Son 10 yılda ne tür yatırımlar yapıldı?
Iğdır ciddi manada kamu yatırımı almaktadır. Bu çerçevede 2012 yılında Iğdır Havalimanı açılmış, yeni devlet hastanesi tamamlanmış, yolların yüzde 85’i bölünmüş
yol olarak inşa edilmiş, Nahcivan’a açılan
Dilucu sınır kapısı modernize edilmiş, Iğdır OSB’nin alt ve üst yapısı tamamlanarak yatırımcılara ücretsiz olarak tahsisine
başlanmış, Kars-Iğdır-Nahcivan demiryolu projesi hazırlanmış ve Iğdır Üniversitesi
kurulmuştur. Tüm bu yatırımların sonucu
olarak ilde göç oranı azalmış, hatta nüfus
artışı meydana gelmiş, insanların havayo-

OSTİM, Türk Kızılayı ile her yıl
düzenlenen bağış kampanyalarıyla
sürekli ihtiyaç olan kanın tedariğine
üyeleriyle birlikte katkı sağlıyor.
OSTİM Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü bu kapsamda iş
birliklerine yenisini ekledi.
ürk Kızılayı Kan Hizmetleri MüT
dürlüğü Batı Kan Bağış Merkezi ve
OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü iş birliğinde OSTİM’de kan bağışı kampanyası
gerçekleştirildi. OSTİM’li iş adamlarının
yoğun ilgi gösterdiği kampanyada 27
ünite kan bağışlandı.

lu ile Ankara ve İstanbul’dan doğrudan
erişimi sağlanmış, üniversite öğrenci sayısı artmış, sosyal-kültürel tesisler ve sanayi
tesisleri çoğalmıştır.

SANAYİLEŞME ATAĞI
Sanayinin durumu nedir ve Ajansınızın
bu alandaki çalışmaları nelerdir?
Iğdır sanayisi; Iğdır OSB’nin hukuken
2001, fiilen 2009 yılında kurulması ve
SERKA Iğdır Yatırım Destek Ofisi’nin
2011 yılında faaliyete geçmesi ile birlikte
gelişmeye başladı diyebiliriz. Daha öncesinde sadece tarıma dayalı sanayi dediğimiz un ve süt fabrikaları bulunmaktaydı.
OSB’nin kurulması ve Ajansımızın destekleriyle son 7 yılda sanayileşme anlamında ilin gelişim hızına göre oldukça hızlı bir gelişme kaydedilmiştir. 2011 yılında
iki aktif işletme varken bu sayı hâlihazırda
22’ye yükselmiştir. Bir o kadar proje çalışmaları devam eden işletme mevcuttur.

“OSB’DEKİ YATIRIMCILARIMIZIN
ÇOĞU İL DIŞINDAN”
İran sınırına -Gürbulak sınır kapısı- en yakın OSB olan Iğdır OSB, 200 hektarlık bir
alanda 105 parsel ve iki etaptan oluşmaktadır. OSB’nin su, MOBESE, güvenlik duvarı, güneş enerji panelleri, su deposu gibi
alt ve üst yapı çalışmaları ajans tarafından
sağlanan yaklaşık 2,2 milyon TL’lik bir
destekle tamamlanmıştır. Elektrik, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapılar ise Bakanlık kredisi ile gerçekleştirilmiştir. OSB
içinde gümrük müdürlüğü binası inşası
devam etmektedir. Kars-Iğdır-Nahcivanİran-Pakistan demiryolu OSB’den geçmekte olup, proje kapsamında OSB’de
yükleme-boşaltma istasyonu yapılacaktır.
OSB’de yeteri miktarda boş sanayi parseli
mevcut olup, ücretsiz olarak yatırımcıya
tahsis edilmektedir.
OSB’deki yatırımcılarımızın çoğu il dışındandır. Başlıca sanayi kolları metal
ürünler, yapı kimyasalları, EPS, bims, süt
ürünleri, salça-marmelat, asansör, plastik, ahşap ürünler, mobilya, doğal taş ve

tekstil/hazır giyim üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sanayicilerimiz arasında İran, Nahcivan, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya
ve Suriye’ye ihracat yapan firmalarımız
bulunmaktadır. Iğdır Yatırım Destek Ofisimiz başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde gerçekleştirdiği yatırım destek
ve tanıtım faaliyetleri neticesinde bugüne
kadar yaklaşık 89 milyon TL’lik doğrudan
sabit yatırıma ve 1800 kişilik istihdama
vesile olmuştur. Yatırımcılarımız her türlü konuda ofisimizle iletişime geçerek en
doğru ve güncel bilgiyi anında alabilmektedir. Bu destek çok boyutludur; öyle ki
Ofisimiz tarafından bir fabrika müdiresine
Iğdır’da kiralık daire bile bulunmuştur.
Sonuç olarak, Iğdır’da yatırım yapmak
isteyen girişimcilerin bizimle iletişim kurmaları yeterlidir; Ajans olarak elimizden
gelen desteği sunmaya hazırız.

“6. BÖLGE TEŞVİKLERİ
UYGULANIYOR”
Bu süreçte devlet teşviklerinin rolünü
anlatır mısınız?
Devlet teşvikleri oldukça önemlidir. Iğdır’daki yatırımcılar veya yatırım yapacak
olanlar 6. bölge teşvikleri diye bilinen teşviklerden faydalanmaktadır. Bu kapsamda
KDV ve gümrük vergisi muafiyeti, kurum-

OSTİM ülkemizin en önemli sanayi
bölgelerimizden birisi olup, ülkemizin gurur vesilesi olacak birçok
gelişmeye yön vermektedir. Iğdır
OSB’nin OSTİM’in tecrübesinden
ve bilgi birikiminden öğreneceği
çok şey bulunmaktadır. Bu nedenle biz iki OSB arasında işbirliğini
önemsiyor ve bu konuda gerekli
çalışmaları yürütmek istiyoruz.
Iğdır ise özellikle İran ve Azerbaycan ile çalışmak isteyen OSTİM sanayicisine kendi tecrübesini ve bilgi
birikimini aktarabilir. Bu iki ülke kültürel öğelerden dolayı Iğdır ile yakın
akrabalık bağlarına sahiptir. Iğdır’ın
arkasında yaklaşık 350 milyon kişi
yaşamaktadır. Iğdır bu pazarlara
hitap edebilecek gerekli altyapıya
sahiptir. Sonuç olarak Iğdır OSB
ve OSTİM kardeş OSB’ler olarak
güçlerini birleştirebilir ve ülkemizin
gelişmesine katkıda bulunabilirler.

lar vergisi muafiyeti, SGK işveren ve işçi
payı istisnası, gelir vergisi stopajı muafiyeti, yatırım kredisi faiz desteği ve ücretsiz
yer tahsisinden faydalanmaktadırlar. Buna
ek olarak 2018 yılı sonuna kadar yapacakları bina inşaat harcamaları sırasında ödedikleri KDV’yi geri alma hakkına sahiptirler. Ayrıca Cazibe Merkezleri Programı
kapsamında elektrik enerjisi desteğinden
faydalanabilmektedirler. Bunların dışında ajansımızın, KOSGEB’in, İŞKUR’un
ve diğer ilgili kurumların mali destekleri
veya faizsiz kredi imkânları büyükşehirlere nazaran Iğdır’da KOBİ sayısının azlığı
nedeniyle daha yüksek ihtimalle elde edilebilmektedir.

SERKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu, “Iğdır’ın arkasında yaklaşık 350 milyon kişi
yaşamaktadır. Iğdır bu pazarlara hitap edebilecek gerekli altyapıya sahiptir. Sonuç olarak Iğdır
OSB ve OSTİM kardeş OSB’ler olarak güçlerini birleştirebilir ve ülkemizin gelişmesine katkıda
bulunabilirler.” diyor.

Kızılay’a ‘kan’ desteği
“OSTİM esnafı çok duyarlı”
Türk Kızılayı doktoru Dr. Ersin
Erdemli, kampanyaya gössterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kampanyanın
çok verimli geçtiğini ifade eden
Erdemli, “OSTİM yönetimine
bizi misafir ettikleri, OSTİM’li
sanayici ve çalışanlara da duyarlı bir şekilde bu kampanyaya
katkı verdikleri için ayrı ayrı teşekkür ederiz.” dedi.

“OSTİM VE IĞDIR
OSB GÜÇLERİNİ
BİRLEŞTİREBİLİR”

Kan bağışının acil değil, sürekli
bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr. Erdemli, “Ne zaman ve
nasıl olacağı belli olmadığından süreklilik önemlidir. Bizim
bağışçılarımızdan istediğimiz
erkelerden 3 ayda bir senede 4
kere kan bağışlamaları. Kadın
bağışçılar ise 4 ayda bir kan verebilirler. Onlar da senede 3 kez
kan bağışında bulunabilirler.
Aldığımız kanlar belirli testle-

re tabi tutuluyor. Hepatit B, Hepatit C
ve HIV testleri yapıldıktan sonra ihtiyaç
sahibi hastalara ivedi bir şekilde ulaştırılıyor.” dedi.
1 ünite kan 3 can
Kanın içinde 3 bileşen olduğunu dile
getiren Erdemli, “Trombosit, plazma ve
eritrosit olmak üzere biz bunları laboratuvar şartlarında uygun koşullarda ayrıştırıp 1 ünite kandan 3 ünite kan elde
edebiliyoruz. Bağışlanan 1 ünite kanla 3
can kurtarmış oluyorsunuz. Kan bağışında bulunmak isteyenler, www.kanver.org
sayfasını ziyaret ederek kan alma noktalarını öğrenip bağış yapabilirler.” bilgisini aktardı.
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Cezayir’in tercihi Türkiye
Cezayir Senatörü ve Cumhurbaşkanı
Danışmanı Muhammed Hoca,
Türkiye’yi yakından izlediklerini
belirterek, “Biz Avrupa ile iş birliği
yerine Türkiye ile çalışmalıyız.” dedi.

C

ezayir, petrole bağımlı gelirlerini çeşitlendirmek ve artırmak için üretim yatırımlarını destekliyor ve sanayi bölgeleri
planlıyor. Bu kapsamda Cezayir Senatörü
ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Muhammed
Hoca OSTİM’i ziyaret etti.
Türkiye ve Cezayir arasında 3.5 milyar dolarlık iş hacminin Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi ziyaretinde 10
milyar dolara çıkartılması hedefini koyduğunu hatırlatan Hoca, “Türkiye, Cezayir’in
en büyük iş ortaklarından. Ülkemizde 850
adet Türk şirketi var. Gelişmiş ülkeleri
özellikle Türkiye’yi takip ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.
40 milyon nüfusunun yüzde 70’inin gençlerin oluşturduğu Cezayir, 5’er yıllık
ekonomik programlarla ekonomisini güçlendirmek için çalışıyor. İlk 5 yıllık plan
kapsamında alt yapı yatırımları için 240

milyar dolar ayıran ülke, güçlü ekonomik
kalkınma için alt yapısını hazırlıyor. 35
milyar dolarlık gaz ve petrol ihracatı yapan
Cezayir’in 70 milyar dolara yakın da tüketimi bulunuyor.

“Sanayi yatırımları yapmak
zorundayız”
Tanıdıkları bütün ülkelerle ortaklıklar
yapmaya başladıklarını ifade eden Muhammed Hoca, “Özel sektöre teşvikler
veriliyor. Sanayi ile ilgili ciddi yatırımlar
yapmak zorundayız.” dedi.
Ülkesinin fırsatlarından bahseden Cezayirli devlet adamı, ülke genelinde 38 adet
sanayi bölgesi planlandığını anlattı. Bu
konuda OSTİM’in küçük sanayi bölgeleri
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KISA
konusundaki tecrübesine işaret eden
Hoca, “Biz Avrupa
ile iş birliği yerine
Türkiye ile çalışmalıyız. OSTİM’in
tecrübelerinden istiMuhammed Hoca
fade etmemiz lazım.
Deneyiminize ihtiyacımız var.” dedi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Cezayir’in de Türkiye için önemli
olduğunu ve ilişkileri geliştirmek için çaba
sarf ettiklerini vurguladı. Başkan Aydın,
“OSTİM’in küçük sanayi bölgesi kurulması tecrübesi var. Bu konuda, Sudan, Nijerya, Tunus ve pek çok ülkede danışmanlıklarımız oldu. Tecrübelerimizi Cezayir’le
paylaşmaya hazırız.” mesajını verdi.

KISA

Dünyada çelik üretimi arttı
Dünya Çelik Birliği’nin kayıtlarını
tuttuğu 64 ülkenin toplam ham çelik
üretimi 2018 yılı şubat ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde
3,5 artarak 131,8 milyon ton olarak
gerçekleşti. Çin ham çelik üretimi
yüzde 5,9 artışla 64,9 milyon ton oldu.
Diğer yandan ABD’nin üretimi yüzde
0,4 artışla 6,4 milyon ton düzeyine,
Türkiye ham çelik üretimi de yüzde
8,7 artışla 3 milyon ton seviyesine ve
Brezilya’nın üretimi de yüzde 5,5 artışla
2,7 milyon ton seviyesine yükseldi.

Sudan’dan yerli para teklifi
Sudan Kızıldeniz Eyaleti Valisi
Ali Hamid, Port Sudan şehrinde
planladıkları 2 sanayi bölgesinde
sadece Sudan parası ve Türk Lirası
kullanılabileceğini önerdi.

T

emel ihtiyaçlarını üretmek ve ihraç etmek için girişimlerden bulunan Sudan,
Port Sudan şehrinde iki adet sanayi bölgesi
kurmayı planlıyor. Bu kapsamda, Sudan
Kızıldeniz Eyaleti Valisi Ali Hamid, Sudan
Ankara Büyükelçisi Dr. Yousif Elkordofani ve Müsteşar Mohamed Ibrahim Mohamed Elbahi, sanayi bölgeleriyle ilgili görüş
alışverişinde bulunmak üzere OSTİM’i ziyaret etti.
Kendilerini Türkiye’ye çok yakın hissettiklerini dile getiren Vali Ali Hamid, “Türk
kardeşlerimizle karşılaştığımızda kendimizi aileden gibi hissediyoruz. Şu an Sudan’daymışım gibi hissediyorum.” dedi.

Sudan’ın stratejik önemine dikkat çeken Vali, “Afrika haritasını düşünürseniz Sudan dünyanın kalbi. Bu bölgeden
dünya ticaretinin yüzde 70’i geçiyor.
Bu potansiyelden Sudan olarak yararlanmak istiyoruz. Sudan’ın diğer Afrika
ülkeleriyle gümrüksüz ticaret imkanı
var. Ayrıca Türkiye’de gündeme gelen
Sevakin Adası da bölgemizde.” değerlendirmesini yaptı.

“OSTİM’in tecrübesinden
yararlanalım”
Port Sudan şehrinde 2 adet sanayi bölgesi
planladıklarını anlatan Sudan’lı devlet adamı, sözlerini şöyle sürdürdü: “OSTİM’in
sanayi bölgesi kurma tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Port Sudan şehrimizin
bir buçuk milyon nüfusu var. İnsan kaynağı açısından zengin bir şehir. Burada kurulacak bölgelerde sadece Sudan parası ve
Türk Lirası kullanabiliriz. Biz tekstil dahil
pek çok ürünü ithal ediyoruz. Bunları kendi

Ali Hamid

bünyemizde üretip ihraç etmek istiyoruz.”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Sudan ile ilişkilerin geliştirilmesi
noktasında uzun zamandan beri temaslarının sürdüğüne dikkat çekti. Aydın,
“Sudan’ı gönlümüzde ayrı bir yeri var.
Sanayi bölgeleriyle ilgili talepte bulunmanız halinde tecrübelerimizi severek sizinle
paylaşmaya hazırız.” dedi.
Sudan heyeti OSTİM temaslarının ardından bölgedeki işletmeleri ziyaret ederek,
üretim süreçleri ve ürünleri yerinde inceledi.

Almanya’da yatırımcı güveni geriledi
Almanya'da kurumsal yatırımcı ve
analistlerin ekonomiye duyduğu
güveni ölçen ZEW endeksi beklentilerin
altında yer aldı. ZEW Enstitüsü’nün
açıklamasına göre, Alman
yatırımcıların Avrupa'nın en büyük
ekonomisinin görünümüne ilişkin
eğilimlerini gösteren beklenti endeksi,
Mart ayında 5,1 puana geriledi.
Analistlerin tahmini bir önceki ay 17,8
olan endeksin 13 puana gerileyeceği
yönündeydi. ZEW cari endeksi de
92,3 puandan 90,7 puana geriledi.
Beklentiler endeksin 90 puan olacağı
şeklindeydi.

Atayurt iş birliğine davet etti
OSTİM’i ziyaret eden Özbekistan
heyeti iş birliklerine hazır olduklarını
bildirdi.

T

.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), organizasyonuyla çeşitli temaslarda bulunmak
üzere Türkiye’ye gelen Özbekistan Mikrokredit Bank yetkilileri OSTİM’i de ziyaret etti.
Bölge’nin kuruluşu ve yapısı hakkında bilgi veren OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, 1967’de kurulan
OSTİM’in bir girişimcilik öyküsü oldu-

ğunu vurguladı. Özbekistan’ın kendi ihtiyaçlarını üretmek için yol ve yöntem bulması gerektiğini ifade eden Aydın, Türk
– İslam Medeniyetinin Semerkant ve Buhara’daki temellerine işaret ederek, “Buradaki medeniyet keşfedilip tekrar ayağa
kaldırılmalı. Özbekistan kendi ihtiyaçlarını üretmek için yol ve yöntem bulması
lazım. Bizden ne almak isterseniz; bilgi,
tecrübe biz vermeye hazırız.” dedi.
Mikrokredit Bank Genel Müdür Yardımcısı Husniddin K. Madumarov ve beraberindeki heyet, OSTİM, tanıtımının ardından, Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak
Showroomunu ve bölgede faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki firmaları da ziyaret ederek üretimlerini yerinde inceledi.

Madumarov, OSTİM’in misafirperverliğinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi. OSTİM Yönetimini ve sanayicileri
Özbekistan’a davet eden Özbekistanlı
Yönetici, her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Çin’in sanayi üretimi beklentiyi aştı
Çin’de sanayi üretimi dış talebin
canlanmasının etkisiyle hızlı bir şekilde
yükseliş kaydetti. Çin Ulusal İstatistik
Bürosu tarafından yayımlanan verilere
göre, 2018 yılının ilk iki ayında önceki
yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi
yüzde 7,2 arttı. Beklentiler artışın
yüzde 6,2 olacağı şeklindeydi. Aynı
dönemde perakende satışlar yüzde
9,8 artış olacağı beklentilerine yakın bir
biçimde yüzde 9,7 yükseldi.
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OSTİM, küresel küme ağında
Kümelenme faaliyetleriyle ülkemizde
öncü kurumlardan OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi, rekabet gücü,
inovasyon ve gelişimi amaçlayan
kümeler arası iş birliği ağı TCI
Network’un üyesi oldu. Üyelik,
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da
düzenlenen TCI Bölgesel Kongresi’nde
gerçekleşti.
007 yılında bu yana başarılı küme or2
ganizasyonlarına ev sahipliği yapan
OSTİM OSB, uluslararası platformlar-

da da ülkemizi başarıyla temsil ediyor.
OSTİM OSB, küme birlikleri, kümeler,
kalkınma ajansları, akademik kuruluşlar, ilgili kamu kuruluşları ve danışmalık
firmalarını içine alanında en büyük küresel platform olarak kabul edilen TCI
Network’un üyesi oldu.
1998 yılında kurulan110’dan fazla ülkeden üyeleri bulunan TCI, tüm kıtalardan
üyelere açık, küresel bir kapsamı olan,
kar amacı gütmeyen, bir sivil toplum
kuruluşu olan TCI Bölgesel Kongresi, 20-22 Mart 2018 tarihleri arasında
Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da düzenlendi.
Toplantıya, kümeler, küme birlikleri,
kamu kurumları (özellikle Bulgarlar),
üniversiteler, kalkınma ajansları ve Birleşmiş Milletler’e bağlı çalışan uzmanlardan oluşan 26 ülkeden 130‘dan fazla
isim katıldı.
Türkiye’den OSTİM OSB adına Pınar
Yalman Akcengiz ve Kayhan Olanca,

Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan Tibethan
Memişoğlu ve VEGO Danışmanlık firması ortağı Vedat Kunt’un katıldığı etkinlik; Bulgaristan'daki Consulting Cluster Veritas ve İş Kümeleri Birliği’nin
ortaklığında Sofya Belediyesi tarafından
desteklerinde gerçekleşti.

Ülke uygulamaları aktarıldı

çalışan AKİP (Anadolu Kümeler İş birliği Platformu) benzeri kuruluşlar diğer
ülkelerde de bulunuyor. Bu kurum ve
platformların içinde kamu kuruluşları,
üniversiteler, küme temsilcileri de yer
alıyor. Bu yapılar Türkiye’de olduğu gibi
iyi örnekleri öne çıkarırken diğer taraftan
destek alan kümelerin denetlemesini de
gerçekleştiriyor.

Etkinlikte, kümelenme konusunda dünyanın önemli otoritelerinin görüşlerini
dinleme ve tartışma imkanı bulundu. Ayrıca, kümelenme konusundaki en önemli sorunlardan biri olan küme içerisinde
güven ortamı oluşturulması konusunda
çeşitli oturumlar yapıldı. İsveç, Sırbistan, Çekya ve Rusya’dan gelen küme
birlikleri uzmanları, ülkelerindeki uygulamalar konusunda çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.
Ülkemizde kümeleri bir araya getirmeyi ve iyi örnekleri ön plana çıkarmaya

Toplantının açılışında katılımcılar iki
kısma ayrıldı; bir grup Sofya’daki kümelenme çalışmalarını izlerken OSTİM
temsilcilerinin de yer aldığı uzmanlar,
Filibe kentinde bulunan Trakya Ekonomi
Bölgesi’ndei aralarında Türk markalarının iştiraklerinin de yer aldığı firmalar
tanıtıldı. TEZ CEO’su Plamen Pancev,
Tekirdağ Limanı’nın en fazla kullandıkları liman olduğunu belirterek “Özellikle
Türkiye’den yatırım bekliyoruz.” dedi.

Bulgaristan’dan yatırım daveti

SANAYİNİN GELİŞİMİ
İÇİN İTİCİ GÜÇ
TCI Bölgesel Kongresi’nin ardından ortak görüş şöyle ifade edildi:
Kümelenme önümüzdeki dönemde
sanayinin gelişmesi, gelişmenin
tabana yayılması için, özellikle
gelişmekte olan ülkeler için itici güç
olacak. Özellikle Birleşmiş Milletler,
gelişimine katkı sunmak istediği ülkelerde kümelenmeleri destekliyor.
Kümelenme için en önemli engellerden birisi olan güven probleminin,
sınırları iyi çizilmiş yazılı kuralların
her paydaş her paydaş tarafından kabul edilmesi ve adil olarak
uygulanması ile çözülebilecek. Öte
yandan kümelerin uluslararasılaşma
hedefinden uzaklaşmalı, öncelikle
komşu ülkeler, devamında diğer
ülkelerle ilişkilerini geliştirmeli.
Ülkelerin kalkınmasında dinamo
görevi gören kümeleri ulusal ve
uluslararası fonlardan daha fazla
desteklenmeli.
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Kenya ve Güney Afrika Cumhuriyeti programı ticari bağlantılarla tamamlandı

3. URGE’DE AFRİKA BEREKETİ
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
(İŞİM), T.C. Ekonomi Bakanlığı
URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin Desteklenmesi)
Projelerinde verimli sonuçlar elde
ediyor. Kümenin 3. URGE Projesi
kapsamındaki dördüncü yurtdışı
rotası, dünyanın gözünü çevirdiği
Afrika Kıtası oldu. 11 firmayla Kenya
ve Güney Afrika’ya giden İŞİM grubu,
fatura kesti, sipariş sözü aldı

İ

ki URGE Projesini başarıyla tamamlayan İŞİM, 3. URGE’de de üyelerine yeni pazarların kapılarını açmaya devam ediyor. URGE’ye dahil 11
firmadan 15 kişilik heyetle Afrika’nın
yükselen pazarlarından Kenya ve Güney Afrika’ya ayak basan küme, sırasıyla; Kenya'nın başkenti Nairobi, Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Cape
Town ve ülkenin bir diğer önemli şehri
Johannesburg’ta, kamu ve özel sektör
temsilcileriyle temaslarda bulundu, ikili
iş görüşmelerine imza attı.

Kenya, Doğu Afrika Topluluğu’na
açılan kapı
11-18 Mart 2018 tarihleri arasındaki
programın ilk durağı Nairobi oldu. Afrika
Kıtası’nın doğusundaki Kenya; Doğu Afrika Topluluğu’nun (EAC) kurucu üyesi.
Ülke, Topluluğun diğer üyeleri; Burundi, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya ve
Uganda’ya açılan kapısı niteliğinde.
Nairobi’de ilk ziyaret, bölgenin en büyük
makine tedarikçisi FEIL firmasına gerçekleşti. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ile yapılan görüşmeler sonucunda
en az 5 firma için ticaret imkanı doğdu.
Oldukça yoğun bir tempoyla süren programda İŞİM’i kamu temsilcisi Kenya In-

vestment Authority de ağırladı. Kurum,
Türk işadamlarını yatırım fırsatları hakkında heyete bilgilendirdi.
Kenyalı yatırım uzmanlarının aktardığına göre, ülkeye ticareti düşünen firmalar
için önemli imkanlar var. Kenya’da son
dönem seçimle gelen hükümet; üretim,
inşaat, tarım ve sağlık olmak üzere 4 ana
başlığa yönelecek. Hükümetin ayrıca
2030 yılına kadar her yıl 500 bin konut
hamlesine ek olarak dikkat çeken yol ve
köprü projeleri, Kenya’nın yatırım takviminde fırsatlar sunan atılımlar. Öte yandan ülkede çeşitli uluslararası bankalar
mevcut ve bankacılık işlemleri de güvenli olduğu ifade ediliyor.

Türk firmaları geç kalmamalı!
Kenya’nın inşaat otoritesi olan National
Construction Authority de İŞİM’in Afrika yolculuğunda uğradığı merkezler
arasında yer aldı. Burada yapılan oturumlarda, iş birliği kararı alındı; National
Construction Authority’nin müteahhit
üyeleri ile İŞİM üyelerini eşleştirmek
üzere bilgi paylaşımları yapıldı. Kenya
Federation of Master Builders ise sektörün nabzını tutan oluşumlardan. İŞİM’i
özel olarak ağırlayan Federasyon Başkanıyla ortak çalışma yönünde mutabakat
sağlandı.

T.C. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil
Miroğlu tarafından İŞİM için verilen
resepsiyonda, ülkede faaliyet gösteren
Türk firmaları ile küme arasında bilgi
alışverişleri oldu. Büyükelçi Miroğlu,
bölgede gelişen ticari potansiyele işaret
ederek pazara girmek isteyen Türk firmalarını geç kalmamaları için uyardı.
Nairobi etabında firmaların toplam 178
iş görüşmesinin sonucunda heyetten bazı
üyeler fatura kesti ve sipariş aşamasına
geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde sipariş sözü
Kenya’nın ardından Johannesburg’da
Bauma Con Expo Africa 2018 Fuarı’nın
konuğu olan heyet, ikili iş görüşmelerine
burada da devam etti. Sektörün dünyaca
tanınan etkinliği çerçevesinde 100’ü aşkın görüşme başarıyla sonuçlandı. Fuarda ülkemizi temsil eden İŞİM üyesi
Hidromek standında, T.C. Güney Afrika
Pretoria Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Ticari Ataşe Işıl Karakurt’la bir
araya gelindi.

Sipariş sözü
Fuarın devamında, şehrin kırma, eleme
üretici ve ithalatçısı Pilot Crush Tech’te
üretim alanı gezildi. Ürünlerinden

%60’ını ithal eden firmada güzel bir gelişme oldu ve satın alma yetkilisi sipariş
sözü verdi.
Son olarak Cape Town’a geçen URGE
grubu, Güney Afrika Sanayi ve Ticaret
Odası’ndaki toplantılarda yatırım projelerine ilişkin değerlendirmeler aldı.
Afrika programının en önemli etkinliklerinden biri olan ikili iş görüşmeleri Cape
Town’da da düzenlendi. The Master
Builders and Allied Trades Association
Cape Town üyelerine üretim yetenekleri
ve tedarik süreçleri anlatıldı.

1 trilyon dolarlık pazar
İŞİM Koordinatörü Fevzi Gökalp
ve URGE Projesi Yöneticisi Dış
Ticaret Uzmanı Esma Akyüz’ün
ortak değerlendirmesinde, kıtaya
yapılan planlı ziyaretler ve ikili iş
görüşmelerinin başarılı ve verimli
şekilde tamamlandığı kaydedildi.
İki yönetici, izlenimleri özetle şöyle:
1 trilyon dolarlık bir pazar olan
Afrika'da 55 ülke bulunmaktadır.
Afrika, bakir bir pazar olmasının yanı
sıra doğal kaynaklar bakımından
da dünyanın en zengin bölgesi.
Firmalarımız bu programla Afrika
pazarını yakından tanıma şansı
bularak pazarda yer almaları
gerektiğine karar verdiler. Yakın
zamanda bu görüşmelerden
çıkacak somut iş birliklerinin ülke
ekonomisine önemli katkıları
olacaktır. Bir sonraki rotamız
Brezilya-Arjantin-Şili olarak
planlanmaktadır.
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Bölgenin potansiyeli
daha iyi anlaşıldı
Afrika heyecanına ortak olan
ve olumlu sonuçlar elde eden
firmaların programa ilişkin
görüşleri, URGE’nin kendileri
açısından sağladığı imkanların
farklılığını ortaya koydu. Firmalar,
bölgeye ihracat yapabileceklerini
ifade etti.

Murat Türkkal - MTK Makina
Bölgedeki temaslarımızda Afrika
piyasası hakkında analiz yaptık.
Firma olarak çeşitli firmalarla iş
bağlantıları sağladık ve en önemlisi
uzun zamandır peşinde olduğumuz
Güney Afrika’nın en büyük yedek
parça satışı yapan büyük bir firmayla
sipariş imzaladık. İŞİM’e ve URGE
sorumlularına çok teşekkür ederiz.

ne de fayda sağlamıştır.

Ömer Ünsal - Ünsal Damper
Meslek odaları, ticaret merkezi,
elçilik ziyaretleri ve ikili görüşmeler
çok verimliydi. Kenya’da başlatılan
kalkınma hamlesini ve heyecan verici
potansiyelini anlama fırsatı bulduk.
Güney Afrika’da da fuarla birlikte
aynı yoğun tempomuz devam etti. Bu
kadar dolu ve imkanların ayağımıza
serildiği bu programın içinde yer
almak firmamız adına büyük şanstı.

Mustafa Çelik - Adaglass
Başarılı bir yurt dışı faaliyeti oldu.
Hem yeni iş alanlarının tanınması
hem de İŞİM Kümelenmesi olarak kendi aramızdaki iş birliğinin
güçlendirilmesi açısından önemli bir
organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bu gezinin sadece bir yurt dışı
organizasyonu olarak kalmaması
İŞİM öncülüğünde iş birliği fırsatlarının araştırılması, sürekliliğin sağlanması gerektiği kanaatindeyim.

Dalca Cömert - Oscar
Program çok faydalı oldu. çok yoğun
geçen URGE etkinliğiyle; Kenya ve
Güney Afrika’da bayi ağımıza yeni
bayiler katma yönünde adımlar attık.
Değişik konumlardaki yetkililer ile
yapılan görüşmelerimiz sonunda
Afrika pazarı ve ticaret hayatının
ülkelerdeki işleyişi hakkında bilgi
sahibi olduk.

Kenan Döker - Kensan Makina
Kenya ve Güney Afrika seyahatinde
yapılan ikili iş görüşmeleri firmamıza
Afrika pazarına girebilme yolunu
açmıştır. Henüz Türkiye’ye dönmeden görüşme yaptığımız firmalardan
gelen teklif isteme e-postaları, bu
bölgelere ürün satabileceğimiz konusunda inancımızı artırdı. Firmamızın
ihracatına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu seyahat, aynı zamanda
firmamızın bu bölgelerdeki tecrübesi-

Serhat Nuri Özçelik - Özçelikler
Hidrolik
Bu seyahatte, bizler gibi ihracatçı
firmaların yıllar boyunca göz ardı
ettiği bu pazarlardaki potansiyelin
ne denli büyük olduğunun farkına
vardık. İmalatını yaptığımız ürün
grupları için ilgili firmaların ihtiyaçlarını, bulunduğu coğrafyadan ötürü
farklı alternatiflerden çözme yönündeki çabaları, bizleri bu pazarlarda
başarılı olmaya yönlendirecektir.
İleride oluşabilecek iş potansiyelleri
için umutluyuz.

Zeynel Erdem - Erd Grup Zincir
Afrika büyük bir pazar. Kenya ve
Güney Afrika bölgenin önemli
yatırım merkezleri ve aynı zamanda
çevre ülkelere açılan ticari kapı. Bölgede ihracatçılar için dikkat çekici
olanaklar var. URGE projesinin güzel
bir başlangıcı olan seyahatte 7 firma
ile görüşmemiz oldu. 3 firma bayilik
talebinde bulundu. İnşallah olumlu
sonuçlar elde ederiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Bilgi teknolojileri üretimine
KAMUDAN DESTEK TALEBİ

M

üstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim
Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Ankara Şubesi ev sahipliğinde
Yerli Bilgi Teknolojilerinin Gelişmesinde Kamunun Rolü başlıklı Türkiye İstişare Toplantısı düzenlendi.
MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan
Erdal, “Bu önemli hususu kamunun desteğiyle gelişmiş ülkeler seviyesine getirmemiz gerekiyor.” dedi..

Gelecek için bilgi teknolojilerine
yatırım
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Akif Özyurt, dünyanın bilgi
teknolojileri temelli bir dönüşüm süreci
yaşadığına dikkati çekti. Özyurt, “Ülkeler artık geleceğe bu temelde yatırım yapıyor. Bunun yanında iş gücü yönetiminden altyapı çalışmalarına kadar birçok
alanda yenilik ve farklı olma çabası öne
çıkıyor. Dünyanın en değerli şirketlerine
baktığımızda, birçoğunun bilişim tabanlı
firmalar olduğunu görüyoruz. Artık, dünya genelinde, gelecekten pay alma çabası
da yine bilişim ve bilgi teknolojileri üzerinden şekillenmektedir.” dedi.

“Teknoloji geliştiren sınıfa geçtik”
MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı
Fahrettin Oylum, Türkiye’nin değişimlerde sadece izleyici ve kullanıcı rolünü
kabullenmiş olmasının dünya ekonomisinde ilk 10'a girilememesinin yegâne sebeplerinden biri olarak gösterdi. Oylum
sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 15 yılda
diğer birçok alanda olduğu gibi Türkiye,
bilgi teknolojileri alanında da ciddi bir
ivme kazanmış ve teknoloji tüketen ülkeler sınıfından teknoloji geliştiren ülkeler
sınıfına geçmiştir. 1000’e yakın Ar-Ge
merkezi ve Avrupa’da ilk 10’a giren teknopark’larda geliştirilen yenilikçi ürünlerimiz, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin
teknolojide dünya liginde önemli bir
oyuncu olacağının göstergesidir.”

E. Zeynep Işıksoy - Alimar
Jeneratör
Pazardaki değişim ve gelişmelere
daha yakından tanık olmamıza ve
alternatifler geliştirmemize imkan
sunan bu kıymetli organizasyon için
İŞİM’e teşekkür ediyoruz. Katılım
sağlamakla ne kadar doğru bir karar
verdiğimizi belirtmek ve memnuniyetimizi dile getirmek isteriz. Farklı
kapılar açabilecek bu organizasyonların devamının gelmesini temenni
ediyoruz.

Yerli Bilgi Teknolojilerinin Gelişmesinde
Kamunun Rolü başlıklı istişare toplantısında
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye’nin
geleceği için kritik olduğu ve bu teknolojilerin
kamunun desteğiyle yerli ve milli olarak
üretilmesi gerektiği vurgulandı.

“KÜRESEL
REKABET İÇİN YENİ
TEKNOLOJİLER
GELİŞTİRMELİYİZ”
BTK Başkanı
Dr. Ömer
Fatih Sayan,
bilgi teknolojilerinin en
altın çağının
yaşandığını
anlattı. Sayan, “Küresel rekabette
en üst
sırada yer
almak için en yeni teknolojileri ilk
geliştiren ve uygulayan konumda
olmak vazgeçilmez bir zorunluluktur. Nihai amacımız bu yönde ise
yenilikçilik, araştırma, geliştirme
ve girişimcilik kavramlarını gündemimize almamız gerekmektedir.”
değerlendirmesini yaptı.
Bilgi ve iletişim teknoloji’lerini
etkin kullanarak endüstrilerimizdeki verimliliği artırabileceğimizi
belirten Sayan, “Ancak bu yeterli
değil. Bilgi ve iletişim teknolojilerini aynı zamanda geliştirebilmeli,
tasarlayabilmeli, üretebilmeli ve
dünya piyasalarında satabilmeliyiz. Kalkınmış ve refah içinde
bir ülke yaratacaksak bu büyük
pastadan daha makul bir dilim
almamız gerekiyor.” dedi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”
MÜSİAD
Ankara
Şube
Başkanı
İlhan
Erdal,
bilişim
sektörünün;
sanayi
4.0’ı konuştuğu,
savunma sanayisinde insansız
hava araçlarının kullanıldığı,
yapay zekanın gündem edildiği
bir dönemde Türkiye’nin böyle
bir sektörü ihmal etmesinin söz
konusu olamayacağını belirtti. Erdal, “Kamunun desteği olmadan
özel sektörün ilerlemesi mümkün
değil. Bu önemli hususu kamunun desteğiyle gelişmiş ülkeler
seviyesine getirmemiz gerekiyor.
Bundan sonraki süreçte MÜSİAD
olarak konunun takipçisi olacağız, ilgili kurumlarımızdan destek
isteyeceğiz ve hep beraber yerli
markalarımızı büyüteceğiz.” mesajını verdi.
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“Sağlık sektörünün yerelleşmesi için çalışıyoruz”
Expomed Eurasia Fuarı’nın açılışında
konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “2015 yılının
sonundan beri sağlık sektörünün
yerelleşmesi için çalışıyoruz. Medikal
malzeme ve tıbbı cihazda yerli
üreticimizi destekliyoruz.”

M

edikal sektöründe Avrasya Bölgesi ve Türkiye’nin en önemli buluşma platformlarından
olan Expomed Eurasia Fuarı, 22-25
Mart’ta İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuar, bu yıl
40 ülkeden 850 firma ve firma temsilcisinin katılımıyla toplamda 35.832 sektör
profesyonelini ağırladı.
Etkinlikte; ortopedi ve sarf malzemeleri,
elektro medikal ekipman ve medikal laboratuvar teknolojileri ile hastane yapı, tıbbi
tesis yönetimi ve yeni eklenen OTC (reçetesiz ürünler) olmak üzere 4 temel grupta
ürünler sergilendi.

“Yerli
üreticimizi
destekliyoruz”
Fuarın açılışında
konuşan Sağlık
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Eyüp Gümüş, sektördeki fırsatlara dikkat çekti. Son 5 yılda
ülkedeki hastaneleri yenilemeye başladıklarını anlatan Gümüş, “3 yıl sonra yenilenmesi gereken hastane kalmayacak. Sağlık
cihazları konusunda ülkemizin ciddi bir
cihaz kapasitesi var. Bu anlamda tüm sektörümüzü yerli alıma ve yerli üretime yönlendiriyoruz. 2015 yılının sonundan beri
sağlık sektörünün yerelleşmesi için çalışıyoruz. Medikal malzeme ve tıbbı cihazda
yerli üreticimizi destekliyoruz. Bunun haricinde Bakanlığımız ülkemizin sağlık sektörünün daha iyi gitmesi için hız kesmeden
çalışmaya devam ediyor.” dedi.

Kümelenme paneli düzenlendi
Fuarda eş zamanlı olarak; çeşitli seminer,
sempozyum ve paneller düzenlendi. Sağlıkta Kümelenme Uygulamaları Paneli’nde
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet
Aydıngün, OSTİM’i temsil etti. Kümelenmenin üreticilere sağladığı avantajlara
dikkat çeken Aydıngün, OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi faaliyetleri hakkında
detaylı bilgiler verdi.
Medikal sektörünün yerli üreticileri, etkinlik boyunca; Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey
Afrika ve Türkî Cumhuriyetlerden gelen
sektör temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi,
fuarda 21 üyesiyle sektörün yerli ve milli
üretim kanadını temsil etti. Küme Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, “Expomed, sektörün bir araya geldiği büyük
ve önemli fuarlardan. Bu tip fuarların,
daha çok yabancı ziyaretçi ve satın alma

sürecinde bulunan yetkililerin ziyaretleri
ile zenginleştirilmesi gerekli. Yerli üretimin gücünün her sene olduğu gibi bu sene
de farkına vardık. Bunu; hem yurtiçi hem
yurtdışında daha çok göstermeli ve duyurmalıyız.” dedi.

Engelliler ve 13 yaş altı sporcuları kupayı Başkent’e getirdi

BADMİNTONDA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU OSTİM’İN
OSTİMSPOR Kulübü, badminton
sporcuları, Bedensel Engelliler
Türkiye Şampiyonası’nda ve
Ankara’da düzenlenen Badminton
Türkiye Şampiyonas’ında 13 yaş altı
kategoride şampiyon oldu.

STİMSPOR Kulübü, Engelliler
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında; bedensel engelliler badminton milli sporcuları Halime Yıldız ve Narin
Uluç’u renklerine kattı.

O

Başarılı sporcular, 16-17-18 Mart 2018 tarihlerinde Mersin’de Bedensel Engelliler
Spor Federasyonunun düzenlediği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Türkiye
Şampiyonalarında kendi kategorilerinde
şampiyon olurken çiftler kategorisinde de
üçüncülük elde etti.
OSTİMSPOR Kulübü bünyesinde mücadelelerine devam eden milli sporcular Halime
Yıldız ve Narin Uluç, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’yi ve OSTİMSPOR’u
temsil edecek.
OSTİMSPOR Kulübü Engelliler Sosyal
Sorumluluk Projesi kapsamında geçen yıl
kurduğu oturarak voleybol takımı da bu
yıl Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol
Süper Liginde mücadele ediyor. Aynı proje altında 2017 yılında Bedensel Engelliler
Halter Dünya Şampiyonu olan Gamze Sayar da 30-31 Mart ve 1 Nisan 2018 tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Bedensel
Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Halter
Şampiyonasında OSTİMSPOR Kulübünü
temsil edecek.

Gelecek vaat ediyorlar

şampiyonu oldu.

OSTİM’li sporcular badminton müAnkara’da düzenlenen Badminton
cadelelerinde göz doldurdu.
Ankara ve Türkiye ŞampiyoPerformanslarıyla takdir
nalarında 13 yaş altı kız
Spordan
toplayan
sporcular,
ve erkek kategorilesanata OSTİM
Gelecek Vaat Eden
rinde OSTİMSPOR
Kulübü sporcuları,
kategorisine girdi.
OSTİMSPOR Kulübü, sporun yanı
Ankara ve Türkiye
Sporcular, Nisan
sıra sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de
Şampiyonu oldu.
ayında milli taOSTİM’li firma sahibi ve çalışanlara alternatif
Çift
bayanlar
kım seçmelerine
sosyal etkinlikler sunuyor. Bu kapsamda
kategorisinde;
katılacaklar.
OSTİM Spor bünyesi altında OSTİM Türk Halk
Talya Gerçeker
Müziği ve OSTİM Türk Sanat Müziği koroları da
ve Beyza Maden
çalışmalarını sürdürüyor.
Kulübün başarılı sporcularından Gamze Sayar ay yıldızlı
Ankara şampiGençleri spor ve kültürel faaliyetlere
yonu oldu. Çift
yönlendirmek için çalışmalar yapan kulüp,
formayı giymeye hazırlanıyor. Sayar, Bedensel Engelliler
erkeklerde Deniz
bu kapsamda yaz okulu programları
Kadınlar
Halter Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olarak
Yılmaz ve İlhan
düzenliyor. Programlarda futboldan,
Milli
Takım
kampına seçildi. Gamze Sayar bu yıl yapılacak
Efe Sağlık Ankara
satranca geniş bir yelpazede spor,
şampiyonu oldu. Basanat ve kültürel aktivite
olan Avrupa Şampiyonası, 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 de
yanlarda Talya Gerçeimkanları sağlanıyor.
yapılacak olan Paralimpik Olimpiyatlar’da milli formayı terletecek.
ker aynı zamanda Türkiye

