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İç ve dış siyaset derken 
asıl gündemle baş başa 
kaldık. Son yıllarda 

ülke olarak geçirdiğimiz 
süreçlerin başat unsuru 
olan ekonomi önümüzdeki 
dönemin en çok konuşula-
cak konularından biri ola-
cak. Döviz gibi manipüla-
tif enstrümanların sürekli 
silah olarak kullanılması, 
peşinden Türkiye’nin eko-
nomik fotoğrafına malum 
bakış açılarının müzmin-
leşmesi bir şeyler değil ‘çok 
şeyler’ söylüyor ve ifade ediyor.

Hep örnek verilir; zorda kalınca mü-
cadele gücü ile özgüven o derece artar. 
Tarihimiz bunun sayısız, berrak örnekle-
riyle dopdolu. İstanbul’un fethi mesela; 
zorlukların akıl ve mücadele gücü ile bir-
leştirilmesiyle elde edilirken aynı zaman-
da tasarım ve mühendislik bilgisinin de 
konuştuğu dönüm noktasıydı.

İstanbul’dan yüzyıllar sonra Kıbrıs 
Barış Harekatı da aynı bakış açısından 
incelendiğinde; kendi göbeğimizi kendi-
mizin kesmesi gerektiğini öğretmişti. 

Geçmişimizden aldığımız birikim ve 
davranış modeli hiç kuşkusuz şimdi de 
aynen devam ediyor.

Bugün savunma sanayiindeki teknoloji 
yoğun, caydırıcı ürünlerin ortaya çıkması 
da Türk sanayicisi ve  mühendisinin bir 
başarısı.

IDEF 2019. Uluslararası Savunma Sa-
nayii Fuarı’nda da bunların en güzel yan-
sımaları sergilendi. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, IDEF 2019 açılışında yap-
tığı konuşmada, sektöre devlet bakışını 
özetlerken, gelinen noktanın güzel sonuç-
larını paylaştı. 

Erdoğan, ülke olarak 
savunma sanayiinde tasa-
rımdan üretime tüm aşa-
malarda söz sahibi olma 
hedefi ne adım adım yakla-
şıldığını gururla söylerken, 
yüzde 80 oranında olan 
savunma sanayiindeki dışa 
bağlılık oranının bugün 
yüzde 30’lar seviyesine in-
dirildiğini anlattı. 

Konuşmanın satır arala-
rında söylediği önemli de-
taylardan biri de sektörün 

kahramanları yerli sanayici-
lere yönelikti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma 
sanayiinde dünyada ilk 100’e giren fi r-
ma sayısını dörde çıkartan Türkiye’nin, 
bu alandaki KOBİ’leri desteklemeyi de 
temel politikası olarak sürdürdüğünü be-
lirtti. Yani KOBİ’lerin sektörel başarıda-
ki rolünü vurguladı.

Bu durum, sanayicimize güvenilince 
başarı çıtasının yükseleceğinin kanıtı; 
güçlü bir geleceğin yegane şartının üre-
tim olduğunun devlet beyanı.

Savunmadaki atağın sivil sektörlerde 
de devamının gerekli olduğu sürekli dile 
getiriliyor. Kamuda alımlarda kurumsal 
farkındalığının iyice yerleşmesi, uygu-
layıcıların elinin yasal düzenlemelerle 
rahatlatılması sağlanırsa tüm sektörlerde 
beklenen gelişmeyi hızlandırabilir. 

Uzun yıllar yılmadan üreten, istihdam 
sağlayan, Türkiye’nin hedefl eri için ko-
şanlara dünden daha çok kulak verilme-
lidir. 

Her biri önemli birikime ve tecrübeye 
sahip işletmelerin tek gayesi var: Çalış-
mak ve üretmek.

Sanayicilere de şunu söylemek duru-
mundayız; hiçbir zaman ülkemizin gele-
ceğinden vazgeçmeyiniz, ısrarla üretiniz. 

Ünlü fi lozof Platon, “İnsanın kendini 
fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.” diyor. 

Kendimizin farkına vardığımız, ken-
dimizi fethettiğimiz zaman Türkiye için 
başarılacak çok şey var. 

“Belirli bir noktadan sonra geri dönüş yoktur. 
Bu noktaya erişmek de gerekir.”

Franz Kafka

Türkiye için başarılacak çok şey var
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BİZİ TAKİP EDİN

“Kamuda alımlarda kurumsal farkındalığının 
iyice yerleşmesi, uygulayıcıların elinin yasal 
düzenlemelerle rahatlatılması sağlanırsa 
tüm sektörlerde beklenen gelişmeyi hızlan-
dırabilir.” 
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IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sana-
yii Fuarı, T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 
himayelerinde 14. kez düzenlendi. 

Fuarın açılışını yapan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, sektöre yönelik 
önemli mesajlar verdi.  Ülkemizde üreti-
len savunma sanayii ve güvenlik ürünleri-
nin dünya çapında giderek daha çok kabul 
görmesinin, atılan adımların doğruluğuna 
işaret ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Sa-
vunma sanayiinde, tasarımdan üretime, 
tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefi -
mize adım adım yaklaşıyoruz.” dedi. 

Erdoğan, savunma sanayiinde dünya-
da ilk 100’e giren fi rma sayısını dörde çı-
kartan Türkiye’nin, bu alandaki KOBİ’le-
ri desteklemeyi de temel politikası olarak 
sürdürdüğünü söyledi.

Ülkemizin sektöre olan yaklaşımında 
küresel gelişmelere işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye gibi terörle 
mücadele eden ülkelere de savunma sa-
nayi alanında gizli veya açık ambargolar 
uygulandığını ifade etti. 

Müttefikler talepleri cevapsız bıraktı
Erdoğan, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 

savunma sistemlerini ilk olarak müttefi k-
lerinden karşılama yoluna gittiğini, bu 
yöndeki taleplerin cevapsız kalması ya 
da şartlara tabi tutulması üzerine farklı 
adımlar attıklarını belirtti. 

Silahlı ve silahsız hava araçları konu-
sunda da Türkiye’nin dünyada söz sahibi 
bir konuma geldiğini aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, doğrudan Cumhurbaş-
kanlığına bağlı görev yapan Savunma 
Sanayii Başkanlığı’nın portföyünde, pro-
je bedeli 75 milyar doları bulan 690’dan 
fazla başlıkta çalışma yapıldığı bilgisini 
paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya ait 
savunma sanayii şirketlerinin her birinin 
kendi alanlarında dünya markası olduğu-

nu, özel sektörün çok sınırlı imkânlarla 
büyük başarılara imza attığını ve sa-
vunma sanayi alanında çok deneyimli, 
uzmanlaşmış insan kaynağı oluşturan 
Türkiye’nin artık dışarıdan uzman getir-
mek yerine yurt dışına uzman gönderir 
hâle geldiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
savunma sanayinde faaliyet gösteren dört 
fi rmanın, dünya devleri ile yarışır hale 
gelmesinden duyduğu memnuniyeti be-
lirterek, "Dünyanın en büyük 100 fi rması 
arasında yer alan bu fi rmalarımız, millet-
çe gurur kaynağımız olmuştur. Tüm bu 
başarılar kamu, vakıf kuruluşları, özel 
sektör ve üniversitelerin iş birliği netice-
sinde ortaya çıkmıştır. Bu sinerji ve di-
namizm ile insan kaynağımız, fabrika ve 
tersane gibi imkanlarımız etkin şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin, 

ülkemizi kritik tek-
nolojilerde azami 
ölçüde yerli ve milli 
bir savunma sana-
yiine ulaştıracağına 
ve uluslararası alan-
da teknoloji ihraç 
eden güçlü bir ülke 
konumuna taşıya-
cağına inanıyoruz." 
dedi.

153 ülkeden katılım
IDEF 2019’a; 71 ülkeden 153 heyet, 

481’i Türk, 580’i Yabancı Toplam 1061 
fi rma katıldı. Ülkeler ve fi rmalar arasında 
iş birliği anlaşma-
ları, ürün ve proje 
teslimatlarını içeren 
75 imza töreninin 
gerçekleştirildiği 
IDEF’te ürün ve 
proje tanıtımlarıyla 
birlikte toplam 130 
etkinlik, 49 üst dü-
zey resmi heyet ve 
ikili işbirliği görüş-
meleri yapıldı.

IDEF 2019’a ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir, “İHA ve helikop-
ter platformlarındaki yeni ürünler, elekt-
romanyetik top, lazer kabiliyetleri, kara 
araçlarındaki çeşitlilik, zırh çeliği, çeşit-
li motor ve güç grubu çözümleri dikkati 
çekti. İnsansız kara araçlarında çeşitli sı-
nıfl arda ürünler, siber güvenlik ürünleri, 
yazılımlar, radar, roket, mühimmat, hafi f 
sınıf silahlar gibi ürünler ilgiyle takip 
edildi. 2021 yılında daha geniş katılımlı 
bir fuar olmasını bekliyoruz. Bu yıl belirli 
ölçüde görülen ürünlerin performansları-
nın gelecek IDEF'te ortaya konulmasını, 
uluslararası katılımcı ve delegasyon sayı-
sının artmasını hedefl iyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, savunma sanayiinde 
özgün tasarımın ve üretimin 
ülke geleceği için kritik yönüne 
işaret etti. Erdoğan, dünyada 
ilk 100’e giren firma sayısını 
dörde çıkartan Türkiye’nin, 
bu alandaki KOBİ’leri 
desteklemeyi de temel 
politikası olarak sürdürdüğünü 
söyledi.

SAVUNMA KOBİ’LERİNE DESTEK TEMEL POLİTİKA
Hedef; tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olmak

• Savunma sanayii alanında gizli veya 
açık ambargo uygulanıyor.

• Türkiye, savunma sanayii alanında 
hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, 
etmeyecektir.

• Teknolojinin lokomotifi savunma 
sanayiidir.

• Özel sektör kuruluşlarımız çok sınırlı 
imkânlarla başarılara imza atıyor.

• Savunma sanayii alanında tarihi bir 
seferberlik başlattık. Yüzde 80 dışa 
bağımlılık yüzde 30'lar seviyesine indi.

• Savunma Sanayii Başkanlığımızın 
portföyünde 75 milyar dolarlık 690'dan 
fazla çalışma var. 

• Yüksek teknolojiye dayalı savunma 
sanayi ürünlerinin tasarım ve üretimi 
konusuna çok büyük önem veriyoruz.

OSTİM’de Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve 
üretilen Elektormanyetik Top Sistemi ŞAHİ209 Blok 2, 

IDEF 2019’da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan 

Büyükdede ile Mehmet Fatih Kacır, geliştirilen teknoloji 
ile ilgili bilgiler aldı.
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OSSA IDEF’TE
GÖZ DOLDURDU

Fuarda OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, OSSA Yöne-

tim Kurulu Başkanı A. Mithat Ertuğ ile 
OSTİM’den çok sayıda sektör temsilcisi 
yer aldı. 

40 üye fi rmasının standlı katılım sağ-
ladığı fuarda; OSTİM'de Türk mühen-
disleri tarafından tasarımı ve üretimi 
yapılan OSSA üyelerinden YETEKNO-
LOJİ fi rmasına ait Elektromanyetik Top 
ŞAHİ 209 Blok 2 görücüye çıktı. Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan 
Büyükdede ile Mehmet Fatih Kacır ve 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 

Güler ŞAHİ209 Blok 2’yi inceleyerek 
YETEKNOLOJİ A.Ş. Genel Müdürü Fa-
zıl Hızal’dan bilgiler aldı.

OSSA üyesi Ostim Teknopark fi rma-
sı OGUZKAGAN Savunma tarafından 
geliştirilen orta sınıf silahlı insansız kara 
aracı DEMİRHAN da yerli ve yabancı 
konukların ilgi gösterdiği projelerin ba-
şında geldi. Türkiye’nin en büyük silahlı 
insansız kara aracı DEMİRHAN’ın üze-
rinde ASELSAN’ın Sarp Silah Sistemi 
bulunuyor. Sistem, 3 km’den kontrol edi-
lip anlık video aktarımı yapabiliyor.

IDEF ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan OSSA Yönetim Kurulu Başkanı A. 
Mithat Ertuğ, Türk savunma ve havacılık 
sanayiinin son yıllarda önemli ilerleme-
ler kaydettiğini dile getirdi. Ertuğ şunları 
söyledi: “Bu ivmenin yakalanmasında hiç 
kuşkusuz KOBİ’lerin önemli bir rolü var. 
Devletimizin önemli projeleri gerçekleş-
tirme aşamasında KOBİ yeteneklerine 
inanması ve güveni onların gelişimine 
de pozitif katkılar sağlıyor. OSSA ola-
rak gerek ülkemizdeki gerekse de küresel 
markalarla olan çalışmalarımızda sektö-
rümüzün kalite anlayışını ortaya koyuyo-
ruz. Bu gayretlerimiz ülkeler bazında da 
karşılık buluyor.”

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA), IDEF 
2019’da dikkat çeken kurumlar 
arasındaydı. Küme standı, 
yerli ve yabancı askeri ve sivil 
heyetlerden yoğun ilgi görürken 
üyelerinin geliştirdiği projeler 
uzmanlardan tam not aldı. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 
ŞAHİ209 Blok 2’yi inceleyerek YETEKNOLOJİ 
A.Ş. Genel Müdürü Fazıl Hızal’dan bilgiler aldı.

Bu yılki IDEF’te 40 firmayla temsil edilen OSSA’nın standı yerli ve yabancı konuklar tarafından 
sıklıkla ziyaret edildi. Ziyarette küme üyelerinin yer aldığı projelerdeki başarıları ile üretim ve 
tasarım kabiliyetleri hakkında bilgiler verildi.

OSSA açısından oldukça verimli geçen 
IDEF 2019’da Askeri Fabrika ve Tersane 
İşletme A.Ş. (ASFAT) ile KOBİ'ler ile 
iş birliklerini güçlendirme amacıyla 
protokol imzalandı. Protokolü OSSA 
adına Yönetim Kurulu Başkanı A. Mithat 
Ertuğ, ASFAT adına Genel Müdür Esad 
Akgün imzaladı. 

Yürüyüş sistemi tanklar 
baz alınarak geliştirilen 
DEMİRHAN’ın 20 saat 
görev yapabilen motoru ve 
yazılımı yerli. OGUZKAGAN 
Savunma’nın ortaklarından 
Ahmet Coşkun, bundan 
sonraki aşamada aracın 

tatbikatlara gireceğini belirtti.
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Dev şirketin yeni üssü Ostim Teknopark

Ankara’nın en köklü sanayi yerleş-
kesi olan OSTİM Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde kurulan Ostim 

Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Yönetici A.Ş.’de faaliyet gösteren fi r-
malara güçlü bir marka eklendi. Sistem 
mühendisliği, teknik destek, proje yöne-
timi, teknoloji transferi ve lojistik destek 
hizmetleri alanlarında, Türkiye’nin önde 
gelen şirketlerinden STM, OSTİM eko-
sistemine dahil oldu.

STM, katma değeri yüksek olan 
ürünler üretmek, Türk Silahlı Kuvvetle-
rinin ihtiyaçlarını karşılamak ve geliş-
mekte olan pazarların ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurmak amacıyla, Ostim 
Teknopark’ta Ek Alanda yer alan yak-
laşık 2500 metrekarelik alanda faaliyete 
geçiyor.

OSTİM Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen kira sözleşmesi imza töre-
nine, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, STM Genel Müdürü Murat 
İkinci ile iki kurumdan temsilciler katıldı. 

Törenin açılışında Ostim teknopark ile 
ilgili bilgiler veren Genel Müdürü Derya 
Çağlar, şimdiye kadar 14 fi rmayla sözleş-
me imzaladıklarını belirterek, “STM’nin 
aramıza katılması bize ayrı bir güç kattı.” 
dedi.

Bütün sektörlere hitap eden tedarik 
merkezi

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, bölgenin savunma ve hava-
cılık ekosistemi konusunda Ankara’nın 
önemli bir ekosistemini oluşturduğunu 
hatırlattı. Başkentin sanayileşmesinde 
OSTİM’in kurucu rol üstlendiğine dik-
kat çeken Aydın, “Ankara’da 12 OSB de 
bulunan fi rmalarımızın yüzde doksanının 
başlangıç noktası, kuluçka noktası, okulu 
ve yetiştirildiği yer OSTİM.” dedi.

OSTİM’in önemli bir tedarik merkezi 
olduğunu dile getiren Aydın, “Biz çok 
önemli üretim merkezi olmakla beraber 
aynı zamanda ciddi bir tedarik merkezi-
yiz. Ciddi bir tedarik merkeziyiz. Tür-
kiye’deki savunma sanayiimizin, ana 
sanayilerimizin yanı başımızda olması 
nedeniyle biz bütün sektörlere hitap eden 
önemli bir tedarik merkeziyiz. Sadece sa-
vunma ve havacılıkta değil, birçok büyük 
müteahhitlik fi rmamızın da yine teda-
riklerini yaptığı ve işlerinin yapıldığı bir 
bölgedeyiz. Hemen hemen Türkiye’de is-
mini bildiğiniz bütün büyük sanayi kuru-
luşlarının ve müteahhit kuruluşlarının 
hepsinin aynı zamanda OSTİM’de 
birer tedarik merkezi var. Burası 
aslında bir şehri baştan itibaren 
kurabilecek, kurgulayabilecek 
bir ekosisteme sahip. Bu-
rada daha önce Almanya 

menşeili bir fi rmamız vardı. ‘Sen burada 
tasarlıyorsun, burada Ar-Ge yapıyorsun. 
Üretim yerin nerede?’ diye sorduğu-
muzda; ‘Benim üretim merkezim, benim 
fabrikam OSTİM’ cevabını verirdi. OS-
TİM’deki bütün takım ve tezgahlar, fi r-
malar benim fabrikam. Ben STM’de de 
böyle bir enerji görüyorum.” değerlendir-
mesinde bulundu.

STM’nin mühendislik gücüne işaret 
eden Aydın, şu görüşlere yer verdi: “Bü-
yük çatılar oluşturmak, alt yapı oluştur-
mak, takım, tezgâh adam oluşturmak çok 
maliyetli bir şey. Bunların hiçbirisine ih-
tiyacı olmadan OSTİM, İvedik ve yakın 
çevredeki ekosistemi düşündüğünüz za-
man 15-20 bin fi rma, 150 bin çalışan, bu 
kadar takım tezgahın, üretim araçlarının 
bulunduğu bir alan. Türkiye’de ve dünya-
da böyle bir alt yapıyı bulamazsınız. Do-
laysıyla Sayın Genel Müdürüm bütün bu 
altyapımız emrinizde. 

Siz dünyanın en rekabetçi üretim fi r-
ması olabilirsiniz. Mühendisliğini yap-
tığınız her konuyu OSTİM’de, benzeri 
sanayi kuruluşlarından daha rekabetçi bir 
şekilde üretebilirsiniz. Burada inanılmaz 
bir ekosistem var. Firmalarımız, üniversi-
telerimiz, araştırma kurumlarımız, ihtiyaç 
duyduğunuz her şey hemen 100 metre 
yanı başınızda. Bizim için esas STM’nin 
OSTİM’e gelmesinin böyle bir önemli an-
lamı var. Buradaki ekosistemi kullanarak 
çok büyük projeleri burada hayata geçi-
receğinize inancımız sonsuz. Bu nedenle 
Ostim Teknopark’a gelmenizi sadece bir 
fi rma OSTİM’e geliyor gibi kabul etmi-

yoruz. Bu nedenle sizleri çok önem-
siyoruz. Aramıza katıldığınız 

ve bölgemizi tercih ettiği-
niz için STM’ye çok 

teşekkür ediyo-
ruz.”

Dünyanın en büyük 100 
savunma şirketinden biri 
olan Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin 
(STM) yeni üssü, Ostim 
Teknopark oldu. STM Genel 
Müdürü Murat İkinci, şirket 
olarak, sanayiyi, sahip olduğu 
bütün projelere dahil ederek i 
katma değeri zemine yaymak 
istediklerini belirtirken, OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, STM’nin bölgedeki 
ekosistemi kullanarak çok 
büyük projeleri burada hayata 
geçireceğini kaydetti.

“OSTİM, sanayinin 
kılcal damarlarıdır”

STM Genel Müdürü Murat İkinci, 
STM’nin, Türkiye’nin önde gelen 
savunma şirketlerinden biri olarak 
sanayi, üniversite ve devlet iş birlik-
lerini önemsediğini ve bu konuya 
da çok ciddi yatırımları bulunduğu-
nu bildirdi. 

Şirketin şu anda dünyanın en 
büyük 100 savunma şirketinden 
biri ve ülkemizden de dördüncü 
temsilci olduğunu ifade eden İkinci, 
şunları söyledi: “Bu sıralamayı daha 
çok yukarıya çıkartabilmemiz için 
sanayi ve üniversite ile iş birlikteli-
ğine, devletle beraber milli teknoloji 
hamlesi içerisinde yerli çözümler 
oluşturmaya çok büyük gayretimiz 
var.  Bu gayreti Ostim Teknopark’ta 
firmalarımızın, üniversitemizin 
desteğiyle çok daha üst seviyelere 
çıkaracağımıza inancım tamdır. 

Bizim de niyetimiz, burada bütün 
sanayiyi, aslında STM’nin sahip 
olduğu projeler içine dahil ederek 
buradaki katma değeri zemine yay-
mak. OSTİM denince benim aklıma 
gelen şey; aslında sanayinin kılcal 
damarları şeklinde adlandırabiliriz. 
Bu kılcal damarlara yayılmış olan 
sanayi iş birlikteliğini inşallah üniver-
sitemizin de desteğiyle, STM’nin de 
katkısıyla taçlandıracağız. Özellikle 
savunma alanındaki ihracatlarımızla 
bunu çok üst düzeye çıkaracağız. 
Bu konuya inancım tamdır. Destek 
verdiğiniz, bize burada yer verdiği-
niz için çok teşekkür ediyoruz.”
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Teknogirişimcilerin yeni adresi 

OSTİM’de girişimciler ve KO-
Bİ’lerin teknoloji geliştirme 
imkânlarına bir yenisi eklendi. 

Ostim Teknopark A.Ş.’nin Ankara Kal-
kınma Ajansı 2018 Mali Destek Prog-
ramı kapsamında desteklenen Teknoloji 
Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi 
Kurulması Projesi'yle; teknoloji taban-
lı fi rmalara yönelik, prototip üretimi ve 
Ar-Ge çalışmalarına imkan sağlayacak 
alternatifl i makine parkuru ve ofi s şeklin-
de kullanabilecek alanları olan bir atölye 
oluşturuldu.

Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivas-
yon Merkezi’nin ilk bölümünün açılışına; 
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Arif Şayık, OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, akademisyenler, tek-
nopark temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

“Girişimcileri ve akademisyenleri 
OSTİM’e davet ediyoruz”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, çok amaçlı bir atölyeyi hayata 
geçirdiklerini belirterek, “Kısmet olursa 
yılın sonu itibarıyla Ankara’da çok fark-
lı bir yapıyı görmüş olacağız. OSTİM’li 
sanayicilerimizin, üniversitelerimizin, 
teknopark fi rmalarımızın, proje yapan 
herkesin hayalini gerçekleştirmesi için 
bir ortam burada açılmış olacak. Anka-
ra Kalkınma Ajansı’mızın destekleriyle 
oluşturulan Teknoloji Ticarileştirme Kül-
tivasyon Merkezi’nin ilk bölümünü açı-
yoruz.” dedi.

Ostim Teknopark hakkında da bilgiler 
veren Aydın, Turuncu Bina’ya ek olarak 
OSTİM Metro İstasyonu’nun yanında 15 
bin metrekare civarında Turkuaz Bina’nın 
da faaliyete geçtiğini söyledi. Teknolo-
ji Geliştirme Bölgesinin sadece binadan 
ibaret olmadığının altını çizen Orhan 
Aydın, şunları söyledi: “Bulunduğumuz 
bölgede onlarca küçük üretim yapılabi-
lecek, teknoloji geliştirilebilecek, Ar-Ge 
yapılabilecek parseller var. Bizim tekno-
loji geliştirme bölgemizin farkı; üretim 
yapabilecek ortamların oluşturulabiliyor 

olması. Bu nedenle sanayicilerimizle, Ar-
Ge fi rmalarımızla paylaşmak istiyoruz.

Nitelikli ürün üreten, Ar-Ge yapan 
bütün fi rmalarımızı, girişimcilerimi-
zi, akademisyenlerimizi bu bölgemi-
ze ve OSTİM’e davet ediyoruz. Ostim 
Teknopark’ın yine bir farkı var;  burada 7 
tane paydaşımız, ortak üniversitemiz var. 
Bu, Türkiye’de çok alışılagelmiş bir yapı 
değil. TOBB, Ankara, Atılım, Başkent, 
Çankaya, Hacettepe ve OSTİM Teknik 
Üniversiteleri şirketin ortakları. Bütün 
bu üniversitelerin, girişimcilerin, akade-
misyenlerin projelerinden OSTİM’lileri, 
Türkiye’yi yararlandırma anlamında bu 
merkezin çok güzel bir ara yüz olacağını 
düşünüyoruz. Projenin yapımı aşamasın-
dan itibaren yardımlarını ve desteklerini 
esirgemeyen Ankara Kalkınma Ajan-
sı’mızın Genel Sekreteri ve tüm ekibine, 
paydaşımız olan bütün üniversitelere, 
Teknopark Yöneticilerimiz ve çalışanla-
rımıza teşekkür ediyorum.”

Hedef yerli ve milli üretim
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekre-

teri Arif Şayık, Ajansın kurulduğu günden 
itibaren tek hedefi nin yerli ve milli üretim 
olduğunu vurguladı. Bütün destekleri bu 
hedef doğrultusunda sunduklarına dikkat 
çeken Şayık, “2018 yılında çıktığımız İle-
ri Teknolojide Ürün Ticarileştirme Mali 
Destek Programı’nda bizlere başvurarak 
böyle bir projenin çıkmasına vesile olan 
OSTİM OSB’yi ve Ostim Teknopark’ı 
tebrik ediyorum.” dedi.

Devlet destekleri ve üniversitelerin 
çalışmalarıyla ortaya çıkan ürünlerin ve 
inovasyonların ticarileştirilememesine 
vurgu yapan Şayık, “Bu sorunların da 
böyle platformlarla aşılacağını düşünü-
yoruz. Önümüzdeki yıllarda destekle-
rimiz bu manada devam edecek. Daha 
çok katma değerli, yerli ve milli üretimi 
destekleyen projelere Ajans olarak destek 
vermeye çalışacağız.

Ankara ekosistemini geliştirmemize 
projeleriyle katkı sağladıklarından dolayı 
OSTİM’e şükranlarımı sunuyorum. An-
kara Kalkınma Ajansı destek projelerine 
herkesin başvuru yapmasını bekliyoruz.” 
mesajını verdi.

“Büyük bir ekosistemin içindeyiz”
Ostim Teknopark Genel Müdürü Dr. 

Derya Çağlar, yüksek ve orta yüksek tek-
noloji alanında Ar-Ge ve inovasyon eko-
sistemini geliştirerek Ankara’da bu konu-
da farkındalık yaratmayı hedefl ediklerini 

söyledi. Çağlar, Teknoloji Üretim Atöl-
yesi ile birlikte düşük maliyetle hızlı pro-
totipleme imkanı oluştuğunu dile getirdi. 
Akademi ile endüstriyi bir araya getirip, 
genç girişimcileri destekleyerek, küme-
lenmelerle iş birliklerini artıracaklarını 
kaydeden Derya Çağlar, şunları aktardı: 

“Çok önemli bir ekosistemin için-
deyiz. Burada 6.200’den fazla işletme, 
60.000’den fazla çalışan, OSTİM’in de 
desteklemiş olduğu kümelenmelerimiz 
bizim en büyük destekçimiz. İş ve İn-
şaat Makineleri Kümelenmesi, OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, 
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kü-
melenmesi, OSTİM Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, 
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 
ve Kauçuk Teknolojileri kümelenmesiyle 
birlikte burada yer alan binden fazla fi r-
mamızla aslında biz büyük bir ekosiste-
min içinde yer alıyoruz.”

Ostim Teknopark A.Ş. 
Teknoloji Ticarileştirme 
ve Kültivasyon Merkezi 
Kurulması Projesi Teknoloji 
Üretim Atölyesi açılışı geniş 
bir katılımla gerçekleştirildi. 
OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, 
nitelikli ürün üreten, Ar-Ge 
yapan firmaları, girişimcileri, 
akademisyenleri OSTİM’e 
davet etti. Proje, girişimcilere ve KOBİ’lere teknolojik potansiyeli olan ürünlerde üretim, 

ticarileştirme ve piyasaya sürme aşamalarında; rehberlik, potansiyel ortak toplantıları, 
makine ve teçhizat desteği sağlayarak ülkede sanayileşmenin gelişmesine destek olacak 
teknolojik ortak kullanım merkezi kurulmasını amaçlıyor.

Nihai yararlanıcıları; girişimciler, KOBİ’ler, 
endüstriyel tasarımcılar, sanatçılar, öğrenciler 

olan merkezde, katma değeri yüksek, 
milli ve yerli üretim odaklı ürünlerin 

üretilebileceği, makine ve teçhizat israfının 
önüne geçilebileceği, genç girişimcilerin 

destekleneceği, prototip imalat sürelerinin 
kısalacağı, gelişen teknolojilere yönelik eğitim 

ve etkinliklerin yapılacağı, çeşitli teknik 
alanlarda mentorluk alınabileceği bir atölyenin 

altyapısı kuruluyor.

Orhan Aydın Arif Şayık Derya Çağlar
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Girişimcilerin tercihi Ostim Teknopark

Ostim Teknoparkta yer alan fi rma-
lar, OSTİM’in hızlı ve esnek üre-
tim imkanlarının sağladığı avan-

tajlara dikkat çekiyor. 

“Milli ürün ortaya çıkarmak 
isteyenler Ostim 
Teknopark’a gelmeli”

Ostim Teknopark’ta 
yer alan OGUZKAGAN 

Savunma fi rması, savunma 
sanayiinde insansız kara araçları 

üzerine projeler yürütüyor.
OGUZKAGAN Savunma Kurucu 

Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Coş-
kun, üretim tesislerine ve sanayiye ya-
kın olmak için Ostim Teknopark’ta yer 

aldıklarını anlattı. OSTİM’in kaliteli ve 
teknolojik üretim ekosisteminden fayda-
landıklarını belirten Coşkun, “Şu an 20 
OSTİM fi rması bizim tedarikçimiz oldu. 
İş yaptığımız alt yüklenicilerimizin ta-
mamı ana savunma sanayii fi rmalarının 
da onaylı alt yüklenicisi olduğu için ka-
lite aynı alanda devam ediyor.” bilgisini 
verdi.

En büyük hedefl erinin savunma sa-
nayiinde yerli ve milli ürünler üretmek 
olduğunu vurgulayan Coşkun, OSTİM 
yönetiminin vizyonunun da hedefl eriyle 
örtüştüğüne dikkat çekti. 

Ostim Teknopark’ı tercih etmelerinin 
sebeplerini dile getiren Ahmet Coşkun, 
“Ostim Teknopark özellikle fi rmaları 
doğrudan üreticiyle buluşturup ne prob-

lemimiz varsa, aynı masaya oturtuyor 
orada işi çözüme kavuşturuyor. Çözüm 
odaklı bir bölge olduğu için buradayız. 
Ankara’da birçok teknopark var. Ama 
özellikle yeni gelen genç girişimcinin 
elinden tutup problemini çözen, ona des-
tek çıkan, onu koruyan nadir teknopark-
lardan birisi Ostim Teknopark.” dedi.

Çalışmalarını savunma sanayii alanın-
da devam ettireceklerini ifade eden Coş-
kun, “2020’de yeni bir projemiz başlıyor 
savunma sanayiine yönelik. Toplam 7-8 
projemiz var savunma sanayii alanın-
da. İnşallah OSTİM’in de avantajlarını 
kullanarak hızlı bir şekilde hayata geçi-
receğiz. Ülke için milli bir ürün/hizmet 
ortaya çıkarmak isteyen kesinlikle Ostim 
Teknopark’a gelmeli. Burada elimizden 
tutup, kime ihtiyacımız varsa onunla aynı 
masaya oturtuyorlar.” değerlendirmesini 
yaptı. 

“Girişimler için çok 
ideal”

Revindus Mühen-
dislik San. Tic. A.Ş., 

OSTİM’in hızlı prototip-
leme ve esnek üretim eko-

sisteminden yararlanmak üze-
re Ostim Teknopark’ta yer alan girişimci 
fi rması.

Revindus Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Uslu, bir fi rmada 6 yıl Ar-Ge 

müdürlüğü yaptıktan sonra 
kendi fi rmasını kuran makine 
yüksek mühendisi.

Basınçlı hava üzerine yazı-
lım ve donanım geliştirmeye 
yönelik projeler yürüten Uslu, 
basınçlı hava sistemleri üzeri-
ne yurt dışı bağımlılığına dik-
kat çekti.

İmalatın da içinde olduğu 
teknolojik bir iş yapmak istedi-
ğini kaydeden genç girişimci, 
“Burada da imalat imkânının 
olduğunu öğrendim ve Ostim 
Teknopark’ı tercih ettim. Os-

tim Teknopark’ın yönetimi iş 
ağları kurma ve mentörlük anlamında çok 
destek oluyor. Yeni kurulan bir teknopark 
ama bir taraftan da OSTİM’den gelen bir 
alt yapısı var. OSTİM imkânlarıyla pro-
totipler hızlı bir şekilde üretilebiliyor.  
Burada bir imalathane kuruluyor olması 
ve buradaki hazır makineyi yatırım yap-
madan sadece kiralayarak işim kadar kul-
lanmak benim için daha avantajlı.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Ostim Teknopark’ın sahip olduğu alt 
yapı imkanlarına da dikkat çeken Mustafa 
Uslu, “Islak zemin olan ofi sler de var. La-
boratuvar tipi çalışan girişimcileri buraya 
davet ediyorum. Yeni kurulan şirketler ve 
girişimler için çok ideal bir yer. Çünkü 
küçük çaplı üretim yapabileceğiniz ye-
reler etrafınızda örülü. Teknolojik bir iş, 

Ar-Ge yapıyorsanız olunması 
gereken bir yer burası. Mese-
la aylarca sürebilecek bir veri 
transfer ünitesini OSTİM’de 
ürettirmem iki günümü aldı 
sadece. OSTİM’i bu nedenle 
çok seviyorum. 

“Kabiliyet ve 
tecrübelerimizi 
artıracağız”

İNDES Mü-
hendislik, savunma ve 

havacılık sektörlerinde; 
tasarım, imalat, montaj 
ve entegrasyon çözüm-
leri sunan bir Ar-Ge 

ve mühendislik şirketi. 
OSSA ve OSTİM Enerjik 

kümelenmelerinin üyesi olan fi rma, Os-
tim Teknopark ile Ar-Ge Atölyesi için 
sözleşme imzaladı. 

İNDES Mühendislik Yönetim Kurulu 
Başkanı Melih Özkan, rekabet güçlerinin 
temelinde Ar-Ge çalışmalarının olduğunu 
söyledi. 

Ostim Teknopark’ı tercih etmelerinin 
nedenlerini anlatan Özkan, “Yerleşkenin 
OSTİM içerisindeki merkezi konumu, 
Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkacak 
prototip imalata uygun üretim alanları, 
Teknopark'ın ortaklık yapısı ve yerleşke-
nin yeni olması.” dedi.

Özkan, ürün geliştirme süreçlerinde 
OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş birliği 
içinde olacaklarını ve öğrencilere staj im-
kanı sağlayacaklarını kaydetti. 

Girişimcilik kabiliyeti ve multidisip-
liner mühendislik çalışmaları ile ekono-
mik hayatın her alanında kaliteli, sürdü-
rülebilir, rekabetçi ve yenilikçi çözümler 
geliştirmeyi hedefl ediklerini ifade eden 
Özkan, “Ostim Teknopark yerleşkesinde 
farklı nitelikteki proje ihtiyaçlarını karşı-
layacak altyapıyı oluşturarak ve teçhizat/
ekipman altyapımızı sürekli genişleterek 
kabiliyetlerimizi ve tecrübemizi her ge-
çen gün artıracağız.” değerlendirmesini 
yaptı.

Firmanın hali hazırda patentli ürünleri 
bulunduğuna dikkat çeken genç yönetici, 
“Diğer ürünlerimiz içinde patent ve fay-
dalı model başvuru süreci başlatılmıştır. 
Dolayısıyla şirketimizin teknoparka katı-
lımı ile Ostim Teknopark’ta ge-
liştirilen patent ve faydalı mo-
del sayısında artış olacaktır.” 
bilgisini verdi.

Atölye alanı içerisinde mi-
mari ve mekanik çalışmalara 
başladıklarını anlatan Özkan, 
Ar-Ge ve mühendislik ofi sleri, 
ESD korumalı elektromekanik 
montaj ve entegrasyon labo-
ratuvarı, karanlık oda (Optik 
Test Odası), mekanik imalatlar 

için prototip atölye gibi birçok altyapıya 
sahip olacak Ostim Teknopark’ta ki te-
sislerinde Temmuz ayında faaliyetlerine 
başlayacaklarını ifade etti.

“Ankara’nın en önemli 
sanayi bölgesinde yer 
alıyor”

Microtherm Enerji 
Limited Şirketi, hibrit 

fotovoltaik-termal güneş 
panellerinin tasarımı ve 

imalatı üzerine faaliyet gösteriyor.
Şirket, ODTÜ Makine Mühendisliği 

bölümünden mezun Dr. Rahim Jafari ve 
ortağı Bilkent Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği bölümünden mezun Dr. Samad 
Nadimi tarafından kurulmuş. 

Fotovoltaik güneş panellerinin aşırı 
ısınması ve buna bağlı verim kaybı ve 
teknik ömrünün azalmasını gidermeye 
yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran Mic-
rotherm Enerji, Ar-Ge faaliyetleri kapsa-
mında PV hücrelerinin verimini yükselt-
mek ve atık termal enerjisini kullanmak 
için birleştirilmiş fotovoltaik güneş hüc-
releri ve mini kanal tabanlı soğutucu ta-
sarımını ve yapımını amaçlıyor.

Şirket, teknoparklarda girişimci Ar-
Ge fi rmalarına sağlanan destek ve mua-
fi yetlerden faydalanmak amacıyla Ostim 
Teknopark’ta kuruluşunu gerçekleştiren 
fi rmalardan.

Ostim Teknopark’ta sunulan avantaj-
lara dikkat çeken Dr. Rahim Jafari, şu 
görüşleri paylaştı: “Ostim Teknopark’ta 
yer almamızın en önemli nedenlerinin 
başında bu teknoparkın, Ankara’da en 
önemli sanayi bölgelerinden OSTİM’de 
yer alması, araştırma geliştirme faaliyet-
lerine ciddi bir şekilde destek olunması 
ve pozitif yaklaşımları geliyor.”

Ostim Teknopark 2018 sonu 
itibariyle firmaları kabul 
etmeye başladı. Turuncu 
Bina, Turkuaz Bina ve Bronz 
Bina ile katılımcılarına 
geniş bir destek, hızlı 
prototipleme, ticarileştirme 
ve üretim imkanı sunan 
Ostim Teknopark, 
teknoloji ve inovasyon 
girişimcilerinin ilgi odağı 
oldu.

“Milli ürün ortaya çıkarmak 

Ahmet Coşkun
Mustafa Uslu

Melih Özkan

Rahim Jafari

BRONZ BİNA

TURUNCU BİNA

TURKUAZ BİNA
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TR Motor Güç Sistemleri A.Ş. Milli 
ve yerli motor ve güç aktarma sis-
temleri için yerli sanayinin imkan-

larıyla sürdürülebilir bir ekosistem geliş-
tirilmesi için çalışıyor. Bu kapsamda TR 
Motor yetkilileri, OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyele-
riyle OSTİM’de bir araya geldi. Toplan-
tıda TR Motor’un çalışma prosedürü an-
latılarak, ihtiyaç duyulan ürün ve parçalar 
hakkında sağlanacak destekler anlatıldı.  

Şirket, hava araçları ve kara araçları 
olmak üzere iki başlıkta çalışmalarını sür-
dürüyor. TR Motor, çalışmalarında yerli 
imkân ve kabiliyetlerin öncelikle kulla-
nılması çerçevesinde, tedarikçi geliştirme 
yöntemiyle ilerliyor.

“Birçok ürünü millileştirebiliriz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 

Orhan Aydın, ASELSAN, TAI, MKE, 
FNNS gibi ana sanayi fi rmaları sayesinde 
Ankara’da savunma ve havacılığa dayalı 
oluşmuş bir sanayi kültürü olduğunu vur-
guladı.

OSTİM’de savunma sanayiinin dilini 
anlayan, yeterliliklerini sağlayan, kalite 
ve standartlarına cevap verebilecek cid-
di bir ekosistem bulunduğuna işaret eden 
Aydın, “Biz sizin birçok ürününüzü, par-
çanızı yerlileştirebiliriz, millileştirebili-
riz. Burada bunu yapabilecek çok sayıda 
fi rmamız var. Beraber çalışmaya hazırız. 
Buradaki fi rmalar iş birliğine son derece 
yatkın insanlar. Diğer kurumlarla bunu 
yapıyoruz. Sizinle de yapmaya hazırız. 
Bu iş birliği için OSTİM olarak elimizden 
gelen ne varsa her türlü imkân ve kabili-
yetlerimizle, biz hazırız.” mesajını verdi.

MİLLİ MOTOR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR EKOSİSTEM

TR Motor Güç Sistemleri A.Ş. Genel 
Müdürü Dr. Osman Dur, şirketin çalış-
maları ve yürüttükleri projeler hakkında 
OSSA üyelerine bilgi verdi.

Milli ve yerli motor ve güç aktarma 
sistemleri için sürdürülebilir bir ekosis-
tem oluşturmak istediklerini anlatan Dur, 
hava araçları projeleriyle, helikopter, 
İHA, savaş uçağı ya da ticari uçaklar için 
motor geliştirmek üzerine çalıştıklarını 
belirtti. Kara araçları projesine de deği-
nen Dur, kara araçlarında da güçlü tank 
taşıyıcılar fırtına, Altay Tankı gibi 1000, 
1500 veya daha küçük askeri araçlar için 
yerli 380-600 beygir güçlerinde pistonlu 
motor geliştirmeyi hedefl ediklerini anlattı. 

Sürdürülebilir bir kabiliyet oluşturma-
da en kritik noktanın sanayi ile iş birliği 
olduğunu dile getiren Osman Dur, “Yerli 
üretici altyapısı, daha önce böyle bir ürün 
üretilmediği için çok fazla yok. Varsa ka-
biliyetlerinin dönüşmesi veya desteklen-
mesi lazım.” dedi.

Tamamen yerli sanayi gücü
Tüm bu çalışmaların kamu, üniversi-

te ve sanayi iş birliğinde yürütülebilece-
ğine dikkat çeken Dur, şunları kaydetti: 
“Kamu böyle bir vizyonu koyup, bu işin 
yapılacağına dair kararlı duruşunu belir-
terek TR Motor’u kurmuştur. TR Motor 
A.Ş. politikası belli, stratejisi net, teşvik 
ve destek noktasında devletten herhangi 
bir sıkıntısı olmayan tamamen yerli sana-
yinin gücünün kullandıktan sonra dış ka-
biliyeti kullanmaya dönük. Yerli çözüm 
satın almada öncelik tanınarak, çünkü seri 
imalatı çok olmadığı için fi yat kırdırıp 3 
gün sonra sürdürülemez mühendisliği 
dağıtabilen fi rmalar oluşturmak istemiyo-
ruz.”

Sanayicileri, imkân ve kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi ve insan kaynağının ye-
tiştirilmesi konusunda desteklediklerini 
belirten Dur, “O zaman neye dönüyor iş, 
sanayiciyle iş birliğine değil, tedarikçi ge-
liştirmeye dönüyor. Sanayicilerin yapabi-
leceği alt sistemlerde ben hiç kabiliyet 
geliştirmiyorum.” bilgisini verdi.

Milli motor
yerli ekosistemden çıkacak

Dr. Osman Dur: “Akademik hesaplama, mühendislik 
kabiliyetiyle sanayinin altyapısını bir araya 
getiremezsek bir sonraki adıma veri oluşmuyor. 
Sanayicinin, ustalarının çok ciddi kabiliyetleri var. 

O ustaların bilgileri formüle girmediği 
müddetçe, akademisyenlerin 

bilgileriyle bütünleştirip 
üretimdeki tecrübeleri buraya 

aktaramadığımız müddetçe 
sürdürülebilir bir şey 

olmuyor.”

“Motor yapmak akademik bir iş”
Türkiye’de sanayi de ve akademi-

de olmayan işler için de uluslararası 
danışmanlık hizmetleri aldıklarını 
anlatan Osman Dur, bu danışman-
lığın içerisine hem sanayicilerin 
personelini hem kendi personellerini 
hem de akademik personelleri dahil 
ettiklerini aktardı.

Akademik çalışmaların yerli sa-
nayinin sorunlarına yönelik olması 
gerektiğine dikkati çeken Dur, 
“Motor yapmak sanayici işi değildir. 
Motor yapmak akademik bir iştir. Bu 
kurguları, ilerideki teknolojileri bu 
motora adapte edebilmek için nasıl 
bir çalışma yürütüleceği bunların 
hepsi akademik. Ben bir motor 
yaptım kenara koydum. Yeni geli-
şen teknolojileri oraya kim adapte 
edecek? Ben mi adapte edeceğim, 
yapamayız. Benim öyle bir kabili-
yetim yok. Benim mühendisim 3 yıl 
orda 5 yıl burada çalışmış çok iyi 
bilgisayar kullanan, onların verdiği 
işi yapan arkadaşımız. Ama bunların 
verdiği işi yapan arkadaşımız onların 
vermediklerini de bilimsel maka-
lelerden, araştırmalardan bularak 
Türkiye’nin ihtiyacını ve Türkiye’nin 
istediği teknolojiyi yakalayabileceği 
bir modele dönmek durumundayız.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Yerli ve milli motor ekosisteminin 
gelişmesi ve sürdürülmesi için sana-
yici ve üniversitenin birlikte çalış-
masının şart olduğunu vurgulayan 
Genel Müdür Dur, “Uluslararası fir-
malardan danışmanlık alıyoruz. Hem 
firmanın elemanları hem üniversite 
hocaları hem bizim elemanlarımızla 
birlikte bu danışmanlığı alıp firmalar 
bu üretimi hayata geçirebilecek 
mühendislik kabiliyetini de kazana-
biliyor. Dolayısıyla artık bu alanda 
sürdürülebilir bir ekosistem dedi-
ğimiz ekosistem oluşuyor. Artık bu 
kabiliyet yerli ve millileşmiş oluyor.

Akademik hesaplama, mühendislik 
kabiliyetiyle sanayinin altyapısını 
bir araya getiremezsek bir sonraki 
adıma veri oluşmuyor. Sanayicinin 
ustalarının çok ciddi kabiliyetleri var. 
O ustaların bilgileri formüle girme-
diği müddetçe, akademisyenlerin 
bilgileriyle bütünleştirip üretimdeki 
tecrübeleri buraya aktaramadığımız 
müddetçe sürdürülebilir olmuyor.

Tersine mühendislik dediğimiz 
aslında, parçalardan formüllere git-
mektir. Mühendislikte formüllerden 
parçalara gitmektir. Biz de elimizdeki 
teknolojilerden formüllere gidebile-
cek bir alt yapı kurmamız lazım.

yerli ekosistemden çıkacakyerli ekosistemden çıkacak
Dr. Osman Dur: “Akademik hesaplama, mühendislik 
kabiliyetiyle sanayinin altyapısını bir araya 
getiremezsek bir sonraki adıma veri oluşmuyor. 
Sanayicinin, ustalarının çok ciddi kabiliyetleri var. 

O ustaların bilgileri formüle girmediği 
müddetçe, akademisyenlerin 

bilgileriyle bütünleştirip 
üretimdeki tecrübeleri buraya 

aktaramadığımız müddetçe 
sürdürülebilir bir şey 

olmuyor.”

TR Motor Güç Sistemleri 
A.Ş. Genel Müdürü Dr. 
Osman Dur, kara ve hava 
araçları için yerli sanayinin 
imkanlarıyla milli ve yerli 
motor geliştirmek için 
ekosistem oluşturmaya 
çalıştıklarını ifade etti. 

Savunma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir, sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada, Sa-
vunma ve Havacılık Sanayii İmalat-
çılar Derneği (SASAD) 30. Genel 
Kurulu ve Ödül Töreni’nde, sektörün 
mevcut durumu ve gelecek öngörüle-
rini ele aldıklarını, 2018 performans 
verilerini değerlendirdiklerini bildir-
di.

İsmail Demir, Türkiye’nin savun-
ma ve havacılık cirosunun, bir önceki 
yıla oranla yüzde 30,9 artarak 8 mil-
yar 761 milyon dolar, ihracatın ise 
bir önceki yıla oranla yüzde 20’lik 
bir artışla 2 milyar 188 milyon dolara 
ulaştığını kaydetti. 

67 bin istihdam
2018 yılında Savunma alanında 1 

milyar 448 milyon dolar Ar-Ge için 
harcandığını aktaran Demir, şu bil-
gileri verdi: “Savunma Sanayimizin 
bu noktaya gelmesinde en önemli 
faaliyet olan Ar-Ge çalışmalarına ay-
rılan kaynağın yine cirosuna göre en 
yüksek oran olan sektör durumunda-
yız. Bununla birlikte büyüyen sektö-
rümüzde 67.239 kişilik bir istihdam 
rakamına ulaşmış bulunmaktayız.”

Savunma ve 
havacılık ihracatı 

yüzde 20 arttı
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Kümelenme savunma sanayiine güç veriyor

SSB Sanayileşme Daire Başkanı Murat 
Çizgel, OSTİM Savunma ve Havacı-

lık Kümelenmesi (OSSA) üyeleriyle, ta-
nışma toplantısında bir araya geldi.

OSSA’nın, Türkiye’de savunma ala-
nındaki kümelenmelere örnek olduğunu 
belirten Murat Çizgel, “Savunma sanayii-
ne olan katkılarından dolayı OSTİM’e ve 
OSSA’ya teşekkür ediyorum. Kümelen-
meleri destekliyoruz. Daha detaylı küme-
lenin. Siz güçlendikçe savunma sanayii 
güçleniyor demektir. Savunma sanayii 
güçlendikçe ülke güçleniyor demektir. 
Kümelenme büyümeden savunma sana-
yiinin büyüyeceğini inanmıyoruz. Sizin 
göstergeniz aynı zamanda Türkiye’nin de 
göstergesi.” dedi.

“KOBİ’ler 
makineye 
yatırım 
yapmalı”

OSSA Yö-
netim Kurulu 

Başkanı A. Mithat Ertuğ, Ankara Uzay 
ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (HAB) OSTİM’deki KO-
Bİ’leri 10 kat daha fazla büyütmek için 
planlandığını hatırlattı.

OSSA üyelerinin 15-20 bin metreka-
re büyüklükteki üretim tesislerine ve bu 
tesisler için desteğe ihtiyaç duyulduğunu 
ifade eden Ertuğ, "KOBİ’lerimiz toprağa 
para bağlamak yerine makine ve ekipma-
na yatırım yaparsa 10 kat büyür. Bu da 
istihdamın 10 kat artması demektir." me-
sajını verdi.

Murat Çizgel ve beraberindeki uzman-
lar, tanışma toplantısının ardından OSSA 
üyesi fi rmaların üretim tesislerini ziyaret 
ederek fi rmalardan bilgi aldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB) Sanayileşme 
Daire Başkanı Murat 
Çizgel, “Kümelenmeleri 
destekliyoruz. Daha detaylı 
kümelenin. Siz güçlendikçe 
savunma sanayii güçleniyor 
demektir.” dedi.

Murat Çizgel

Savunma ve havacılık sanayiinde 
faaliyet gösteren KOBİ’leri ge-
liştirmek ve üretim kapasitelerini 

artırmak üzere Ankara’da TUSAŞ’ın 
tesislerine yanında kurulan HAB da ilk 
fabrikayı OSSA üyesi MFK, törenle fa-
aliyete geçirdi.

MFK, savunma ve havacılık başta 
olmak üzere, otomobil ve enerji sektör-
lerinde de anahtar teslimi projeler ger-
çekleştiriyor. TUSAŞ’ın onaylı tedarik-
çisi olan şirket, HAB’da açtığı fabrikada 
hava araçları için kalıp tasarımı ve üre-
timi yapacak.

Fabrikanın açılış törenine; T.C. Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Baş-
kanı Prof. Dr. İsmail Demir, Başkan 
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, 
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Alkan 
ve Behzat Zeydan, OSSA Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mithat Ertuğ küme üyeleri, 
kamu kurumlarından çok sayıda temsilci 
katıldı. 

“Fabrikamızı ekonomiye 
kazandırıyoruz”

MFK Genel Müdürü Muhsin Mardin, 
HAB’ın ilk fabrikasını açmaktan duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi. Üreti-
me yeni bir tesis kazandırmanın önemi-
ne dikkat çeken Mardin, “Fabrikamızın 
açılışını ekonomimize kazandırılmasına 
şahitlik ediyoruz. Şahsım, çalışanlarım, 
ailem büyük bir heyecan ve özveri ile 
iş yerimizi devletimize, milletimize 
kazandırma mutluluğundayız. OSB yö-
neticilerimiz her zaman yanımızda çok 
kısa bir zamanda daha güzel bir ortamda 
memleketimize faydalı olmaya devam 
edeceğiz.” görüşlerini paylaştı. 

Yüzde 91 doluluk
Ankara Uzay Havacılık İhtisas Or-

ganize Sanayi Bölgesi Müdürü Gülte-
kin Asiltürk, geçen yıl tahsisi gerçek-
leştirilen 24 bin 500 metrekare arazide 
ilk etap inşaatını tamamlayan MFK şir-
ketinin temsilcilerine teşekkür etti.

Bölgenin 480 hektarı kamulaş-
tırılmış olmak üzere 723 hektardan 
oluştuğu bilgisini paylaşan Asiltürk, 
Kahramankazan'da ilk etap altyapı iha-
lesini kapsayan bölümdeki sanayi par-
sellerinin 1 milyon 50 bin metrekaresini 
90 sanayiciye tahsis ettikleri bilgisini 
verdi. Tahsise açılan alanda doluluk se-
viyesinin yüzde 91 olduğunu dile geti-
ren Asiltürk, OSB genelinde ise yüzde 
65 seviyelerinde doluluğa ulaşıldığını 
vurguladı.

“MFK tarihi bir yol gösterdi”
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa-

nayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
HAB’da faaliyete geçen ilk fabrikanın 
açılış mutluluğunu paylaştıklarını ifade 
etti. 

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın te-
darik projeleriyle sektöre yön verdiğini 
dile getiren Demir, 2017-2021 Stratejik 
Plan ve 2018-2022 Sektörel Strateji Do-
kümanlarında belirtilen esaslar doğrultu-
sunda sektörü desteklediklerini vurgula-
dı. 

Başkan Demir, sanayileşme çalış-
maları ile ilgili; Sanayileşme Portalı ve 
Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme 
Programı (EYDEP) ile yerli fi rmaların 
imkân ve kabiliyetlerinin azami ölçüde 
tespit edilip faydalanılması ve sanayinin 
lig atlama konusundaki faaliyetlerin de-
vam ettiği bilgisini paylaştı.

HAB’da ilk fabrikanın hayata geçi-
rilmesinin önemine dikkat çeken Demir, 
“MFK’ya teşekkür ediyoruz çünkü artık 
yolu açtı. Türkiye’nin hassas imalat tek-
nolojileri konusunda atacağı önemli bir 
adımla diğer fi rmaları da sürükleyecek 
bir anlamda da burada yatırıma devam 
etmek isteyen tesis kurmak isteyen fi r-
malarımızı da buraya çekmiş olacaktır. 
Bu anlamda MFK tarihi bir yol göster-
miş anlamda, kendilerini bu bakımdan 
da tebrik ediyoruz.” dedi.

HAB’ın ilk fabrikası OSSA üyesi MFK’dan
Türkiye’nin ve Ankara’nın savunma ve havacılık sanayii 
alanındaki en önemli projesi Ankara Uzay ve Havacılık 
İhtisas OSB’de (HAB) ilk fabrika, OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi MFK Makine Freze 
Kalıp Ltd. Şti. tarafından devreye alındı. 
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Şirketten yapılan açıklamada, 2016 
yılında Siemens Mobility ile kon-

sorsiyum ortaklığıyla kazanılan ihale-
nin ilk metro aracının 25 ay sonra An-
kara’daki üretim tesislerinde tanıtıldığı, 
Haziran 2018’den itibaren sevkiyatına 
başlanan trenlerin 15 bin kilometre-
yi aşan deniz yolculuğunun ardından 
Tayland’a ulaştığı ifade edildi. 

Türkiye’den Tayland’a yapılan en 
büyük ihracat

Hat üzerinde yapılan testlerin ve 
yolcularla yapılan deneme sürüşlerinin 
ardından ilk 7 trenin 6 Nisan 2019’da 
resmen sefere başladığı bildirilen açık-
lamada, “Her biri 4 vagondan oluşan 
toplam 88 metre uzunluğundaki trenler 
tek seferde 1.572 yolcu 
taşıyabiliyor. Bu metro 
trenleri birçok sebepten 
ötürü önemli: Bunlar 
Türkiye’den ihraç edi-
len ilk metro trenleri ve 
bu projeyle Türkiye’ye 
40 Milyon Avro’dan faz-
la döviz girişi oluyor. Bu 
aynı zamanda bugüne ka-
dar Türkiye’den Tayland’a 
yapılan en büyük ihracat. 

Bozankaya tüm bunları ve daha 
fazlasını gerçekleştirmek için 
Türkiye’nin en büyük ve en mo-
dern raylı ulaşım sistemleri üre-

tim merkezine 50 milyon 
Avro’dan fazla yatırım 
yaptı. Bozankaya, bu pro-
jeyle paralel olarak yine 

Bangkok’ta ikinci bir müşteri için 105 
metro vagonu üretirken, üçüncü bir 
metro projesi için görüşmeler devam 
ediyor. Bu başarımızdan yola çıkarak 
bölgedeki varlığımızı genişletmeyi he-
defl iyoruz.” denildi.

2018 yılında Ankara’daki tesislerin-
de Tayland’a gönderilmeye 
hazır olan ilk metro aracı için 
düzenlenen törende konuşan 
fi rma kurucusu ve sahibi 
Murat Bozankaya, “Ulusla-
rarası projelerde Türkiye’yi 
temsil etmekten gurur du-
yuyoruz. Bugün, Cumhu-
riyet tarihinin ilk metro 
ihracatına Bozankaya ola-
rak imzamızı atıyoruz. Bu 

projeyle birlikte Türkiye’nin ihracatına 
doğrudan katkıda bulunduğumuz için 
de çok mutluyuz.” demişti. Törene ka-
tılan Bangkok Valisi Aswin Kwanmu-
ang da Bozankaya - Siemens ortaklı-
ğına, hizmetleri, iş disiplini ve üretim 
kalitesinden duydukları memnuniyeti 
dile getirmişti.

Ankara’da üretilen metro trenleri 
Bangkok’ta sefere başladı

Yerel yönetimlerden beklentiler

Güçlü adımlarla geleceğe odaklanıl-
ması gerektiğini kaydeden Orhan 

Aydın, üretimin ve sanayileşmenin daha 

da çok önemsenmesi ve hızlı adımlarla 

geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. 
Orhan Aydın, şu görüşlere yer verdi: 
“Türkiye’nin demokrasi tarihinde bir 

seçimi daha geride bıraktık. Sonuçların 
Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Milli iradenin kararı doğrultu-
sunda, 5 yıl süreyle kentlerimizi yönete-
cek Belediye Başkanlarımızı ve Belediye 
Meclisi Üyelerini kutluyorum.

3 aydan fazla bir süre seçim atmosferi-
ni yoğun bir şekilde yaşayan ülkemizde, 
şimdi daha güçlü adımlarla ve hep birlik-
te geleceğe odaklanmalıyız. Ekonomin 
temel dinamiklerinden olan üretimi ve sa-
nayileşmeyi daha da çok önemsemeli ve 
hızlı adımlarla geliştirmeliyiz. İçinde bu-
lunduğumuz ortamdan Türkiye’yi çıkar-
tacak yegâne rota; yerli ve milli sanayinin 
çarklarını hiç durmadan döndürmektir. 

Sanayicimiz; istihdamı artırma, katma 
değerli üretimi geliştirme ve Türkiye’nin 
hedefl erini gerçekleştirme yolunda tüm 
gücüyle çalışmaktadır. 

Belediyelerimiz, bir taraftan vatan-
daşlarımızın yaşam kalitelerini artırıcı 
çalışmalar yaparken, diğer taraftan da 
reel sektörü geliştirme noktasında önemli 
yükümlülükler üstlenmektedir. Kurumsal 
olarak altını sıkça çizdiğimiz üzere; yerel 
yönetimlerin, yatırım ve tedariklerinde 

‘yerli üretim’ önceliklendirilmelidir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 

50’ye yakın kardeş belediyesi bulun-
maktadır. Başkentimizin potansiyeli ile 
bu şehirlerin ihtiyaçları eşleştirilebilir. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyelerinin başarılı her türlü hizmeti; 
altyapı, yol, kanal, çevre düzenleme, şehir 
planlama ve benzeri uygulamalar, sosyal 
projeler, eğitim, ulaşım, kalkınma pro-
jeleri ve bunları hayata geçiren fi rmalar, 
Belediyenin himayesinde kardeş şehirler-
le buluşturulabilir, Ankara’daki Organize 
Sanayi Bölgeleri ve şirketlerin ürünleri 
pazarlanabilir. 

Kümelenmelerimizin iş birlikleri geliş-
tirilebilir. Ankara’daki 7 teknoparkta üre-
tilen teknolojinin transferi sağlanabilir, 
21 üniversitenin eğitim imkânları, termal 
tesisler ile hastanelerin verdiği hizmetler 
kardeş şehirlere sunulabilir. 

Bunların hepsi bir takıma dönüştürü-
lebilir; iş birliği platformunun oluşturul-
ması mümkündür ve Ankara ekosistemi-
nin ekonomik potansiyeline büyük katkı 
sağlar. 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim-
lerinin; güçlü bir Türkiye idealine ivme 
kazandıracağına inanıyor, seçilen değerli 
isimleri, Ülkemize ve Milletimize hizmet 
yolunda bir kez daha tebrik ediyorum.”

Yerel seçim sonuçlarını değer-
lendiren Ankara Sanayi Odası 

Başkanı Nurettin Özdebir, seçim 
sonuçlarının ülkemize ve tüm siyasi 
partilere hayırlı olmasını diledi. 
Seçilen adayları da tebrik ederek 
görevlerinde başarı dileyen Özdebir, 
“Türkiye seçimlerle çok zaman kay-
betti. Önümüzde artık 4 yıldan fazla 
seçimsiz bir zaman var. Seçim at-
mosferinden çıkılmalı ve Türkiye’nin 
süratle gündemi üretim seferberliği 
ve ekonomi olmalıdır. Türkiye yeni 
bir ekonomik başarı hikâyesi yazma-
lıdır.” dedi.

Seçimin sona ermesiyle gergin-
liklerin ve kutuplaşmaların bir yana 
bırakılıp ülkenin geleceğine odak-
lanılması gerektiğini de vurgulayan 
ASO Başkanı şunları söyledi: “Seçim 
belirsizliği artık sona erdi. Bundan 
sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştı-
racak kalıcı reformlarla ekonomiye 
odaklanmamız gerekir. Yatırım ve 
üretim ortamını iyileştirecek, istih-
damı artıracak yapısal reformları ve 
özellikle mesleki eğitim reformunun 
süratle gerçekleştirilmesi için çaba 
göstermeliyiz.

Özellikle seçim sonrası hem 
içeriye hem de dışarıya güven telkin 
etmemiz gerekiyor. Öngörülebilirli-
ğin artması sürdürülebilir büyüme 
açısından olumlu bir sinyal olacaktır. 
Yerel seçim sonrası, 4,5 yıla yakın 
bir süre ülkemizde seçim olmaması, 
gerek kamu gerekse özel sektörde 
işlere daha iyi odaklanılarak verim 
arttıracak ve uzun dönemde ekono-
mi de istikrara kavuşacaktır.”

İş dünyasına da seslenen Özde-
bir, “Seçimler geride kaldı, belirsizlik 
sona erdi. Artık tüm gücümüzle 
işimize dönelim; üretime, ihracata 
ve bu ülkeye katkı vermeye devam 
edelim.” mesajını verdi.

OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, 31 
Mart 2019’da gerçekleşen 
Mahalli İdareler Genel 
Seçimlerinin ardından yaptığı 
değerlendirmede; yerel 
yönetimlerin, reel sektörün 
geliştirilmesindeki rolüne 
dikkat çekti. 

Türkiye’nin ilk metro 
ihracatına imza atan 
Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS) üyesi Bozankaya 
A.Ş.’nin trenleri Bangkok 
Metrosu’nda sefere başladı.

“Ekonomiye 
odaklanalım”

üyesidir

yi aşan deniz yolculuğunun ardından 
Tayland’a ulaştığı ifade edildi. 

aynı zamanda bugüne ka-
dar Türkiye’den Tayland’a 
yapılan en büyük ihracat. 

Bozankaya tüm bunları ve daha 
fazlasını gerçekleştirmek için 
Türkiye’nin en büyük ve en mo-
dern raylı ulaşım sistemleri üre-
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Türkiye’nin ilk metro ihracatına imza atan 

ARUS üyesi Bozankaya, ilk aracı banttan indirdi

Ankara’daki üretim tesislerinde 

elektrikli ticari araçlar ve raylı 

sistemler üretimi gerçekleştiren 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 

Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya, 

Türkiye’nin ilk metro ihracatına 

imzasını atıyor. 2016 yılında Siemens 

Mobility ile konsorsiyum ortaklığı 

kuran şirket, kazanılan ihalenin 

ilk metro aracını tam 25 ay sonra 

Ankara’daki üretim tesislerinde tanıttı.

Bozankaya firmasının kurucusu ve sahibi 

Murat Bozankaya, “Cumhuriyet tarihinin ilk 

metro ihracatına Bozankaya olarak imzamızı 

atıyoruz. Bu projeyle birlikte Türkiye’nin 

ihracatına doğrudan katkıda bulunduğumuz 

için de çok mutluyuz.” dedi.

Siemens Mobility CEO’su Sabrina Soussan, 

Bangkok’un insan hareketliliği açısından 

kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu 

belirtti. Bangok’taki ulaşım ağının dikkat 

çekici olduğunu kaydeden Sousssan, “Sadece 

teknolojimiz değil aynı zamanda  bilgi 

birikimimizi buraya aktarıyoruz. Bozankaya 

bizim için güvenilir bir ortak ve çok önemli 

bir üretici. Metro trenini yüksek kalitede 

üretiyor. Projede emeği geçen tüm çalışanlara 

teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

2016 yılında düzenlenen Green Line 

Metro ihalesini kazanan Siemens 

Mobility - Bozankaya ortaklığı, ilk 

metro aracını üretim bandından törenle 

indirdi. Tayland’a gönderilmeye hazır 

olan ilk metro aracı için düzenlenen tö-

rene; Bangkok Valisi Aswin Kwanmu-

ang, T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Tarık Sönmez, Ankara Sanayi 

Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Anka-

ra Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, Bangkok Toplu Taşıma Sistem-

leri Kamu Hizmetleri Şirketi (BTS) ve 

Siemens Mobility üst düzey yetkilileri, 

kamu, özel sektör ve STK temsilcileri ve 

fabrika çalışanları katıldı. 

“Türkiye’yi temsil etmekten 

gurur duyuyoruz”

Bangkok Green Line Metro Projesi’nin 

teslimat töreninde bir konuşma yapan 

fi rma kurucusu ve sahibi Murat Bozan-

kaya, “Uluslararası projelerde Türkiye’yi 

temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bugün, 

Cumhuriyet tarihinin ilk metro ihracatına 

Bozankaya olarak imzamızı atıyoruz. Bu 

projeyle birlikte Türkiye’nin ihracatına 

doğrudan katkıda bulunduğumuz için de 

çok mutluyuz.” dedi. 

Türkiye’nin dost ülkesi Tayland’da ula-

şım projelerine devam edeceklerini bil-

diren Bozankaya,  “Bangkok Yeşil Hat 

Metro projesinden sonra Mavi Hat Met-

ro Projesi için de çok çalışacağız. Sayın 

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang’a, 

BTS fi rmasının yöneticilerine ve kon-

sorsiyum ortağımız Siemens Mobility’ye 

teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini 

kullandı. 

BTS Yönetim Kurulu Başkanı Keeree 

Kanjanapas ve Bangkok Valisi Aswin 

Kwanmuang da Bozankaya - Siemens or-

taklığına, hizmetleri, iş disiplini ve üretim 

kalitesinden duydukları memnuniyeti dile 

getirerek teşekkür etti. 

40 milyon Euro’dan fazla döviz girdisi

Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçek-

leştirecek olan Bozankaya, bu proje ile 

birlikte Türkiye’ye 40 milyon Euro’dan 

fazla döviz girdisi sağlayarak ülke ekono-

misine de katkıda bulunacak. Green Line 

Metro projesi aynı zamanda Tayland’a 

bugüne kadar yapılan en büyük ihracat 

olacak. Bozankaya, tüm bunları gerçek-

leştirmek için Türkiye’nin en büyük ve 

en modern raylı ulaşım sistemleri üretim 

merkezine 50 milyon Euro’dan fazla ya-

tırım yaptı. 

Bozankaya, Siemens’in Bangkok’ta ken-

dini ispatlamış tasarımına bağlı kalarak 

araçların iç tasarımını gerçekleştiriyor. 

Cer sistemi ve boji gibi komponentlerin 

Siemens tarafından sağlandığı projede, 

Bozankaya, şasi üretiminden statik dev-

reye alma işlemlerine kadar tüm üretimi 

üstleniyor.

Onay raporu Aralık 2018’de

140 ton ağırlığındaki metro treni, Haziran 

ayı sonunda Ankara’daki fabrikadan yola 

çıkacak ve ilk olarak Borusan-Gemlik li-

manına gelecek. Lojistiği deniz ulaşımıy-

la sağlanacak olan metro treni yaklaşık 

15.000 kilometre mesafeyi altı haftalık 

bir sürede geçerek Ağustos ayı içinde 

Laem Chabang Limanı’na ulaşacak. Gre-

en Line Metro hattındaki test sürüşleri 

de dahil olmak üzere Bangkok’taki tüm 

testler tamamlandığında Bangkok Top-

lu Taşıma Sistemleri Kamu Hizmetleri 

Şirketi’nin (BTS) ‘kullanıma hazır’ rapo-

runun Aralık 2018’de verilmesi öngörü-

lüyor. Trenler, günde bir milyondan fazla 

yolcunun ulaşımını sağlayan Skytrain 

Projesi’ne dahil olacak.

Sırada 105 metro treni var

Bozankaya’nın Siemens Mobility ile kur-

duğu konsorsiyumla yüklenici olduğu 

Tayland’ın başkenti Bangkok için yapılan 

Green Line Projesi, 68.25 kilometre hat 

uzunluğu ve bu hat üzerinde yer alacak 

59 metro istasyonundan oluşacak. Bu hat-

ta hizmet verecek olan 22 trenin her biri 

4 metro aracından oluşacak. Tek seferde 

bin 572 yolcu taşıma kapasitesine sahip 

olan metroların son teslimatı 2019 yılı 

içinde olacak. Bozankaya, bu projenin 

ardından Bangkok’taki ikinci bir müşte-

riye 105 metro treni teslimatı için tekrar 

Siemens Mobility ile iş birliğine gidecek.

Keeree Kanjanapas Aswin Kwanmuang

1989 yılında Almanya’da %100 Türk serma-

yeli bir Ar-Ge şirketi olarak hizmet vermeye 

başlayan Bozankaya, elektrikli ticari araçlar 

ve raylı sistemler tasarımı ve üretimi alanında 

faaliyet gösteriyor. Fikri mülkiyet hakları 

kendine ait araçlarını Ankara’da kendine ait 

üretim merkezlerinde üreten şirket, 2016 yılı 

Ar-Ge harcamalarına cirosunun yüzde 11’i 

oranında pay ayırdı. Bu alanda Türkiye orta-

laması binde 9, OECD ortalaması ise yüzde 

2 oranında. Son 5 yılda gerçekleşen 22 

Ar-Ge projesinin toplam bütçesi 20 milyon 

Euro’nun üzerinde. Şirketin Ar-Ge projeleriyle 

geliştirilen ürünlerinin tamamı ticarileşti. 

Cironun %11’i Ar-Ge’ye

üyesidir

BANGKOK’UN METRO 

ARAÇLARI ANKARA'DAN
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2547 sayılı Yükseköğrenim 
Kanunu’nun 13. maddesi ile Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 2., 3. 

ve 7. maddeleri gereğince OSTİM Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan 
Prof. Dr. Murat Yülek’in; makroiktisat, 
fi nans, fi nansal ve iktisadi kalkınma ko-
nularında yurt içi ve dışında çok sayıda 
eseri bulunuyor.

Dünyanın saygın üniversitelerinde 
dersler veren, ülkemizde ve uluslararası 
kuruluşlarda görevlerde bulunan Prof. 
Dr. Murat Yülek, son yıllarda sanayi po-
litikaları, kamu satın alma politikalarının 
teknolojik gelişme üzerindeki etkileri, 
bilim, sanayi ve yenilikçilik politikaları 
üzerinde araştırmalarıyla tanınıyor. 

Türkiye’nin geleceği için nitelikli 
insan kaynağı yetiştirilecek

Prof. Dr. Murat Yülek, ‘Sanayinin 
Üniversitesi’ olmayı amaçlayan OSTİM 
Teknik Üniversitesi’nin temel hedefi nin; 
bilim ve teknolojiyi uygulamaya dönüştü-
ren mezunlar yetiştirmek olduğunu ifade 
etti. Bu hedefe, merkezinde yer aldıkları 
iş dünyası, sanayici ve  kamu sektörü ile 
güçlü bir iş birliği yaparak varacaklarını 
dile getiren Yülek şu görüşleri paylaştı:

“Sahip olduğumuz bu avantajları ulus-
lararası standartlarda bir eğitim, araştır-
ma ve uygulama altyapısı ve donanımı ile 
destekleyerek, yenilikçi teknolojiler ve 
girişimcilik modelleri başta olmak üzere 
önceliklendirdiğimiz sanayi ve ekonomi 
dallarında etkin bir rol oynamayı hedef-
lemekteyiz.

Üniversitemiz rekabetçi iş dünyasının 
gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, viz-
yonu geniş, özgün, soran, cevap arayan, 
iş başında öğrenen, tasarlayan, yapan, 
yaşatan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, 
mesleki yeterliliği kazanmak için çalışan, 
kültürel farkındalığı yüksek, takım içinde 
çalışabilen, yöneten ve yönetebilen, insa-
ni değerleri özümsemiş, topluma faydalı 

mezunlar yetiştirerek Türkiye’nin gelece-
ği için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi 
prensip olarak belirlemiştir. 

Üçüncü nesil üniversite
OSTİM Teknik Üniversitesi bir üçün-

cü nesil üniversitedir. İkinci nesil üni-
versite, 18. yüzyıldan sonra yaşanan 
işbölümü devriminin etkisiyle daha çok 
bilimsel araştırma ve eğitimi hedefl emiş-
ken geliştirilen bilgilerin uygulamaya, 
üretime dönüştürülmesi şirketlere bıra-
kılmıştı. Bu durum, bu ikili arasındaki iş 
birliğinin azalmasına, aralarındaki mesa-
fenin artmasına sebep oldu. Üçüncü ne-
sil ya da girişimci üniversite ise bu katı 
duvarları toplumun faydasına ortadan 
kaldıran, üniversiteyi şirketlerle birlikte 
üretim ve yenilikçilik sürecinin merkezi-
ne oturtan bir yaklaşımdır.

“Bölgemiz ve ülkemizin kalkınması 
için çalışacağız”

Yaşadığımız çağın gerektirdiği üni-
versite sanayi iş birliği temelinde patent, 
faydalı model, endüstriyel tasarım, mar-
ka geliştirme kapasitesini arttırmak, gi-
rişimcilik ve yenilik yapmak, ekonomik 
katkı ve ticarileşmeyi hedefl emek, eğitim 
ve öğretim faaliyetlerinin ana ekseni-
ni oluşturmaktadır. Girişimci üniversite 
anlayışı ile bilim ve teknoloji çalışma-
larımızı ülke ekonomisine katma değer 
sağlayacak şekilde sanayi ile koordineli 
olarak gerçekleştireceğiz. Özgün proje ve 
çözümler üreterek, güçlü akademik kad-
rosu ile üretilen bilginin uygulamaya ve 
ticarileşmeye imkân vermesi için gerekli 
mekanizmaları geliştirerek bölgemiz ve 
ülkemizin kalkınması için çalışacağız ve 
dünyada kendi alanında önde gelen üni-
versiteler arasına girmek için koşacağız. 
Öğrencilerimize, akademik ve idari kad-
romuza başarılar dilerim. Yolumuz açık 
olsun.”

OSTİM Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne, 
26.04.2019 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 
Prof. Dr. Murat Yülek atandı. 

OSTİM Teknik 
Üniversitesi 
Rektörlüğüne 
Prof. Dr. Murat 
Yülek atandı

OSTİM’e ‘Türkçe Konuşan Giri-
şimciler Ofi si’ açıldı. Türk dünyası 

ile Türkiye arasında köprü olacak ofi s, 
ülkemizle ticari faaliyetlerde bulunacak 
iş insanlarına yardımcı olacak. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından bu yıl 21. si dü-
zenlenen Türkçe Konuşan Girişimci-
ler Programı kapsamında 25 ülkeden 
40’dan fazla girişimci OSTİM’i ziya-
ret etti. Türk dünyasından gelen farklı 
sektörden konuklar ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirdi, OSTİM fi rmalarında in-
celemelerde bulundu.

6 bin 200 işletme 60 bin çalışan
Konuklara, OSTİM turunun ilk kıs-

mında OSTİM OSB Bölge Müdürü 
Adem Arıcı tarafından bölge hakkında 
bilgiler aktarıldı. TOBB’un organizas-
yonuna her yıl destek verdiklerini ve 
daha da genişleyerek devam etmesi için 
çalıştıklarını kaydeden Arıcı, “OSTİM 
1967 yılında kurulmuş. O dönemde 
belirlenen misyon, sadece bölgesel 
değil; yakın coğrafya ile birlikte Orta 
Doğu’ya hitap edecek bir sanayi böl-
gesinin kurulması ile ilgili çalışma ya-
pılmış. Bugün itibariyle bölgemizde 17 
ayrı sektörde 139 iş kolu yer alıyor ve 
6 bin 200 işletmede 60 bin çalışan, 5 
milyon metrekare alanda faaliyet göste-
riyor. 7 sektörde kümelenme faaliyetle-
rinin yürütülüyor. OSTİM’deki iki adet 
teknopark Ankara’daki ve yakın coğ-
rafyadaki bütün üniversitelerle iş birliği 
halinde.” dedi.

“Türk dünyasının 7 gün 24 saat 
emrindeyiz”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, Türk dünyası ile iliş-
kilerin önemine ve tarihi bağlara işa-
ret etti. Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programı’nın faydalarına dikkat çeken 
Aydın, Türk dünyası ile bütün bağlantı-
ları OSTİM’deki ofi s kanalıyla sağlaya-
cakları bildirdi.

Orhan Aydın şu değerlendirmeyi 

yaptı: “OSTİM’de açtığımız bu ofi s ka-
nalıyla bundan sonra Türk dünyasıyla 
bütün irtibatlarımızı ve bağlantılarımızı 
burada görevlendireceğimiz çalışanı-
mızla sağlayacağız. Türk dünyasının ir-
tibat ofi si burası. Türk dünyasından ge-
len arkadaşlarımızın Türkiye ile temas 
kuracakları merkez olarak burayı tahsis 
ediyoruz. Onların her türlü işinde de 
OSTİM ekibi olarak beraber çalışmaya, 
iş birliği yapmaya hazırız. 7 gün 24 saat 
onların emrinde olacak ve ekibimizle 
beraber çalışacağız.” 

OSTİM, rekabetin ve dayanışmanın 
güzel bir örneği

Türkçe konuşan girişimcilerin OS-
TİM programında Altındağ Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da yer 
aldı. Balcı, OSTİM’in Ankara sana-
yisinin gözbebeği olduğunu söyledi. 
Ankara’nın etrafında görülen birçok 
büyük işletmenin çekirdeğinin OSTİM 
olduğunu anımsatan Başkan Balcı, 
“Burada doğan burada belli bir noktaya 
gelen birçok girişimci daha sonra gidip 
daha büyük işletmeleri Ankara’nın et-
rafında hatta Türkiye’nin dört bir tara-
fında kurdular. Dolayısıyla burayı bir 
kuluçka merkezi olarak ta değerlendire-
biliriz.” ifadelerini kullandı.

OSTİM’i rekabetin ve dayanışmanın 
güzel bir örneği olarak niteleyen Asım 
Balcı şöyle konuştu: “Burada bulunu-
yor olmanızı çok önemli buluyorum. 
Ankara’nın dışa açılan yüzlerinden bir 
tanesi OSTİM. O bakımdan bizim de 
çok önem verdiğimiz bir yer. OSTİM 
gerçekten çok şey öğreneceğiniz, kendi 
ülkelerinize gittiğiniz zaman buradan 
birçok transfer yapıp bilgi birikimini, 
bilgi dağarcığını götürebileceğiniz bir 
yer. Bu ilişkinin gelişmesi, OSTİM’le 
yakın irtibat halinde bulunmanızı çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.”

Programa katılan Türk dünyası gi-
rişimcileri OSTİM’de açılan ofi s için 
teşekkür ederek, geleceğe yönelik iş 
birliklerini geliştirmek istediklerini 
söylediler. 

Türk dünyası irtibat ofisi 
OSTİM’de açıldı



12  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ MART - NİSAN 2019

ARUS Avrupa’da
iş birliklerini
genişletiyor

İspanya, Ticaret Bakanlığı tarafından 
desteklenen ARUS’un UR-GE Proje-
si ihtiyaç analizinde öncelikli pazarlar 

arasında yer alıyor. Küme, bu doğrultuda 
yerli ve milli raylı sistem araç ve parça 
üreticilerinin ihracatlarını artırmak ve 
uluslararası pazarlardaki iş birliklerini 
geliştirmek üzere 4-8 Mart 2019 tarihle-
rinde İspanya’da ikili iş görüşmeleri et-
kinliği düzenledi.

ARUS üyesi 12 firmadan 22 temsil-
cinin yer aldığı etkinliğe ARUS’un da 
üyesi olduğu ERCI-Avrupa Demiryolu 
Kümelenmeleri Birliği üyeleri; İtalya/DI-
TECFER, İspanya/MAFEX, I-TRANS/
Fransa, Almanya/BTS,İspanya/Ra-
ilgrup, İngiltere/Railalliance, İsveç/
Järnvägsklustret, Almanya/CNA-Cluster 
Bahntechnik, Belçika/Logistics in Wal-
lonia, Almanya/Cluster Transport, Mobi-

lity and Logistics, Danimarka/CenSec’s 
Innovation Cluster For Production/Inno-
Pro, Polonya/Południowy Klaster Kole-
jowy–Southern Railway Cluster katıldı.

İkili iş görüşmeleri kapsamında ARUS 
üyeleri, 170 kuruluş ile görüşme gerçek-
leştirdi.

Yapılan görüşmelerde Avrupa pazarın-
da çalışan sektör firmalarının ihtiyaçlarını 
karşılama ve teknoloji transferi konuları 
değerlendirildi. Avrupa’da kendi sektör-
lerinde ki en yeni ve önemli bilgilere eriş-
me fırsatı bulan Türk firmaları, muhtemel 
ortaklık imkanını ve iş birliği konularını 
sektör temsilcileri ile paylaştı.

Portekiz Demiryolu Platformu ile pro-
tokol imzalandı

ARUS, hedef ülkelerle geliştirdiği iliş-
kilerle, üyelerinin üretim yeteneklerini 

ve ürünlerini ihraç etmeleri konusunda 
önemli rol üstleniyor.

Raylı sistemler sektörünün hedef ülke-
lerdeki muhataplarıyla yakın temaslarda 
bulunan ARUS, Portekiz Demiryolu Plat-
formu (PFP) ile Portekiz’in raylı sistem 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş 
birliği protokolü imzaladı.

İş birliği protokolü ile her iki ülkenin 
demiryolları sektörünü destekleyen uzun 
vadeli iş birliği teşvik edilecek. Demir-
yolları sektörünün geliştirilmesi için çalı-
şılacak. Ortaklaşa yürütülen faaliyetler, iş 
fırsatları, insan kaynakları değişimi, bilgi 
paylaşım mekanizmaları, en iyi uygula-
malar ve Ar-Ge ve yeterlilik sistemlerinin 
paylaşılması da hedeflenen iş birlikleri 
arasında.

Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS) UR-GE 
projesi kapsamında 
İspanya’da, Avrupalı 
raylı sistem üreticileri ve 
kümelenmeleriyle 170’ten 
fazla ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirdi. ARUS, 
aynı zamanda Portekiz 
Demiryolu Platformu (PFP) 
ile Portekiz’in raylı sistem 
ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik iş birliği protokolü 
imzaladı. 

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Eurasia 
Rail 2019 İzmir Fuarı’nda, dünya 

demiryolu sektöründe uygulanan son 
teknolojiler görücüye çıktı, üst düzey 
temsilcilerin ve karar vericilerin bir 
araya geldiği etkinlikte sektörün nabzı 
tutuldu.

Etkinliğe, T.C. Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, 
TCDD, Uluslararası Demiryolları Birli-
ği (UIC), Ticaret Odaları ve Dernekleri 
ile iş birliği çerçevesinde, Katar, Al-
manya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, 

Fransa, Hollanda, İspanya, Rusya ve 
İtalya’dan yerli ve yabancı çok sayıda 
firma katıldı. 

Türkiye’nin yetenekli firmaları; 
Aselsan, Bozankaya, Durmazlar, Kar-
demir, Dalgakıran, İsbak, Yapı Merke-
zi, Sarkuysan, Safkar, Er-Bakır, Elsitel, 
Angst-Pfister, Artı Elektronik,  Atalar 
Makine, Avıtech Kauçuk, Babacan Ka-
uçuk, Berdan Civata, Daslager Rulman, 
Elsan Elektrik, , Epsilon NDT, ERA 
Elektronik, Eren Balatacılık, FMC Hid-
rolik, Gürgenler, Isışah, Petes, RC En-
düstri, Ulusoy Raylı Sistemler, Vako 
Vagon, Voith, Yazkar gibi şirketleri 
bünyesinde bulunduran ARUS, TCDD 
ve bağlı ortaklıklar dahil 49 üyesi ile 
Fuar’a damgasını vurdu.

Yerli ve milli üreticilerin sesi oldu
Türkiye demiryolu sanayi politi-

kalarının oluşturulmasında söz sahibi 
olan ARUS, standında yerli ve yabancı 
yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye 
demiryolu sanayisindeki gelişmeleri, 
yerlileşme politikalarını ve Türk de-
miryolu sanayicilerinin kabiliyetlerini 
ziyaretçilerine anlatan ARUS, ulusal ve 
uluslararası arenada yerli ve milli raylı 
sistem üreticilerinin sesi oldu. 

ARUS standını ziyaret eden ulusla-
rarası katılımcılar, Kümelenmenin sek-
törde oluşturduğu iş birliğine, güven 

ortamına ve Türk raylı sistemler sektö-
ründeki gelişmelere duydukları hayran-
lıkları dile getirdiler. 

İş birliği görüşmeleri talep edildi
Hindistanlı, İranlı, Kanadalı, Avus-

turyalı, Alman, İtalyan ve Çek Cumhu-
riyetinden gelen iş adamları ve sektör 
temsilcileri, ARUS üyesi firmaların 
kabiliyetlerinden ve kalitesinden dolayı 
ARUS ile iş birliği yapmak taleplerini 
dile getirdi. Avusturyalı iş adamlarından 
gelen talep doğrultusunda ARUS stan-
dında Türk ve Avusturyalı sanayiciler 
bir araya getirilerek, ikili iş görüşmeleri 
düzenlendi. 

Konferansta ayrıca ASELSAN, ge-
liştirdiği kontrol sistemleri ve cer mo-
torları, EGO’da yaptığı yerlileştirme 
konuları hakkında bilgiler sundu.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun, ‘Demiryollarımızın Bugünü, 
Geleceği ve Ekonomi Beklentiler’ baş-
lıklı oturumda katılımcılara bilgi verdi. 
Uygun, Kars’tan Edirne’ye, İzmir’den 
Gaziantep’e, Samsun’dan Adana’ya her 
bölgede demiryolu çalışmalarının sür-
düğünü anlattı. 

Demiryollarının tarihimizde ilk ola-
rak İzmir’den başladığını, İzmir-Aydın 
demiryolu hattı ile birlikte Cumhuriyet 
öncesinde 4136 kilometrelik bir demir-
yolu hattının ülkemize kazandırılmış 
olduğunu hatırlatan TCDD Genel Mü-
dürü, hali hazırda yapımı devam eden 
hatların 3.798 kilometre, toplam demir-
yolu ağının ise 12 bin 800 kilometreye 
ulaştığı bilgisini paylaştı.  

Türkiye'nin tek, dünyanın 
en büyük 3. demiryolu 
ve hafif raylı sistemler 
fuarı, Eurasia Rail, 10-12 
Nisan tarihleri arasında 
İzmir'de gerçekleştirildi. 
Sekizinci kez düzenlenen 
Fuara stantlı olarak katılan 
Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi’ne, 
Hindistanlı, İranlı, Kanadalı, 
Avusturyalı, Alman, İtalyan, 
İspanyol ve Çekya’dan 
iş adamları ve sektör 
temsilcileri iş birliği 
talebinde bulundu.

ARUS’a küresel talep
Eurasia Rail 2019 İzmir Fuarı’na damga vurdu ARUS’LA YERLİLİK 

YÜZDE 60’A ÇIKTI
3 gün süren fuar boyunca, 

20’den fazla konferans ve oturum-
da 50’yi aşkın uzman konuşmacı 
sektörde yaşanan gelişmeleri 
değerlendirdi. ARUS Koordinatörü 
Dr. İlhami Pektaş, ‘Kent İçi Raylı 
Sistemlerde Yerlileştirme ve Yatı-
rımlar’ oturumunda; Türkiye’deki 
kent içi raylı sistemleri ve ARUS 
üyelerinin milli sanayiye katkılarını 
anlattı. 

Pektaş, 1990 yılından bu yana 
ülkemize 12 farklı ülkeden 14 farklı 
markaya sahip 3.461 adet araç 
alındığını, bu araçlardan 2.168’inin 
hiçbir yerli katkıya sahip olmadığı-
nı vurguladı. Kümenin 2012 yılında 
kurulduğunu anımsatan Pektaş, 
“ARUS’un gayretleriyle satın alınan 
araçlara yerli katkı şartı getirilerek 
yerlilik oranı yüzde 60’a çıktı. 2012 
yılından bu yana yerlilik şartı getiri-
lerek 1293 adet araç satın alındı ve 
bu araçlardan 200’ü yüzde 50-60 
yerli katkılı milli markalarımızdan 
oluşuyor.” dedi.
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OSTİM OSB Genel Kurul Top-
lantısı, OSTİM OSB Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 2018 

faaliyetlerinin paylaşılarak 2019 çalışma 
programının aktarıldığı toplantının açılış 
konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, güçlü bir gelecek için 
üretim olgusunun altını çizdi. 

OSTİM OSB’nin vizyonunun, ‘Bek-
lentilerin ötesinde hizmet sunarak, üretim 
ve tedarikte ilk akla gelen, yerli, milli, 
rekabetçi çözümler ile Türk sanayisine 
yön veren, sürdürülebilir, küresel ve öncü 
sanayi bölgesi olmak.’ olduğunu hatırla-
tan Başkan Aydın, bölgedeki firmaların 
rekabet güçlerinin artırılmasının öncelikli 
hedefleri olduğunu kaydetti. 

OSTİM, OSB sınırlarından ibaret değil
OSTİM’in OSB sınırlarından ibaret 

olmadığının altını çizen Orhan Aydın, 
“Bazen Ankara çanağını kapsayıcı faali-
yetler yapıyoruz. Bazen bunun da ötesine 
çıkıyoruz; Türkiye’yi kapsayıcı faaliyetler 
yapıyoruz. Hatta bunu da bazen aşıyoruz, 
uluslararası bir takım faaliyetlerin de için-
de bulunuyoruz. Yani biz sadece bu ma-
hallede oyun oynayan bir mahalle takımı 

değil uluslararası arenada firmalarımızla, 
organizasyonlarımızla, projelerimizle bü-
tün dünyayı takip eden, onlarla birlikte iş 
yapabilen ve kendisini onlarla mukayese 
edebilen bir ortamda olmanın gururunu 
sizlerle birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Üretim olmadan sorunların çözümü 
yok

Üretime çok inandıklarını bildiren Ay-
dın, Genel Kuruldaki konuşmasında şun-
ları söyledi: “Üretim olmadan hiçbir so-
runun çözümünü ben göremiyorum. Yani 
üretim, istihdam olmadan, insanlar iş ve aş 
elde etmeden toplumda konuşulan hiçbir 
sorunun çaresi ve çözümü yok. Peki ne 
yapacağız? Bizim üzerimize düşen üretim 
yapan insanların firmalarına ne ekleyebi-
liriz, ne katabiliriz? Daha fazla üretmeleri 
için onların önünü nasıl açabiliriz? Sürekli 
bizim kafa yorduğumuz konu burası. 

Hedef yüzde 100 müşteri 
memnuniyeti

Elbette biz burada belediye hizmetleri 
yapıyoruz. Bu hizmetleri de biz beledi-
yeden daha nitelikli daha hızlı daha aktif 
olarak çözmemiz lazım.  Tek çatı altında 
bütün firmalarımızın sorunlarını çözebi-
lecek; tek durak ofis olarak bu hizmetleri 
rekabetçi bir şekilde sunabiliyoruz. Bele-
diyeden daha hızlıyız, ucuzuz ve etkiniz 
bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Varlık sebe-
bimiz bu. Bunu yaparken firmalarımızdan 
bu yaptığımız hizmetlerin karşılığını tek 
tek soruyoruz. Buradan yüzde 100 mem-
nun olarak ayrılıp ayrılmadığı kendisine 
telefonda soruluyor. Bunu yüzde 97-98 se-
viyelerinde tutmaya çalışıyoruz. Şikayeti, 
memnuniyetsizliği olan firmalarımızı da 
olabildiğince ziyaret ediyoruz. Onları da 
memnun etmek için elimizden gelen ça-
bayı sarf etmeye çalışıyoruz. Amacımız; 
yüzde 100 müşteri memnuniyeti. Bu ko-
nuda tek başımıza sadece yöneticiler ola-
rak üstesinden gelinmesi, mümkün değil. 
Topyekûn ekip olarak, takım olarak tüm 
çalışanlar olarak bunu yapıyoruz. Eğer 
böyle bir başarı varsa bunun arkasında ke-
sinlikle sadece yönetim olarak bizler değil 
bizim çalışan değerli arkadaşlarımız var. 
Tüm çalışanlarımıza bu vesileyle teşek-

kür ediyorum. Yönetim ve Denetim Ku-
rulumuza, delegelerimize, paydaşlarımı-
za teşekkür ediyorum. Bütün amacımız; 
OSTİM’deki firmalarımızı ve OSTİM’in 
organizasyonuyla oluşturulan kümedeki 
firmalarımızı daha verimli, etkili, üretim 
odaklı yapma gayreti içerisinde bundan 
sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

OSTİM, Türkiye’ye örnek
Biz OSTİM olarak Türkiye’deki diğer 

emsal bölgelerden daha iyi ve önde olmak 
hedefindeyiz. Kendimizi bazen mukayese 
ediyoruz. Türkiye’nin birçok şehrinden, 
kurumundan ve kuruluşundan Ankara’ya 

OSTİM’e gelip; ‘Siz güzel şeyler yapı-
yorsunuz burada. Biz de kendi bölgemi-
ze buna benzer şeyler yapmak istiyoruz. 
Bunu nasıl yapabiliriz?’ sorusunu bize 
soruyorlarsa bu bizi hakikaten motive 
ediyor. OSTİM’i daha yukarılara taşımak 
çabasıyla hep birlikte inşallah daha güzel 
şeyleri birlikte yapmak ümit ve dileğiyle.”

Konuşmaların ardından OSTİM OSB 
Bölge Müdürü Adem Arıcı tarafından 
2018 faaliyetleri anlatıldı. 2019 çalışma 
programı hakkında da bilgi veren Arıcı, 
“Faaliyetlerimizin hemen hemen tamamı 
buradaki üreticilerimizin işlerini kolaylaş-
tırma, katkı verme ve onların bürokratik 
işlerini hızlandırmaya yönelik.” dedi. 

OSTİM OSB Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nda 
konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, 
üretime çok inandıklarını 
belirterek, “Üretim, istihdam 
olmadan, insanlar iş ve aş 
elde etmeden toplumda 
konuşulan hiçbir sorunun 
çaresi ve çözümü yok. 
Bizim üzerimize düşen; 
üretim yapan insanların 
firmalarına ne ekleyebiliriz, 
ne katabiliriz? Daha fazla 
üretmeleri için onların önünü 
nasıl açabiliriz? Sürekli bizim 
kafa yorduğumuz konu 
burası.” dedi.

Güçlü bir geleceğin yegâne şartı üretim

OSTİM Kooperatifi 
Genel Kurulu yapıldı

OSTİM S.S. Küçük Sanayii Sitesi 
Yapı Kooperatifi 2018 Yılı Olağan 

Genel Kurul toplantısı saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Yarım asrı geride bırakan OSTİM 
Kooperatifi, 50. genel kurul toplantısını 
geniş bir katılımla gerçekleştirdi. 

Divan heyetine, Zeki Sayın, Sela-
hattin Doğan ve Necati Olgun seçildi. 
Genel kurul Divan Başkanlığını üstle-
nen Zeki Sayın, delegelere teşekkür 
etti. OSTİM’in sadece Ankara’da değil, 
çalışmalarıyla örnek bir kooperatif 
olduğunu her yerde dile getirdiğini 
ve her yerde de duyduğunu belirten 
Sayın, “OSTİM çalışmalarıyla bu kadar 
güzel isim yapmış, Yönetim Kurulu-
nun yılların verdiği tecrübeyle devam 
etmesi, sizlerin takdiri çok saygıdeğer 
bir durum. OSTİM kooperatifimizin, 
sadece Ankara’da değil Türkiye’ye 
örnek olacak çok işler yapmaya muk-
tedir olduğunu ve bunun da sizlerin 
sayesinde olduğunu görüyoruz, biliyo-
ruz ve anlatmaya çalışıyoruz.” dedi.  

“Üretim yapanlara hizmet ediyoruz”
OSTİM S.S. Küçük Sanayii Sitesi 

Yapı Kooperatifi ve OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, dünyada 
ve OSTİM’de yaşanan değişimleri an-
lattı. Değişime ayak uydurabilmek için 
bölge ve firmalar bazında çalışmalar 
yaptıklarını dile getiren Aydın, “Ankara 
sanayisinin önemli üretim alanlarından 
biri olan OSTİM’in gelecek dönemler-
de de bu öneminin devam etmesini 
sağlamak amacıyla faaliyetlerimizi sür-

dürüyoruz. Sadece birer iş yeri sahibi 
olmanın ötesinde ortaklarımızın sahip 
olduğu bu birlikteliğin verdiği sinerjiyi 
doğru kullanarak bölgenin değerine 
katkı sağlamak, yeni bilgi teknolojileri 
ve üretim metotlarıyla işletmelerimizin 
üretim ve istihdamına katkı sağlaya-
cak çalışmaları desteklemekteyiz.” 
dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi çalışma-
ları hakkında da genel kurulu bilgilen-
diren Aydın, 2019 yılında eğitim-öğre-
time başlamak için çalışmalarının tüm 
hızıyla sürdüğünü ifade etti. Delege-
lere seslenen Aydın, “OSTİM Teknik 
Üniversitesi sizin üniversiteniz; sahip 
çıkmanızı istiyoruz."

OSTİM’in gelecekte daha düzenli ve 
teknolojik bölge olmasını istediklerini 
belirten Aydın, “Üretim ordusuyla 
beraber çalışıyoruz. Burada, yapıla-
maz diye bir şey yok! OSTİM sizin 
fabrikanız. Üretim yapanlara hizmet 
ederek görevimizi yapmaya çalışıyo-
ruz. Üretenler olmazsa Türkiye'deki 
hiçbir problemi çözme imkanı yok. 
Üretmeyenin tüketme hakkı yoktur.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Genel kurulda yapılan seçimde; 
Yönetim Kuruluna; Orhan Aydın, Sıtkı 
Öztuna, Recep Peker, Mustafa Kork-
maz, Arif Sami İmamoğlu, Denetim 
kuruluna ise; Mehmet Akif Irkılata ve 
İsmail Özdemir seçildi. 

Faaliyet raporunun ardından gelir 
gider hesapları ve denetim raporu 
okunarak delegeler tarafından ibra 
edildi. 

OSTİM’in kuruluşunda çalışan başta 
Cevat Dündar olmak üzere ahirete 
intikal eden bütün üyeler yad edildi. 

Toplantıda; 2018 faaliyet raporu, 2019 çalışma programı, gelir ve gider hesapları, 2019 
bütçesi ve denetim kurulu raporu okunarak müzakere edildikten sonra oy birliğiyle ibra edildi.
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OSTİM Vakfı tarafından kuru-
lan Ankara’nın en genç yük-
seköğretim kurumlarından 
OSTİM Teknik Üniversitesi, 

Tercih Zirvesi 2019 Ankara ile ilk et-
kinliğini gerçekleştirdi. Ankara’da öğre-
nim gören üniversite adayları, aileleri ve 
rehber öğretmenlerin katıldığı etkinlikte, 
Türkiye’nin yakından tanıdığı isimler; 
Ömer Karapınar, Burak Kılanç, Cihat 
Şener, Sait Gürsoy, Nur Erdem Özeren, 
İlhan Sevin, Prof. Dr. Selçuk Özdemir, 
Vural Aksankur ve Onur Soğuk gençlere, 
eğitim ve kariyer planlamalarına yönelik 
ipuçları verdi. 

“Farklı bir eğitimi hedefliyoruz”
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in 
köklü kurum kültürü ve ekosistemine 
dikkat çekerek, “Farklı bir üniversiteyi, 
farklı bir eğitimi, farklı bir yaklaşımı yap-
mayı hedefl iyoruz. Mevcut olan üniversi-
telerin yaptığı işin tekrarı olan üniversite 
kesinlikle olmak istemiyoruz. İşe çok ya-
kın; buradan eğitim aldıktan sonra mezun 
olan gençlerimize çok hızlı bir şekilde iş 

imkânı sunabilecek imkânların içinde, bu 
hayatı beraber öğrencilerimizle paylaş-
mak istiyoruz.” dedi.

OSTİM’deki iş ve inşaat makineleri, 
savunma ve havacılık, enerji, kauçuk, 
medikal, raylı sistemler ve haberleşme 
teknolojileri olmak üzere bu alanlarda 
iş birliği yapmak üzere, yüzlerce fi r-
ma ve binlerce çalışan, mühendis ile iş 
imkânlarına dikkat çeken Aydın, şöyle 
konuştu: 

“Bizim üniversitemizin en önemli 
özelliklerinden bir tanesi; arkamızda bi-
zimle beraber hem iş birliği yapacak hem 
bu üniversitenin imkânlarından yararla-
nacak hem bu fi rmaların değişiminde üni-
versite görev alacak. Ama aynı zamanda 
da bu üniversitede okuyan her öğrenciye 
dokunacak arkamızda bu sektörler ve bu 
birimler olacak. Biz bunlarla beraber, ne 
yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız 
gerektiğini, nasıl bir eğitim yapalım ki 
bizim beklentilerimiz karşılansın sorula-
rının cevabını, eğitim esnasında iş birliği 
yaparak işletmelerimizin ve fi rmalarımı-
zın mazeretini ortadan kaldıracağız. ‘Ben 
aradığım adamı bulamıyorum, istediğim 

nitelikte yetişmiyor.’ Bu mazeretleri ka-
bul etmiyoruz. Çünkü onların da eğitim 
esnasında bizim yanımızda durmasını 
istiyoruz. Staj imkânları, iş imkânları, 
her türlü teknik olanaklar, fi rmalarındaki 
laboratuvarlar, atölyeler, tezgâhlar bizim 
emrimizde olsun istiyoruz. Onlar aynı 
zamanda bizim danışma kurullarında da 
görev yapacaklar.”

“Girişimci, sorun çözücü insan tipine 
ihtiyacımız var”

Biz sanayi, üretim ve gerçek dünyanın 
içinde olan buradaki ihtiyaçları, beklen-
tileri bilen ve hali hazırda da bu ekosis-
temin içinde yaşayan insanlarız. Bizimle 
beraber hem ülkemizin, hem dünyanın 
sorunlarına çare üretebilecek insanlar 
bizi tercih ederse. Biz bu bütün mütevelli 
heyetimizle beraber, hocalarımızla bera-
ber, OSTİM’le beraber, Ankara sanayisi 
ile beraber, onların yetişmesi için onların 
niteliklerinin artırılması için ve mezun 
olduktan sonra da boş bir diplomayla 
da çıkmamaları için gücümüz aklımız, 
beynimiz, enerjimiz ne kadarına yeterse 
bunlarla beraber bu eğitimin yapılması 

konusunda gönüllü olarak, dertli bir insan 
olarak çaba sarf etmek için bir yolculu-
ğa çıktık. Bu yolculukta bizimle beraber 
olmak isteyenlerle biz bölgemizi, ülkemi-
zi ve dünyayı değiştirmeyi hedefl iyoruz. 
Bunun için yeni girişimci, sorun çözücü 
insan tipine ihtiyacımız var.”

“Sizleri aramızda görmek istiyoruz”
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Murat Yülek, daha önce bilim-
sel çalışmalar gerçekleştirdiği Columbia 
Üniversitesi ve bazı kuruluşlarla görüş-
mek üzere bulunduğu New York’tan 
zirveye gönderdiği mesajda, üniversite 
olarak dünya üniversiteleri ile iş birliği 
yapma gayretinde olduklarını dile getirdi. 

Yülek şunları söyledi: “Sizler haya-
tınızın önemli bir noktasındasınız. Kari-
yeriniz hakkında, geleceğiniz hakkında 
karar vereceksiniz. Biz de sizlere Tercih 
Zirvesi’nde bu konuda destek olmak isti-
yoruz. İleride de sizleri aramızda görmek 
istiyoruz. Sizlere güveniyoruz. Dünya 
sizleri bekliyor. Sizlerin potansiyelinin ne 
kadar büyük olduğunu biliyoruz.”

İş dünyasının 
içindeki üniversite 
çok önemli

“Girişimci problem çözer”
Ömer Karapınar 
Girişimci Mentörü 

Üniversite sizin için aslında izleyece-
ğiniz bir yol; ama bu yol zorlu olacak. Bu 
yolda her zaman için bu zorlukları yaşar-
ken yanınızda destek isteyeceğiniz insan-
lara bir şekilde ihtiyaç duyacaksınız. 

Eğitim sistemi içerisinde edilgen bir 

yapıdayız. Bize bir şeyler veriliyor biz de 
alıyoruz. Biz diyoruz ki, öğrencilerimiz 
alsın evet bu önemli. Ama bununla da 
bir şey üretsin. Aldığınız bir bilgiyi, bi-
rikimi, size katılan herhangi bir şeyi alıp 
bunu kullanarak yeni bir şey üretmenizi 
istiyoruz. Size, sadece yapın demek değil 
de bunu nasıl yapacağınızı da gösteririz. 
Gerektiğinde size birebir destekte de bu-
lunacağız. 

Belki de üniversite sana bu noktada bir 
fon, destek ya da bununla alakalı çözüm 
sürecinde sana destek olacak birilerini 

bulabilir. Çünkü OSTİM’in o gücünü her 
şekilde üniversiteye ve üniversite içinde-
ki öğrencilere yansıtmak. Asıl kaygı bu. 
Bununla alakalı. Girişimci problem çözer. 

“Projelerinizi hayatınız boyunca 
destekleyecek üniversite arayın”
Burak Kılanç 
İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin ge-
lecekte ülkemiz eğitim sisteminde çok 
nadide bir yere geleceğine yürekten ina-

nıyorum. Çok sağlam bir şekilde yola 
çıktıklarını da gözlemliyoruz. Gençler, 
zamanınız kıymetli, onun için geleceği 
planlamanız, gelecekte ne yapmak isti-
yorsanız onu düşünerek ilerlemeniz ge-
rekiyor. 

Türkiye’de gençlerin hep bir eksiği var-
dı. Biz hedefl erimizi koyup ona göre bu-
günü tasarlamıyoruz. Mühendislik eğitimi 
alacaklar büyük bir ihtimalle karşılarına 
çıkacaktır. İleri bir noktada nereye varmak 
istiyorsanız onu tasarlarsanız, geriye doğru 
gelerekten adımları tasarlarsınız. 

ÖĞRENCİLİKTEN GİR    İMCİLİĞE GİDEN YOL

OSTİM Teknik Üniversitesi 
tarafından düzenlenen, Tercih 
Zirvesi 2019 Ankara’da; doğru 
üniversite ve meslek seçimi, 
alanında uzman isimler 
tarafından anlatıldı.

Tercih Zirvesi 2019 Ankara’da, sınav süreçleri, kariyer planlama, tercihler ve sosyal medya 
alanında uzman isimler önemli bilgiler aktardı. Klasik üniversitenin Türkiye’de çok fazla 
olduğunu ifade ederek; sanayinin, iş dünyasının içerisinde olan üniversitenin çok önemli 
olduğuna işaret eden deneyimli isimler, mutlaka işin içerisinde olunması gerektiğini vurguladı.

ÜNİVERSİTE ADAYI ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ TERCİH ZİRVESİ’NDEYDİ

OSTİM Teknik Üniversitesi, 
adaylara 

‘doğru tercih’i 
anlattı
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Mezun olduğunuzda ne yapmak isti-
yorsunuz, akademik tarafta mı gitmek is-
tiyorsunuz? Bordrolu olarak bir yerde mi 
çalışmak isteyeceksiniz. Özel sektör mü, 
kamu mu? Çünkü bu hedefe varabilmek 
için hangi üniversitenin size imkânları en 
iyi şekilde sunduğunu bulmak durumun-
dasınız.

Yurt dışında master, doktora yapmak 
istiyorsanız, akademik kadrosunun yurt 
dışı bağlantıları kuvvetli olan bir üniver-
siteyi kendinize hedef olarak koymalısı-
nız. Eğer girişimci olmak istiyorsanız, 
projelerinizi öğrencilik hayatınız boyun-
ca da destekleyecek bir üniversite aramak 
durumundasınız OSTİM gibi. 

“Sınava mecbur eden, sınava 
girenlerin talepleridir”
Cihat Şener
Eğitimci Yazar 

Bu sınav, sert bir sınavdır. Acımasız-
dır. İyi ki öyledir. Sen ister misin senden 
daha vasat bir adamın daha yukarıda ol-
masını; haksızlık demez misin? Bu sınav 
insanların duygularına, saçlarına, yürü-
yüşlerine bakarak puan vermiyor. Subjek-
tif değerler yok. Sınav hayatın gerçeğidir. 
Çok net; emek veren kazanır. 44 yıldır bu 
filmi seyrediyorum. 44 yıl önce söyledik-
lerim hala geçerli. Hep var; sınavsız bir 
yaşam yok. 

Bizi sınava mecbur eden sayılar değil-
dir. Sınava girenlerin talepleridir. Herkes 
doktor, mühendis olmak istiyor. Sınav 
yapmak zorundayız. Müthiş bir iş yapı-
yorlar; OSTİM’dekileri kutluyorum. Bu-
nun bir bedeli var kardeşim. Ne diyor? O 
projeyi yapabilecek, geliştirebilecekleri 
arıyoruz diyor. Rekabet bu; alın teri. Ne 
kadar çok emek, ne kadar çok ter, o kadar 
karşılık.

“İş dünyası diyecek ki; bana 
farkındalık nasıl yaratacaksın?”
Sait Gürsoy
Eğitimci Yazar 

Üniversite seçerken, sizi hayata pro-
fesyonel hazırlayacak olguları görmek la-
zım. Öyle bir üniversite ki burası, sektörle 
ilişkili oldukları için büyük ihtimalle sek-
tördeki danışmanlarla iş birliği yapılarak 
güncel olaylara göre ders programlarını 
değiştirebilecek nitelikte bir okuldur ki 
bu da son derece bir artıdır. 

Genç, kendisini teknolojiye adapte 
edecek şekilde yetişecekse, o zaman, se-
çeceği üniversitenin neler verip verme-
yeceğini düşünecektir. Günümüzde, 200 
üniversite varsa o zaman siz, üniversite 
niteliklerinin size uygun olup olmadığını 
yani bilgiyi size aktarıp aktaramadığını, o 
bilgiyi kullanıp kullanamayacağınızı gös-
teren üniversiteleri seçmek zorundasınız. 
Bazı diplomalar vardır, duvara asarken 
öylesine asarsınız. Bazı diplomalar vardır 
ki duvara asarken eliniz titreyerek asarsı-
nız. 

İş dünyası size diyecek ki; bana far-
kındalık nasıl yaratacaksın? Bana detayı 
nasıl vereceksin? Cevabı verebilirseniz 

siz iş dünyasına gireceksiniz.  Çok dona-
nımlı hareket edeceksiniz.  Hangi bölümü 
seçerseniz seçin işletme, hukuk, psikoloji 
bilmek; donanımlı olmak zorundasınız. 
Üniversite seçmek yalnızca kağıt üzerin-
de değildir. Gidin, bakın, sorun. Doğru 
seçim yapıp doğru kararlar vermeniz la-
zım. Artık özgeçmiş bitmiştir; özgelecek 
vardır.

“Yaptığınız iş değil mesleklerin ismi 
değişecek”
Nur Erdem Özeren
Eğitimci ve Kariyer Danışmanı

Dünyanın her yerinde üretilen bilgi 
hızlı yayılıyor. Dünya çok hızlı değişi-
yor ve gelişiyor. Dünyadaki mesleklerin 
20-30 yıl öncesine kadar yarısı kayboldu. 
Bir yarısı da bundan sonra kaybolacak. 
Meslekler şekil değiştiriyor. 50 yıl bo-
yunca çalıştığınız süre içerisinde bugün 
adını duymadığınız meslekleri yapacak-
sınız. Üniversiteler olarak sizi gelecekte 
sizi hangi meslek olduğunu bilmediğiniz 
mesleklere hazırlamak için bölüm seçtiri-
yoruz. İnsanlar, ne kadar iyi insan oldu-
ğunuza, işinizi düzgün yaptığınıza ve ne 
kadar karakteri düzgün insan olduğuna 
bakıyorlar ve size kefil oluyorlar, kapıyı 
açıyorlar. 

Bilmediğiniz meslekleri seçmek zo-
runda değilsiniz. Ne iş yapacağınıza ba-
kın. Hayatınızı geri kalan kısmında ne 
iş yapmak istiyorsunuz? Muhtemelen 
yaptığınız iş değişmeyecek; mesleklerin 
ismi değişecek. Sektörler değişecek ve 
gelişecek ama siz benzer işi yapacaksınız. 
Doğru olan, sevdiğiniz, istediğiniz ve en 
iyi yapabildiğiniz şeyi iş olarak yapmak.

“Sanayinin içerisinde olan üniversite 
çok önemli”
İlhan Sevin
Rehberlik Uzmanı 

Bizim ülkemizde sınav, eğitimden 
daha çok konuşulduğu için asıl odaklan-
mamız gereken kısmı öteliyoruz. Mutlaka 
sevdiğimiz işi yapacağız. Ülkenin yüzde 
77’si yaptığı işten memnun değil. Son 
anda yapılan deparlar o atleti öne çıka-
rıyor ve finali getiren yarışmayı, büyük 
olasılıkla birinci bitiren de son depar atan 
atletler oluyor. 

Anne ve babalar! Evde alarm verilince 
öğrencinin üzerinde baskı ve stres artıyor. 
Lütfen çocuklara karışmayalım. Sadece 
duygusal ve manevi olarak destek olalım. 
Klasik üniversite çok fazla Türkiye’de. 
Ama sanayinin, iş dünyasının içerisinde 
olan üniversite çok çok önemli. Mutlak 
işin içerisinde olun. Kollarınızı sıvaya-
caksınız, işe dalacaksınız. Denize gir-
meden yüzme öğrenilmez. OSTİM Tek-
nik Üniversitesi gibi üniversitelerin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

“Sanayi 4.0 kavramını çok dikkatli 
okuyun”
Prof. Dr. Selçuk Özdemir
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Biz 2 yıldır OSTİM yönetimiyle çok 

sık etkileşiyoruz. Şu sohbetimiz olduğu-
nu çok iyi hatırlıyorum; eğer 207. üniver-
site olacaksanız aynı şekilde o parayı har-
camayın yazık günah dedim. Bu ülkenin 
başka üniversitelere ihtiyacı var. O yüz-
den girişimciliği çok sık vurguluyorlar.

Gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler-
deki ucuz kas gücü için açtıkları fabrika-
ları geri çağırmaya başladılar. 

Yıkıcı inovasyon kavramını çok dik-
katli takip edin. Sanayi 4.0 kavramını çok 
dikkatli okuyun gençler. 

Sizler çok farklı alanlardan beslenmek 
zorundasınız. Problem içinde problem 
çözmenizi sağlayacak her türlü deneyimi 
yaşamaya çalışın, bol bol tecrübe kaza-
nın. Usta hocaların, usta eğiticilerin, usta-
ların çayını taşıyın. Çok net söylüyorum. 
Gocunmayın ve bir süre tırnaklarınızın 
kanamasına, dizlerinizin kanamasına izin 
verin. Hayatta çile çekmeden yükselen 
hiç kimse yok. 

“Ortalama 7 saat internetin başında 
geçiyor”
Vural Aksankur ve Onur Soğuk
Hocalara Geldik Programcıları

Onur Soğuk: Üniversiteye hazırlanırken 
öğrencileri ders çalışmaktan alıkoyan 
unsurlar vardır. Bu, yıldan yıla, nesilden 
nesile değişir. Şimdi ellerinde telefon 
var çocukların, ya oyun oynuyorlar ya 
da Youtube’dan video seyrediyorlar. 
Zamanlarının çoğu aslında internette 
geçiyor. 

Bu noktada velilerin de bilmesi gerek 
şu; yeni nesil bunun içine doğdu. Onlar 
internetsiz bir dünyayı zaten hayal ede-
mezler, çünkü bu onların gerçekliği. İn-
ternet, sosyal medya, akıllı telefonlar ar-
tık hayatımızın bir gerçeği. Çocuklarımız 
bu gerçekliğin içerisine doğdu. Dolaysıy-
la biz bu gerçekliği kabul ederek, onlarla 
konuşacaksak bu gerçekliği göz ardı et-
meden yapmamız gerekiyor.

Okullarımızda internet okur-yazarlığı 
ya da bilgisayarda araştırma nasıl yapılır 
öğretilmeli. 

Vural Aksankur: Türkiye’de aktif olarak 
54 milyon 33 bin kişi internet kullanıyor. 
Sosyal medya kullanıcıları 51 milyon. 
Türkiye'nin yarısından çoğu sosyal med-
ya kullanıyor. 59 milyon kişi de mobil 
telefon kullanıyor. 44 milyon kişi de tele-

fon üzerinden aktif olarak sosyal medyayı 
kullanıyor. Türkiye'de ortalama 7 saat in-
ternetin başında geçiyor. Her gün sosyal 
medyada ise 2 saat 48 dakika. Bilgisayar 
başında vakit geçirilen süre 2 saat 44 da-
kika. 1 saat 22 dakika da günlük müzik 
dinleme süresi. İnternetin bize sunduğu o 
kadar mükemmel şeyler var ki, binlerce 
kitabı cep telefonuna sığdırabiliyorsunuz. 
Aradığınız her bilgiye ulaşabiliyorsunuz.
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OSTİM Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Murat Yülek’in 
yeni kitabı, ‘Ulusların Yükselişi: 

İmalat, Ticaret, Sanayi Politikası ve Eko-
nomik Kalkınma’ adıyla rafl ardaki yerini 
aldı. Yülek, kitabında, dünyanın bilhassa 
yaşadığımız çağda en çok peşine düştüğü 
konuların izini sürüyor.

Coğrafi  keşifl erden önce ve sonra hem 
eski hem de yeni dünya düzeninde sana-
yileşme adım adım nasıl gerçekleştirildi? 
Sömürgeleştirme yolunda hangi stratejiler 
uygulandı? İleri sanayi ülke-
leri nasıl bu kadar gelişebildi-
ler? Türkiye, sanayileşmenin 
neresinde? Türkiye’ye uygun 
sanayi ve teknoloji politika-
ları hangileri? Yerlileşme ne 
işe yarar?

Prof. Dr. Murat Yülek, bu 
sorulara cevap vermenin yanı 
sıra, oldukça iddialı bir başka 
konuyu da enine boyuna tar-
tışmaya açıyor: “Sanayileşme 
ekonomik açıdan faydalı ve 
kalkınma için zorunlu olsa 
da, oldukça maliyetli, riskli 
ve karmaşık bir süreci gerektirir. 
Öte yandan modern çağda da önce-
sinde de hiçbir sanayileşme süreci te-
sadüf değildir. İşte sanayi politikalarına 
duyulan ihtiyaç bu yüzden ortaya çıkıyor.” 

Ülkelerin başarı yöntemleri
Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümü 

sanayi ve uluslararası ticaret tarihini ince-
lerken günümüzün sanayileşmiş ülkeleri-
nin bunu nasıl başardıkları, tarihî gerçek-
lere dayanarak anlatılıyor. İkinci bölümde 
üretim ve ticaret dengesi konuları ele alı-
nırken sanayi üretiminin neden kalkın-
ma için zorunlu olduğu, imalat sanayinin 
ekonomik ve ticari açıdan önemi, dünyada 
sanayi üretimini kimlerin yaptığı ve kim-
lerin neyi ihraç ettiği üzerinde duruluyor. 
Katma değerden cari dengeye, tebessüm 
eğrisinde para kazandırmayan üretime, ve-
rimlilikte artışların kalkınmayı başarmada 
neden yetmeyeceğinden markalaşma ve 
teknolojiye sanayi ve sanayi politikaları 
geniş bir çerçevede ele alınıyor. 

Kitabın son bölümünde ise sanayi po-
litikaları ve sanayileşme süreçleri anlatı-
lıyor. Standartlaştırılmış sanayileşme sü-
recinin tanımı, sanayileşme aşamalarına 
en uygun sanayi politikaları, Airbus ve 
Saab’dan Güney Kore’nin otomobil ve 
nükleer reaktör sanayilerini nasıl kurduk-
ları bölümün konuları.

Türkiye’ye uygun sanayi politikaları
Türkiye’nin sanayileşme konusunda 

yaşadığı başarısızlıklarda sanayi politi-
kalarının tasarım ve uygulama hataları 
önemli rol oynamıştır. Türkiye’de karar 
alıcılar, akademisyenler, gazeteciler gibi 
önemli kesimler sanayileşme ve kalkın-
ma süreç ve politikalarını anlayamamıştır. 

Yaklaşım farkları ve politik istikrarsızlık 
da sanayileşme sürecini baltalamıştır. 

(…) Bu noktadan sonra, Türkiye’de sa-
nayileşme sürecinden başarılı olmak için 
geniş çerçeveli (eğitimden altyapıya) bir 
kalkınma politikası içinde, odaklanmış bir 
sanayi politikasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sanayi politikalarının tasarım ve uygu-
lamasını devlet tek başına başaramaz. Bir 
yandan geniş halk kesimlerinin (özellikle 
kanaat önderlerinin) görüş birliğinin sağ-
lanması; diğer yandan ise sanayi politika-

sının sadece sanayi şirketlerini 
değil, tüm sanayi katmanını he-
defl emesi gerekmektedir. Yani 
kaliteli sınai müteşebbislerin, 
sınai şirket ve çalışanlarının 
(mavi ve beyaz yakalılar) ve 
sanayi fi nansmanının gelişti-
rilmesi gerekmektedir. İhra-
cata dönük sağlam bir sanayi 
katmanı Ar-Ge ve yenilikçilik 
desteklerinin de etkin hale gel-
mesini sağlayacaktır. 

Çin’den sanayide 
serbest piyasa sinyali
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı 
Miao Wei, “İmalat sanayisinin gelişimini 
desteklemek ve kaynak tahsislerinin piyasa 
şartları tarafından serbestçe belirlenmesine 
olanak tanımak amacıyla, devletin üretime 
doğrudan müdahalesini ve mikro yönetim 
anlayışını peyderpey azaltacağız.” dedi. 
Çin’de devletin sanayiye doğrudan 
müdahalesi, ABD ile Çin arasındaki ticari 
gerilimin başlıca nedenlerinden birini 
oluşturuyor. Devletin sanayiye açıktan 
destek ve sübvansiyonlar sağlıyor oluşu 
diğer batılı ülkeler tarafından da endişe ile 
karşılanıyor. Diğer yandan Çin’de doğrudan 
destek ve sübvansiyonların yüksek 
teknoloji sanayii söz konusu olduğunda 
uygulanmaya devam edebileceği 
yorumlanıyor.

Yatırımcılar üretimi dikkate alıyor
Avrupa genelinde yürütülen satın alma 
yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin olumlu 
bir grafik ortaya koymaması nedeniyle, 
yatırımcılar Euro Bölgesi hükümet 
tahvillerine yöneldi. Almanya’da hizmet 
sektörü son yedi aydır istikrarlı bir şekilde 
büyümeye devam etse de, yatırımcıların 
kararlarını etkileyen esas veri, imalat 
sektörü verileri olduğu anlaşılıyor. Mart 
ayında 44,1 olan Alman imalat sektörü 
endeksinin Nisan ayında 44,5’a yükseldiği 
görüldü. Bu her ne kadar bir artış da olsa, 
PMI endeksine göre 50.0’nin altındaki 
değerlerin küçülmeye işaret etmesi 
nedeniyle, yatırımcılar açısından olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirilmedi.

Moğolistan KOBİ’lerini ulusal 
programla destekleyecek
Moğolistan Hükümeti Bakanlar Kurulu, 
KOBİ’yi Destekleme Ulusal Programını 
onayladı. Program 2019-2022 yılları 
arasında 2 aşamalı olarak uygulanacak. İlk 
aşamada küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
teknik kapasitelerinin artışı, teknolojilerinin 
yenilenmesi, verimliliklerin artırılması, 
ürünlerinin rekabet gücünün yükseltilmesi 
hedefleniyor. İkinci aşamada KOBİ’lerin 
ithal ürünleri ikame edebilecek kapasiteye 
ulaştırılması, ihracata yönelik geliştirecek 
üretimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. 
Moğolistan’da KOBİ’ler toplam GSYH’nin 
yüzde 17,3’ünü oluşturuyor. Bu oranının 
destek programıyla yüzde 21’e ve 
ihracattaki payını yüzde 5,3’e yükselterek 
30 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanması 
bekleniyor.

KISA KISAUlusların Yükselişi

uygulandı? İleri sanayi ülke-

ler? Türkiye, sanayileşmenin 
neresinde? Türkiye’ye uygun 

ları hangileri? Yerlileşme ne 

Prof. Dr. Murat Yülek, bu 
sorulara cevap vermenin yanı 
sıra, oldukça iddialı bir başka 

tışmaya açıyor: “Sanayileşme 
ekonomik açıdan faydalı ve 
kalkınma için zorunlu olsa 
da, oldukça maliyetli, riskli 
ve karmaşık bir süreci gerektirir. 
Öte yandan modern çağda da önce-
sinde de hiçbir sanayileşme süreci te-
sadüf değildir. İşte sanayi politikalarına 
duyulan ihtiyaç bu yüzden ortaya çıkıyor.” 

Güney Kore 
nasıl başardı?
Kitap, birbirinden önemli 
karşılaştırmalar ve tarihi 
gerçeklerle sanayileşmeyi 
küresel ve ulusal boyutta akıcı 
bir dille anlatıyor. Türkiye’nin 
sanayileşme serüveninde 
belki de en çok dile getirilen 
Güney Kore örneği dikkat 
çeken başlıklar arasında. 
Kitabın bu başlığında, iki 
ülke karşılaştırmasına ilişkin 
dikkat çekici tespitler var. 

Güney Kore kalkınma sürecinde 
hangi açmazlarla karşılaşmış, bunları 
hangi politikalarla bertaraf etmiştir? 
Hangi politikalar etkili olmuş, hangi 
politikalar etkili olmamıştır? Politika 
geliştirilmesi ve uygulanmasında nasıl 
bir kurumsal yapı etkili olmuştur? Bu 
gibi sorulara verilecek cevaplar Türki-
ye ve diğer gelişmekte olan ülkelere, 
politika tasarım ve uygulamasında 
örnek olabilir. 

Türkiye’de de yaygın olan bu 
karşılaştırmadan dört önemli sonuç 
çıkartılabilir. Birincisi; Güney Kore, 
Türkiye’den (1980’ler) yirmi sene 
daha önce dışa (ihracata) açılmış ve 
ihracat yaparak öğrenmiştir (learning-
by-exporting). Güney Kore bu süreçte 
resmi olmasa da ithal ikamesi politika-
larını da uygulamış ve küçük te olası 
iç pazarda sanayi şirketlerine ‘yaparak 
öğrenme’ imkanı tanımıştır.

İkinci önemli fark ise sanayi politika-
larıdır. Güney Kore, Türkiye’ye oranla 
daha odaklı sektörel sanayi ve kamu 
satın alma politikaları gütmüştür. Bu 
da sonuçta otomotiv, elektronik, çelik 
gibi alanlarda Güney Kore’nin daha 
düşük imkanlara rağmen daha başarılı 
sonuçlar almasını sağlamıştır. 

Üçüncü olarak Güney Kore, 
Türkiye’ye oranla daha başarılı ve 
odaklı bir eğitim sistemine sahiptir. 
Güney Kore, 19. Yüzyılın sonlarından 
itibaren eğitime önem vermiştir. Şu 
anda da PISA skorlarının gösterdiği 
üzere dünyada eğitim çıktıları açısın-
dan en başarılı ülkeler arasındadır. 
Ayrıca Güney Kore, teknolojik alanlara 
odaklanmış yurtdışı eğitim destekleri 
sağlamıştır. Yurtdışında eğitimlerini 
alan araştırmacı mühendislerin; ulaş-
tırma araçları, nükleer enerji, havacı-
lık, elektronik gibi alanlardaki yetkin 
araştırma merkezlerinde tatmin edici 
ücretlerle istihdam edilmiştir. 

Dördüncü önemli faktör ise, Güney 
Kore’de devlet ve özel sektör ‘kapa-
sitelerinin’ daha yüksek olmasıdır. 
Sanayileşme hem (kalkınmacı) devlet 
hem de özel sektör açısından bir 
kapasite birikimi sürecidir. Güney 
Kore’de her ikisinin de Türkiye’de-
kilere oranla daha yüksek olduğu 
göze çarpmaktadır. Kamu kesimi 
sanayi politikalarının tasarlanması ve 
yönlendirilmesinde kararlı ve başarılı 
olmuştur. 

Ulusların Yükselişi: İmalat, Ticaret, 
Sanayi Politikası ve Ekonomik Kalkın-
ma kitabının ‘Türkiye’ye uygun sanayi 
politikaları’ kısmında ise işin devlet 
tarafından tek başına başarılamayaca-
ğı anlatılıyor.

Sanayi ve sanayi politikaları



MART - NİSAN 2019 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 17   

Türk ekonomisinin lokomotif böl-
gelerinden, bünyesinde Erdemir 
ve Kardemir gibi stratejik sana-

yi tesisleri bulunduran Batı Karadeniz 
Bölgesi’nde, Çelik Kümelenmesi’nin 
hayata geçirilmesi için çalışmalar sürü-
yor. Zonguldak Valiliği’nin öncülüğün-
de başlatılan, Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKKA) tarafından sürdürülen 
kümelenme projesinde Türkiye’deki 
başarılı modeller inceleniyor. BAKKA 
organizasyonunda küme çalışma grubu 
üyeleri bu kapsamda OSTİM’de bilgiler 
aldı. Konuk heyete; 17 ana sektör, 139 
farklı iş kolu 6.200’den fazla işletmeye 
sahip OSTİM’deki 7 başlıktaki sektörel 
kümelenmeler ile Ostim Teknopark A.Ş. 
hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılarak, so-
rular yanıtlandı.

Kümelenmeye çok inandıklarını belir-
ten OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, Batı Karadeniz Bölgesi’nde 
devam eden çalışmaya destek sözü ve-
rerek, “Her konuda; elimizden geleni 
yapma konusunda emrinize amadeyiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Metin Demir, bölgedeki mevcut 
sanayilerle güçlenmenin yollarını aradık-
ları kümelenme çalışmalarına hız verdik-
lerini ifade etti. Demir, Filyos Endüstri 
Bölgesi’nin hayata geçmesi noktasında 
hiç olmadığı kadar hedefe yakın oldukla-
rını belirtti. 

Çelik sektörünün yakından tanıdığı 
Prof. Dr. Sencer İmer, bölgede imalat sa-
nayine yatırım yapılması gerektiğini vur-
gulayarak, “Yeni bir sac üreten fabrika 
kurulabilir. Çünkü şu anda Türkiye’nin 
yassı sac üretimi 9 milyon ton civarında-
dır. Türkiye’nin bir yılda tükettiği ise 19 
milyon ton civarındadır. Yani bizim Erde-
mir ve İsdemir’de yaptığımız üretimlerin 
bir katı daha üretime ihtiyaç var.” dedi.

“Küçük firmalarla büyük işler yapılıyor”
Toplantının ilk kısmında, OSTİM OSB 

Bölge Müdürü Adem Arıcı bölgeyi tanıt-

tı. OSTİM’in küçük işletmelerden oluşan 
bir bölgesel kalkınma modeli olduğunu 
kaydeden Arıcı, OSTİM’de küçük iş-
letmelerin bir araya gelmesiyle büyük 
işlerin yapıldığına dikkat çekerek, bölge 
firmalarının pek çok sektörde uluslararası 
markalara üretim yaptıklarını belirtti. 

Arıcı, “Bölgesel kalkınma modeliyiz. 
Küçükten başlayan firmaların büyüğe 
doğru geliştiği ve yeni kurulan firmalar 
içinde kuluçka merkezi gibi çalışan bir 
bölgeyiz. Ankara’da ve Türkiye’de bir-
çok büyük markanın işe başladığı, büyü-
düğü ve işi öğrendiği yer OSTİM’dir.” 
dedi.

Bölgede yapılan rekabet analizi so-
nuçlarına göre 2007 yılında iş ve inşaat 
makineleri sektöründen başlamak üzere 
savunma ve havacılık, medikal, yenile-
nebilir enerii ve çevre teknolojileri sek-
törlerinde kümelenmeler oluşturduklarını 
anlatan Adem Arıcı, bugün kauçuk, raylı 
sistemler ve haberleşme teknolojileri de 
dahil olmak üzere 7 sektörde kümelenme 
çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi. 

“Kümelenmeye çok inanıyoruz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, OSTİM’in Ankara’nın çok 
eski sanayi odağı olduğunu ifade ederek, 
“Küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluş-
turduğu bir bölgeyiz. Küçük işletmelerin 
bir araya gelerek oluşturduğu kümelenme 
faaliyetlerini hayata geçirdik. Küçüklerin 
bir araya gelerek neler yapabildiğini de 
örneklerini de bölgemizde ve ülkemizde 
yapmaya çalışan bir grubuz. Biz sadece 
bu bölgeyle ilgili değil Türkiye’deki di-
ğer kümelenmelerle de yakın temas içe-
risindeyiz. Anadolu Kümeleri İşbirliği 
Platformu’nun da aynı zamanda merkezi 
durumundayız.” dedi.

Türkiye’deki kümelenme faaliyetleri-
nin hepsini ilgiyle takip ettiklerini vurgu-
layan Aydın, şunları söyledi: “Kümelen-
meye çok inanıyoruz. Gelişmiş ülkelerde 
bunların nasıl hayata geçtiği ve yönetil-
diği konusunda da ciddi çalışmalar sarf 
ettik. Bizim bilgimiz, bölgemizdeki yapı-
lar sizin işinize yarayacaksa bütün imkân 
ve kabiliyetlerimizle 24 saat emrinizde 
olduğumuzun altını çizerek belirtmek 
istiyorum. Her konuda; elimizden geleni 
yapma konusunda emrinize amadeyiz.”

“OSTİM’e teşekkür ediyoruz”
BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif 

Acar, Ajans olarak başlattıkları küme-
lenme çalışması kapsamında daha iyi ve 
katma değerli pazarlara ulaşımı ve farkın-
dalığın yaratılması, kümelenmenin fay-
dalarından en üst seviyede yararlanmayı 
hedeflediklerini söyledi. Acar, “Türki-
ye’deki en iyi küme örneklerine sahip 
OSTİM’i ziyaret ederek tecrübelerinden 
faydalanmayı hedefledik. Destekleri için 
çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Yeni sektörlerin kapılarını aralamaya 
çalışıyoruz”

Zonguldak’ın bir kömür ve çelik mem-
leketi olduğunu söyleyen Zonguldak Ti-
caret ve Sanayi Odası (ZTSO) Başkanı 
Metin Demir, 1840’larda kömürle baş-
layan hikâyelerinin demir-çelik fabrika-
larıyla devam ettiğini anımsattı. “1990’lı 
yıllara kadar sürekli büyüyen, gelişen, 
Türkiye’nin öncü illerinden bölgelerin-
den birisi olageldik.” sözleriyle konuş-
masını sürdüren Demir, bölge ekonomisi-
ne ilişkin şu tespitlere yer verdi: “1990’lı 
yıllar Türkiye’nin ekonomik modelini 
değiştirmesi, devlet eliyle kalkınma ye-
rine özel sektöre geçilmesi süreçleri so-
nucunda ciddi anlamda güç kaybeden 
bir Zonguldak ve Batı Karadeniz’le karşı 
karşıyayız maalesef.” 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zon-
guldak, Bartın ve Karabük’teki Ticaret ve 
Sanayi Odalarıyla yeni hamle yapmanın 
arayışı içerisinde olduklarını ifade eden 
Başkan Demir, şunları paylaştı: “Yeni 
hamle yaparken, bir yandan bizi var eden, 
halen ağırlığımızın olduğu sektörleri na-
sıl daha katma değerli, daha karlı, daha 
yüksek istihdam yaratan bir hale getire-
biliriz? Bir yandan bunun arayışı içerisin-
deyiz. Diğer taraftan da belki de kömür 
ve çelik sebebiyle daha önce bakmadığı-
mız farklı sektörlerde de gelişmek üzere 
ciddi çabalarımız var. Yeni sektörlerin 
kapılarını da aralamaya çalışıyoruz.” 

“Filyos’ta hedefe yakınız”
Bölgedeki mevcut sanayilerle güç-

lenmenin yollarını aradıkları kümelen-
me çalışmalarına hız verdiklerine temas 
eden Metin Demir, “Biz istiyoruz ki; 
Kardemir’in, Erdemir’in ve kömürün de 
bölgemizdeki varlığını kullanarak, bu 
alanda belki yeni ürünlerin ve birliktelik-
lerin kapısını aralayalım ve bu alanlarda 
tekrar bir büyüme hamlesi yapalım. 

Osmanlı döneminden beri gelen Filyos 
Endüstri Bölgesi projesi var. Uzun yıllar 

belki raflarda kalmış dosyalardı ama Fil-
yos Endüstri Bölgesi’nin hayata geçme-
si noktasında hiç olmadığı kadar hedefe 
yakın durumdayız. Bölgenin anahtarı 
konumunda olan liman inşaatı, altyapı iş-
leri şu anda yüzde 50 seviyesini geçmiş 
durumda. Önümüzdeki yıl üst yapı ihale-
si de yapılırsa biz 2022-2023 gibi Filyos 
Limanı’nın ki 25 milyon tonluk limanı-
mız Türkiye’nin en büyük limanlarından 
birisi olacak. Filyos Limanı’nın hayata 
geçmesiyle birlikte biz Filyos Vadisinde 
ciddi hamleler olacağını düşünüyoruz. 

Bu sürece başlarken olabildiğince çok 
örnek, olabildiğince başarılı örnek ziyaret 
edelim istedik. Bu kapsamda da küme-
lenme dendiğinde Türkiye’de özellikle 
akademi camiasında OSTİM çok başarılı 
örneklerin başında gelenlerinden biri. Bu 
sebeple bugün misafiriniz olduk.” dedi.

“Yatırım kamu ile birlikte olmalı”
Programın katılımcıları arasında yer 

alan, bölgede faaliyet gösteren çelik fir-
malarında uzun yıllar görev yapan Prof. 
Dr. Sencer İmer, çelik ve kömür perspek-
tifinden kalkınma konusundaki tecrübele-
rini ve önerilerini paylaştı.

Taşkömürüne bağlı olarak Türkiye’nin 
en eski sanayi bölgesinin Zonguldak’ta 
olduğunu belirten İmer, Zonguldak’ın 
uzun yıllar Ankara’nın ve Türkiye’nin 
enerji ihtiyacını karşıladığına dikkat 
çekti. Bugün eksi 300 ve eksi 600 metre 
aralığında taş kömürünün çıkarılması ge-
rektiğini vurgulayan Prof. Dr. İmer, “Bu 
seviyedeki taş kömürünü çıkartmak için 
yatırım yapılmalıdır. Bu yatırım yapılma-
dığı takdirde üretimin artması mümkün 
değildir. Bu, kamunun da içinde olacağı 
bir yatırım olmalıdır. Yatırımları yapar-
sak 5 milyon ton taş kömürü üretebiliriz.” 
dedi.

Madencilik sektörünün ihtiyaçlarına 
dikkat çeken İmer, “Yeraltı madencili-
ğinde kıvılcımsız araçlara ihtiyaç var. 
Yer altı maden makinelerini kendimiz 
üretebiliriz. Hem de yabancı ortakları ya-
nımıza çekerek Avrupa’ya da ihraç edebi-
liriz.” açıklamasında bulundu.

Deneyimli akademisyen şu önerileri sı-
raladı: “Bölgede imalat sanayine yatırım 
yapılmalıdır. Yeni bir sac üreten fabrika 
kurulabilir. Çünkü şu anda Türkiye’nin 
yassı sac üretimi 9 milyon ton civarında-
dır. Türkiye’nin bir yılda tükettiği ise 19 
milyon ton civarındadır. Yani bizim Erde-
mir ve İsdemir’de yaptığımız üretimlerin 
bir katı daha üretime ihtiyaç var. Bu iki 
tane Erdemir demektir. Geleceğe projekte 
ettiğimiz zaman bunu; yani Türkiye’nin 
şu anda 35 milyon ton olan çelik üretimi-
nin, 60 milyon ton civarında bir değere çı-
kacağını hesaplarsak yanlış olmayacaktır, 
bu o zaman 40 milyon tona yakın bir şeyi 
ifade eder ki birkaç tane daha Erdemir 
lazım. Bu Erdemirlerden birisi işte orada 
olabilir. Onun yanında yeni tersaneler ve 
gemi inşa alanı yapılabilir. Eğer bunlar 
olursa o zaman Türkiye bir Kore ve Ja-
ponya olabilir.” 

'Çelik Kümelenmesi'ne OSTİM sözü
Zonguldak Valiliği’nin 
öncülüğünde başlatılan Çelik 
Kümelenmesi çalışmaları 
kapsamında, Zonguldak, 
Karabük ve Bartın illerinden 
kamu, özel sektör ve 
akademisyenlerden 
oluşan heyet, OSTİM’de 
kümelenmeler hakkında 
bilgiler aldı. OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, Batı Karadeniz 
Bölgesi’ndeki kümelenme 
projesine, kurumsal olarak 
tüm imkânlarıyla destek 
vereceklerini söyledi.
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Bakan Albayrak, Türkiye’nin gün-
deminin ekonomide reform oldu-
ğuna işaret ederek, büyük ve güçlü 

Türkiye idealine kavuşmak için ekono-
mide gerekli yapısal dönüşümleri hayata 
geçirmektir. Bugün başlatacağımız süreç, 
yalnızca bir paketin hayata geçirilme-
sinden ibaret olmayacak. Bugün sadece, 
2019 yılında tamamlayacağımız bir dizi 
reformu sizlerle paylaşacağız. Ama bu 
değişim ve reform süreci önümüzdeki 4,5 
yıl boyunca, yılmadan kararlılıkla devam 
edecektir.” dedi.

Paketin bütününü bir reform paketi 
olarak adlandırdıklarını kaydeden Albay-
rak, reform alanlarının başında fi nansal 
sektör geldiğini belirterek, fi nansal sektör 
altındaki ilk alanın da bankacılık sektörü 
olacağını kaydetti. “Sektörümüzün daha 
dirençli hale getirilmesini ve sermaye 
yeterlilik oranlarının güçlendirmesini 

önemsiyoruz.” diyen Berat Albayrak, 
şunları söyledi: “İlk adımımız kamu ban-
kalarımızın sermayelerini güçlendirmek 
için olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ihraç edeceği 28 milyar TL’lik İkrazen 
Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetle-
rini kamu bankalarına verecektir.” 

BES ile entegre Kıdem Tazminatı 
Fonu

Finansal sektör başlığında hayata ge-
çirecekleri reform alanlarından bir diğe-
rinin de ‘tasarruf ve sigorta’ alanı olduğu-
nu belirten, emeklilik sisteminin reforme 
edilmesinin en önemli yapısal reform-
lardan birini oluşturduğunu dile getiren 
Albayrak, “YEP kapsamında, emeklilik 
sistemini daha sürdürebilir hale getirmek 
önümüzdeki dönemde en öncelikli konu-
larımızdan birini oluşturacak.” dedi.

Albayrak, şöyle devam etti: “Tamam-
layıcı emeklilik sistemi vatandaşlarımıza 
emekliliklerinde ek gelir oluşturarak ça-
lışma dönemlerindeki hayat standartlarını 
korumalarını sağlayacak. Artık vatandaş-
larımız, emekli olunca nasıl geçinirim 
kaygısı taşımayacaklar. Tamamlayıcı 
emeklilik sistemiyle birlikte ülkemizde 
tasarrufl arı artırarak dış fi nansman ba-
ğımlılığını azaltacağız. Bu da ekono-
mimizi dış müdahalelere karşı çok daha 
güçlü hale getirecek.

Sistemde biriken fonların sermaye pi-
yasaları üzerinden reel sektöre ve ülke-
mizin sürdürülebilir büyümesine kanalize 
edilmesini sağlayacağız. Artık şirketleri-
miz çok daha kolay, ucuz ve uzun vade-
li bir biçimde yeni yatırımlarını fi nanse 
edebilecekler. Aynı zamanda, ülkemizi 

ileriye götürecek stratejik sektörlerdeki 
projeleri için ek kaynak oluşturmuş ola-
cağız.”

Albayrak, gelecek süreçte, ekonomi-
ye bahsedilen faydaları sağlayacak güçlü 
bir tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla 
hayata geçirmeyi planladıklarını dile ge-
tirerek, “Vatandaşlarımızın kazançlarına 
göre, azdan az çoktan çok, belirleneceği 
zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini 
yani tamamlayıcı emeklilik sistemini ye-
niden ele alacağız. Bu sistemle birlikte 
Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata 
geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılı-
mı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş 
verenden de yapılacak kesintiler BES ile 
entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda top-
lanacak.” dedi

Albayrak, ulaşmak istedikleri nokta-
nın sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam 
olacağını, ihracata dayalı, yüksek katma 
değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir 
ekonomiyi tesis edeceklerini bildirdi.

Öncelik orta-yüksek ve yüksek 
teknolojili ürünler

Bakan Albayrak’ın reel sektörü ya-
kından ilgilendiren reform alanından 
biri de Sanayi Yerlileştirme Programı. 
Konuyla ilgili “Sanayi Bakanlığımız, bu 
programla, Ar-Ge’den yatırım ve ihracata 
tüm adımların tek pencereden yönetildi-
ği, arz-talep bileşenlerinin desteklendiği, 
öncelikli orta-yüksek ve yüksek tekno-
lojili ürünlere yönelik stratejileri hayata 
geçirecek.” açıklamasını yapan Hazine 
ve Maliye Bakanı, programın 300 ürünün 
yerlileştirmesini ortaya koyacağı bilgisini 
verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomi 
Programı Yapısal Dönüşüm 
Adımları 2019’ kapsamında 
reform alanlarından birinin 
Sanayi Yerlileştirme Programı 
olduğunu, programın 300 
ürünün yerlileştirmesini ortaya 
koyacağını belirtti. 

Sanayi Yerlileşme Programı
300 ürün hedefliyor
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“Üretimde de 
reforma ihtiyaç var”

Yapısal dönüşüm paketini de-
ğerlendiren Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsel Baran, “Yapısal dönüşüm 
adımları, ekonomimizi adım adım 
geliştirip, güçlendirecektir." dedi. 
Yeni ekonomik programın, disiplin, 
dengelenme ve değişim olmak 
üzere üçayak üzerine kurulduğunu 
hatırlatan Baran, Türkiye'nin üretim 
ve vergilendirmede de reforma 
ihtiyaç duyduğunu kaydetti. 

“Kredibiliteyi 
uygulamadaki başarı 
belirleyecek”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Baş-
kanı Şekib Avdagiç, “Reform paketi 
ekonomi yönetiminin Türkiye’nin 
değişim ve dönüşüm sürecini, re-
formist bir akılla yönetmek istediğini 
açıkça ortaya koyuyor. Yapısal Dö-
nüşüm Adımları, reformist bir aklın 
yansımasıdır. Paketin kredibilitesini 
uygulamadaki başarısı belirleyecek-
tir. Bunun için de görev ekonomi 
yönetimi, özel sektör ve ekonominin 
diğer tüm paydaşlarına eşit oranda 
düşüyor.” görşünü paylaştı.

İhracatçıları zaman israfından, bürokra-
siden ve evrak takibi masrafından kur-

taracak dijital ihracatın kapısı aralandı. 
Uygulama, hem fi rmalar hem de gümrük 
teşkilatı için kâğıt evrağı ortadan kaldırıyor. 
Kağıtsız İhracat dönemi ile ihracatçı, ihra-
cat beyannamesi ve eklerini ofi sinden vere-
bilecek. İlave belge talebi sistem mesajıyla 
iletilecek. İhracatçı ilave taleplerini elektro-
nik ortamda gönderebilecek.

Yeni uygulama ile ihracatçı, ihracat 
beyannamesi ve eklerini ofi sinden verebi-
lecek. Memur tarafından ilave belge talebi 
sistem mesajı yoluyla iletilecek. İhracatçı 
ilave talepleri elektronik ortamda iletecek. 
Kağıt ortamda belge ibrazı sona erecek, 
arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve 
sertifi ka beyanı esnasında yaşanan zaman 
ve maliyet kaybı son bulacak. İhracat işlem-
lerindeki tüm süreçler de elektronik ortam-

da izlenebilecek. 154 belge dijital ortamda 
işlem görecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk aşa-
mada Bakanlık ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından aranan belgelerin Tek 
Pencere Sistemi üzerinden alınmasına iliş-
kin çalışma yaptıklarını anımsattı. 

30 Nisan 2019’dan itibaren ticaret erba-
bının yol ve zaman masrafına katlanmadan 
ihracat beyannamesi ve eklerini ofi sinden 
verebileceğini ifade eden Pekcan açıklama-
sında şunları kaydetti: 

"Kağıtsız beyanname uygulamalarıy-

la mükellefl erin gümrük işlemlerinde çok 
önemli maliyet kalemi olan zamandan ve 
arşivleme maliyetinden de hem Bakanlı-
ğımız hem de ihracatçılarımız kurtulmuş 
oldu. Personelimiz tarafından yapılan mü-
zekkere düzenleme, gözetim uygulaması, 
dilekçe gibi tüm işlemler sistemde yer 
alacak ve gümrük işlemleri şeffaf ve güve-
nilir bir şekilde gerçekleştirilebilecek. İz-
lenebilirlik ve güvenlik açısından da baktı-
ğımızda ihracat işlemlerinin tüm süreçleri 
elektronik ortamda sistem üzerinden takip 
edilebilecek."

154 belge dijital ortamda işlem görecek

Kağıtsız ihracat dönemi başladı
Ticaret Bakanlığı’nca 
yürütülen İhracatta 
Kağıtsız Gümrük Projesi ile 
gümrük beyannamesine 
eklenen tüm belgeler 
ve beyanname işlemleri 
ile ilgili tüm talepler 
elektronik ortama 
alındı. Bu kapsamda 
gümrük beyannamesine 
ekli belgeler gümrük 
idaresince hiç bir 
surette kağıt ortamında 
saklanmayacak.

Bakan Pekcan, dış ticarette tüm ilgili tarafl arın blokzincir 
üzerinden veri yönetimi sağlaması sayesinde fi rmaların 
dış ticaret süreçlerini çok daha hızlı ve maliyetsiz 
gerçekleştirmelerini sağlayacaklarını dile getirdi.



MART - NİSAN 2019 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 19   

Türkiye’nin dijital geleceğinde 
önemli bir adım atıldı. UUYM5G 
Projesinde üç ürün başarıyla test 

edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yar-
dımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, yerli ve 
milli olarak 5G’yi kullanan ilk ülkeler-
den birisi olmak istediklerini belirterek, 
“Yaşadığımız dönemde yeri yerli ve milli 
sistemlere sahip olmayan ülkelerin yaşa-
dıkları bize bunun öneminin ne olduğunu 
bir kez daha gösteriyor.” dedi.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
(UUYM5G) Haberleşme Şebekesi 
Projesi'nin ikinci çalıştayı ve yürütme ku-
rulu toplantısı, Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi (HTK) organizasyonuyla, 
Turkcell’in ev sahipliğinde gerçekleşti-
rildi.

UUYM 5G Proje toplantılarının ar-
dından HTK'nın Yerli Ürün Tanıtım 
oturumu yapıldı. 40’dan fazla firmanın 
çalışmalarını paylaştığı programda Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 
HTK firmaları ve üç operatörün teknik 
ekipleri de yer aldı. 

İki gün süren çalıştayın kapanışında, 
Türkiye’ye haberleşme teknolojilerin-
de önemli bir avantaj sağlayacak olan 
UUYM5G Projesi’nde şekillenmeye baş-
layan sekiz üründen üçü görücüye çıktı. 
Projedeki üç ürün grubuna ait demo se-
naryosunun gösterimi yapıldı. 

HTK organizasyonuyla, Turkcell ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Dr. Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğ-
lu, BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, HTK Yönetim Kurulu Başkanı 
Veli Murat Çelik, Türk Telekom Genel 
Müdür Yardımcısı (CTO) Yusuf Kıraç, 
Vodafone CTO'su Mallik Rau, Turkcell 
Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turk-
cell Tedarik Zinciri Yönetiminden So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk 
ve diğer firma temsilcileri katıldı.

“Yükümlülüklerin farkındayız”
TURKCELL Tedarik Zinciri Yöneti-

minden Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Ali Türk, yerlilik ve milliliğin son 
zamanlarda en çok konuşulan konu ol-
duğunu kaydederek, “Ülke olarak da son 
dönemlerde yaşadıklarımız, bu konunun 
ne kadar önemli olduğunun altını çizmek-
te. Bizler de imtiyaz sözleşmesinin bize 
verdiği yükümlülüklerin farkındayız.” 
dedi. Sadece imtiyaz sözleşmesi değil 
tüm satın alma çalışmalarında yerli ve 
milli kaynakları desteklemeye odaklan-
dıklarını bildiren Türk, yapılan her kuruş 
harcamada yerli alternatif arayışında ol-
duklarını söyledi.

“Devletin sahiplenmesi 
en büyük değer”

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Veli 

Murat Çelik, süreç içerisinde düzenli ola-
rak çalışmalara herkesin gönülden katkı 
koyduğunu ifade etti. Çelik, “İlk başta bir 
isimle çıktık. Şimdi yavaş yavaş ete ke-
miğe bürünmeye başladığı için biraz daha 
herkes bu güveni, verdiğinin boşa gitme-
diğini görmeye başladı. Burada niyetler 
ortak; sonuç da inşallah memleketimiz 
için değerli olacak. Devletimizin bu işi 
sahiplenmesi bizim için en büyük değer. 
Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.” 
değerlendirmesini yaptı.

Yerliliğin takipçisi
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, ortaya çıkan değerin ülkenin 
yararına kullanılması gerektiğini vur-
guladı. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ben inanıyorum ki zaman içerisinde or-
tak çalışma ve çabaya dönüşecek bir yol 
haritası üzerinden gitmemiz lazım. Bura-
da ciddi bir gelişme oldu. Projeye vesile 
olanlara ve katkı sağlayan tüm kurumlara 
teşekkür ediyorum.”

Sürecin baştan sona takipçisi olduk-
larını vurgulayan Aydın, “Kurum olarak 
çalışmaları izlemeye devam edeceğiz. 
Yüzde 45 yerlilik şartının 44 olmasını 
kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunu daha da 
yukarılara çıkaracağız. Başladığımızdan 
çok daha iyi yerdeyiz. Bu grubu gördük-
çe, sunumlarını izledikçe Türk mühen-
disine, Türk insanına güvenim artıyor. 
Teknoloji yoğun bir alanda rekabeti ba-
şarabilecek bir grup olduğunu düşünüyo-
rum. Her zaman bize düşen bir şey olursa 

emrinde ve yanlarında olacağımızı belirt-
mek istiyorum.” mesajını verdi.

Tarihi adım
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, BTK, 
HTK ve işletmeciler tarafından geliştiri-
len Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi 
Projesi’nin ülkemizin geleceği açısından 
taşıdığı önem ve ülkemizdeki bu tekno-
lojilerin geliştirilmesine gönül veren pay-
daşların iş birliğinin önemine vurgu yaptı. 
Çiçek, HTK tarafından proje kapsamında 
geliştirilen çekirdek şebeke demosunun 
bu yolda atılan çok önemli ve tarihi bir 
adım olduğunu belirtti.

Devrim arabasını yapan 
mühendislerin ışıltısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardım-
cısı Dr. Ömer Fatih Sayan, programdaki 
konuşmasına “Herkesin gözleri içerisinde 
aynı Devrim arabasını yapan mühendisle-
rin gözlerindeki ışıltıyı görüyorum.” söz-
leriyle başladı. 

Yerli ve milli 5G yolunda, OSTİM’in 
ve merhum Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan’ın 
büyük emek verdiğine dikkat çeken Sa-
yan, “Bizler değerli hocamla 4,5 G’nin 
lisansıyla ilgili sözleşme esnasında dedik 
ki yüzde 30, 40 yerli olacak. Yaşadığımız 
dönemde; yerli ve milli sistemlere sahip 
olmayan ülkelerin yaşadıkları bize bunun 
öneminin ne olduğunu bir kez daha göste-
riyor. Bugünlerde bir ülkenin elektrikleri 
kesiliyor, bir ülkenin farklı sistemleri bir 
anda off oluyor. Bunun olmaması için bir 
amaç doğrultusunda, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde, gösterdiği 2023 
hedefi doğrultusunda inandık ve bugün 
5G çekirdek şebeke anahtarlamayla ilgili 
lansman yapıyoruz.” dedi.

5G’yi kullanan ilk ülkelerden 
biri olma hedefi

Ankara’da 5G vadisini kurulduğunu 
hatırlatan Bakan Yardımcısı Sayan, ilgili 
kamu kurumlarının çalışmaları destekle-
diğini üç operatörün Milli Eğitim Bakan-
lığı (MEB) ile birlikte eğitim içeriklerinin 
ücretsiz sunulması ile ilgili önemli bir ça-
lışma yaptığını açıkladı. 

Sayan sözlerini, “Vatandaşlarımızın 
hizmetine yerli ve milli olarak 5G’yi 
kullanan ilk ülkelerden birisi hep birlikte 
olma amacı doğrultusunda hareket ede-
lim. Bizler özellikle demo noktasında 
belirli ürünleri; somut ürünleşebilecek, 
ihracat noktasında katkı sunacağımız 
projeleri de destekleyeceğimizi bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum. Hepimiz aynı 
amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. 
Milli olarak bu sistemlere sahip olmak, 
siber güvenlik noktasında ülkenin sınır-
larına hakim olmak ne kadar önemliyse, 
datasının da ülke içinde kalmasının ne 
kadar önemli olduğunun herkes bilinci-
ne varmış durumda. Biz biriz, beraberiz. 
Hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz.” ifade-
leriyle tamamladı.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 
5G Haberleşme Şebekesi 
Projesi’nde (UUYM5G) 
tarih yazıldı. Projenin 
ürünlerinden ‘5G Çekirdek 
Şebeke’, ‘5G Anahtarlayıcı’ 
ve ‘5G Element Yönetim 
Sistemi’ birbirlerine entegre 
edilerek şebekeye kayıt 
olma ve data bağlantısı 
senaryoları başarıyla test 
edildi.

Yerli ve milli 5G’de tarihi adım
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OSİAD yeni projelerle çıtayı yükseltecek

OSİAD 28. Olağan Genel Kurulu, si-
yaset, sivil toplum kuruluşları, OSB 

yöneticileri ve iş dünyasından çok sayı-
da temsilcinin katılımıyla OSTİM OSB 
Konferans Salonunda yapıldı.  

Genel kurulu yönetmek üzere oy birli-
ğiyle Divan Heyetine, İç Anadolu Sanayi-
ci ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Mehmet Akyürek, Berkan Kurt 
ve Yeliz Özkaraoğlu seçildi.

Genel kurulun açılış konuşmasını ya-
pan, OSİAD önceki dönem Başkanı Ah-
met Kurt, OSİAD’ın 28 yılda pek çok ba-

şarı hikayesi biriktirdiğini hatırlattı. Kurt, 
OSİAD’ın Ankara’nın sanayileşmesinde 
önemli aktörlerden birine dönüştüğünü 
vurguladı.

Konuşmasının ardından Ahmet Kurt’a 
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Baş-
kanı Veli Sarıtoprak tarafından Üstün 
Hizmet Belgesi takdim edildi.

OSİAD önceki dönem faaliyet raporu 
ve gelir-gider hesapları okunarak, Genel 
Kurul tarafından oy birliğiyle ibra edildi. 

ATO’dan ortak toplantı çağrısı
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun ev sa-
hipliğinde Ankara’daki tüm OSB’lerin ve 
STK temsilcilerinin katılacağı ortak bir 
toplantı yapılmasını önerdi. 

Baran, “Ankara ekonomisini nasıl 
daha ileri götürebiliriz, ne yapabiliriz, 
Ankara’da sanayicinin hangi derdi var, 
işler nerelerde tıkanıyor; bunları ele ala-
lım. Biz yıllarca Ankara’da üretilen ürün-
lerin öncelikle tercih edilmesi gerektiğini 
söylüyoruz. İstiyoruz ki, bizim paramız 
Ankaralı firmalara nasip olsun.” dedi.

OSTİM OSTİM’den büyük
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, Ankara’nın sanayileşmesin-
de OSTİM’in başlangıç olduğunu bunun 
arkasında da Besmele ile kurulmuş Ahi 
organizasyonu olduğunu anlattı.

OSTİM’in OSTİM’den daha büyük 
bir organizasyon olduğuna dikkat çeken 
Aydın şu bilgileri verdi: “Sadece sana-
yiyi anlamamak lazım, son zamanlarda 
rekabet gücünü artırmak amacıyla ger-
çekleştirilen kümelenme faaliyetleriyle, 
sadece OSTİM ve Ankara değil bazı baş-
lıklarda Türkiye’yi de içine alan çalışma-
lara imza atmış bir kuruluş. Türkiye’nin 
sorunlarının çözmeye çalışıldığı bir yer. 
Türkiye’nin sanayileşmesi konusunda 
prototip üretiyor."

OSTİM Sanayici ve İşinsanları 
Derneği (OSİAD) 28. Olağan 
Genel Kurulu, OSTİM OSB 
Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi. Yapılan 
seçimde, bayrağı Ahmet 
Kurt’tan devralan Süleyman 
Ekinci, OSTİM’den başlayarak 
Ankara ve ülke ekonomisine 
katkı koymak için gereken tüm 
çabayı göstermeye devam 
ederek, yeni projelerle çıtayı 
yükseltecekleri mesajını verdi.

“Çıtayı yükselteceğiz”
OSİAD Baş-

kanlığına seçilen 
Süleyman Ekinci, 
hedefledikleri ça-
lışmalar hakkında 
bilgi verdi. 

Ranta değil 
üretime olan inançla yola çıkan 
OSİAD’ın bayrağını gururla taşı-
yacağını ve daha yükseğe çıkara-
cağını belirten Ekinci, “Birliğimizi, 
dirliğimizi, kardeşliğimizi koruyarak 
OSTİM’den başlayarak Ankara ve 
ülke ekonomisine katkı koymak için 
gereken tüm çabayı göstermeye 
devam edeceğiz. Yeni projeleri-
mizle çıtayı yükselteceğiz. OSİAD, 
bir kültürdür, birikimdir, aidiyettir. 
OSİAD, yerli ve milli bir dernektir. 
OSİAD, Cumhuriyet’tir.” mesajını 
verdi.28. Genel Kurulda göreve seçilen OSİAD 

Yönetim Kurulu 
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“Büyümek isteyen firmaların gideceği yer Afrika”

Savaş ve yok-
sul luklar ıy la 
anılan Afrika 

kıtası, sahip olduğu 
kaynaklarla kendini 
ve iş birliği yaptığı 
ülkeleri refaha ulaş-
tıracak potansiyeli 
barındırıyor. 

Ticaret Bakanlığı 
Afrika Ülkeleri Şube Müdürlüğü ve Daire 
Başkanlığı görevini 2010 yılından 2019 
Mart ayının başına kadar sürdüren Ergüç 
Ülker, Afrika ekonomisinin durumu ve 
fırsatları hakkında OSTİM’li sanayici-
leri bilgilendirdi. Etiyopya Ticaret Mü-
şavirliği de yapan Ülker, aynı zamanda 
Yoksulluktan Umuda Afrika Ekonomisi 
kitabının da yazarı. Ergüç Ülker, Ticaret 
Bakanlığı tarafından 16 Mart 2019 tari-
hinden itibaren Beyaz Rusya Minsk Tica-
ret Müşaviri olarak görevlendirildi. 

Afrika ekonomisi üzerine 10 yıldan 
fazla kamu tecrübesine sahip olan Ergüç 

Ülker, kıtanın barındırdığı ticaret potan-
siyellerini, iş yapma şekillerini ve ihracat 
olanaklarını anlattı.

Umutsuz kıtadan yükselen kıtaya
Afrika’nın 55 ülkeyle dünyada en çok 

ülkeye sahip kıta olduğunu belirten Ül-
ker, kıtanın 1 milyar nüfusu, 2.2 trilyon 
dolar milli geliri ve pek çok doğal kay-
nakla büyük bir potansiyele sahip olduğu-
nu söyledi.

2000 ve 2010 yılları arsın-
da dünyada artan hammadde 
fi yatlarının Afrika ekonomi-
lerini hızlı bir şekilde güçlen-
dirdiğine dikkati çeken Ülker, 
“Başta petrol ve altın olmak üzere, 
alüminyum, bakır, pamuk, kahve 
gibi Afrika’nın ihraç ettiği ürünler 
inanılmaz arttı. Petrolün varili 24 do-
larlardan 2012 yılında 100 doları geç-
mişti. Afrika’nın umutsuz kıtadan, yükse-
len kıtaya dönüşmesinin temel nedeni, bu 
10 yıldaki hammadde fi yatlarının çok hız-
lı bir şekilde artıp, Afrika’nın çok müthiş 
bir gelir elde etmesiydi.” bilgisini verdi. 

Afrika ülkelerindeki genel sorunlar 
hakkında da bilgi veren Ergüç Ülker, 
Arap baharından kaynaklı istikrarsızlığın 
haricinde bazı ülkelerde yaşanan iç çatış-
malarla beraber genel olarak ülkelerin fi -
nansman sorunları olduğunu dile getirdi.

Kıtada pek çok ülkede yaşanan hız-
lı şehirleşmenin iş ve inşaat makineleri, 
enerji, haberleşme medikal vb. pek çok 
sektöre getirdiği fırsatlara dikkat çeken 
deneyimli bürokrat, Afrika’nın ticaret or-
taklarının hızla değiştiğini bugün Çin ve 
Hindistan’ın başı çektiğini belirtti.

Afrika’nın ekonomik gelişimini anla-
tan Ülker, “Afrika her zaman dünya orta-
lamasında hızlı büyümektedir. Üç büyük 
ana ekonomi var. Güney Afrika Cumhu-
riyeti, Nijerya ve Mısır. Afrika’daki en 
büyük ihracatçı üç ülke Güney Afrika 

Cumhuriyeti, Nijerya ve 
Cezayir. Ham petrol ihraç 
edilir ama benzin mazot 
gibi yakıtlar da ithal edili-
yor. Mısır dışında hepsi do-

ğal kaynak ihracatçıları.” bilgisini verdi.

Çin ilk sırada
Eski sömürgelerin etkisinin hızlı bir 

şekilde silindiğini vurgulayan Ülker, şu 
bilgileri verdi: “En hızlı etkisini artıran 
ülke Çin oldu. Hem ithalatta hem ihracat-
ta Afrika’da bir numara Çin, ikinci ABD, 
üçüncülüğe de Hindistan çıkacaktır. Çin, 
petrol karşılığı müteahhitlik hizmetleri 
veriyor.”

“Ticaret müşavirlikleri zaman 
kazandırır”

Türkiye’nin de dünya ülkeleriyle aynı 
zamanlarda Afrika’ya yönelik stratejiler 
geliştirmeye başladığını vurgulayan Ül-
ker, “Türkiye 2003 yılında Afrika açılım 
strateji uygulamaya başladı. Karşılıklı 
ticaret hacmi 2003’te 5.4 milyar dolar-
dı, 2018 de bu rakam 23,7 milyar dolara 
ulaştı. 15 milyar dolar ihracat 10 milyar 

dolara yakın da ithalatımız var. Emek yo-
ğun sektörde 6 milyar doları aşkın Türk 
yatırımı, 65 milyar doları aşan alt yapı ve 
üst yapı projeleri var. 26 ülkede ticaret 
müşavirliği 40’tan fazla ülkede büyükel-
çiliğimiz bulunuyor.” bilgilerini verdi. 

Afrika ülkeleriyle ihracat yöntemlerini 
de anlatan Ergüç Ülker, şunları söyledi: 
“Gittiğiniz ülkede öncelikle ticaret mü-
şavirliği ile temas kurmanız size zaman 
kazandıracaktır. Temel ihracat malı; ma-
kine, inşaat demiri, otomotiv, elektrikli 
aletler. En büyük ithalatımız; doğal gaz, 
ham petrol ve gübre.”

Altyapı ve enerji ihtiyacı, güçlü bü-
yüme trendi ve tüketim harcamalarında 
artışın Afrika ekonomilerinin sunduğu en 
önemli fırsatlardan olduğunu ifade eden 
Ülker, şu önerilerde bulundu: “İlk kez 
Afrika pazarına girecekseniz Nijerya’yı 
tavsiye ederim 200 milyon nüfusu var. 
Büyümek isteyen fi rmaların gideceği yer 
Afrika’dır. İhracat yapmak istediğiniz 
ülkelerle ilgili ticaret müşavirlerine, ül-
kelere yönelik genel sorular yerine, hedef 
sektör, ürün ve fi rma odağında soracağı-
nız sorulara alacağınız cevaplar ihracat 
imkanınızı daha çok artıracaktır.”

Ticaret Bakanlığı’nda uzun 
yıllar Afrika Ülkeleri Şube 
Müdürü ve Daire Başkanlığı 
görevini yürüten Ergüç Ülker, 
Afrika ekonomisine yönelik 
tecrübelerini OSTİM’li 
sanayicilerle paylaştı. 
Afrika’nın sunduğu fırsatlara 
dikkat çeken Ülker, “İlk kez 
Afrika pazarına girecekseniz 
Nijerya’yı tavsiye ederim 200 
milyon nüfusu var. Büyümek 
isteyen firmaların gideceği 
yer Afrika’dır.” tavsiyesinde 
bulundu.

Ergüç Ülker

Organize Sanayi Bölgeleri ve kü-
melenme çalışmaları hakkında 
temaslarda bulunmak üzere ül-

kemize gelen Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Tacikistan devlet temsil-
cileri OSTİM’de incelemelerde bulun-
du.

Heyet ilk olarak OSTİM Medikal Sa-
nayi Kümelenmesi Showroom’u ve ar-
dından Ostim Teknopark A.Ş. Turuncu 
Bina’yı gezdi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, OSTİM’in OSB süreçleri 
ile 7 sektörde devam eden kümelenme 
çalışmalarının anlatıldığı konuklara iş 
birliklerini geliştirme mesajı verdi.

Hali hazırda Kazakistan ONTUSTİK 
Bölgesi ve OSTİM’deki karşılıklı irtibat 
ofi si olduğuna işaret eden Aydın, şöyle 
konuştu:

Biz bu ziyaretlerin ve programların, 
Kazakistan’da yaptığımız gibi kalıcı 
olması için iş birlikleri oluşturabilirsek 
bilgi alışverişi ve ticari potansiyeli ge-
liştirebiliriz. Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Tacikistan bizim özü-
müz. Bizim ofi simizin adı Hoca Ahmet 
Yesevi Ofi si. Kardeş ülkelerimizle yeni 
ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Kurum 
olarak açık çek veriyoruz; buradaki bü-
tün yapımızı kullanabilirler, ofi s açabi-
lirler, ekibimizle iş birliği yapabilirler.”

Kardeş ülkelere açık çek: OSTİM iş birliğine açık
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Makine sektörünün kalbi Almanya’da attı

OSTİM’in üretim gücü BAUMA’da

3 yılda bir düzenlenen organizasyo-
nun 8-14 Nisan 2019 tarihleri ara-
sında gerçekleşen bu yılki etabına 
63 ülkeden 3.700 fi rma katıldı. 

2016’ya göre talebin arttığı sektörün en 
büyük buluşmasını, 200 ülkeden 620 bin 
kişi ziyaret etti. Türkiye; Almanya, İtalya 
ve Çin’den sonra 189 fi rmayla fuara en 
yüksek katılım gösteren dördüncü ülke 
oldu. 

İŞİM, dünyanın en büyük ticaret fu-
arı olan etkinlikte, 30 üyesiyle ülkemizi 
temsil eden sivil toplum kuruluşlarından 
biri oldu. Küme, Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri (OAİB) tarafından planlanan 
‘Türkiye’nin Makinecileri’ adıyla hazır-
lanan stantta, Makine Sanayii Sektörü 
Platformu üyeleri; Türkiye İş Makineleri 
ve Distribütörleri Birliği (İMDER), Araç 
ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları 
Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER) 
ile Türk makine sektörünün üretim ve ta-
sarım kabiliyetlerini uluslararası katılım-
cılara anlattı. 

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide 
Rasim, Küme Koordinatörü Fevzi Gökalp 
ve Uluslararası Proje Koordinatörü Esma 
Akyüz, BAUMA 2019’da; dünyanın 
önde gelen sektör temsilcileri ve fi rmala-
rın yöneticileri ile ikili iş görüşmeleri ger-
çekleştirerek, üyeleri ve Türk iş ve inşaat 
makineleri sektörü hakkında detaylı bilgi 
verdi. Görüşmelerde; Almanya, Ameri-
ka, Kanada, Brezilya, Çin, Hindistan, İs-
panya ve İtalya’nın sektörel temsilcileri, 
Türk makine sektörünü dikkatle takip et-
tiklerini belirterek, ürün kalitesinin ticari 

potansiyele önemli katkı sunduğunu ifa-
de etti, önümüzdeki dönem iş birliklerine 
yeşil ışık yaktı. 

Bauma 2019’la ilgili değerlendirme-
lerde bulunan İŞİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Halide Rasim, “Bauma, sektö-
rümüzle ilgili dünyadaki teknolojik geliş-
meleri en net şekilde takip edebildiğimiz 
bir etkinlik. Dijitalleşmenin sektörümüz-
de ciddi anlamda ağırlığını hissetmeye 
başladığımız günümüzde ülke olarak bu 
konuda acele etmemiz gerektiğini bir kez 
daha anladık. Katılımcı fi rmalarımızın 
dünyadaki bu eğilimi takip etmeye çalış-
tıklarını görmekten memnunuz.” ifadele-
rini kullandı.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonu-
cu ortaya çıkan Türk ürünlerinin, kalite 
olarak Avrupa’yla yarışır seviyede oldu-
ğunu ve ziyaretçilerden büyük ilgi topla-
dığını kaydeden Rasim, “Diğer yandan 
buna paralel olarak, Orijinal Ekipman 
Üreticileri (OEM), özellikle komponent 
üreticisi Türk fi rmalardan yaptıkları teda-
riklerden memnuniyeti dile getirdi.” dedi.

32. Uluslararası İnşaat 
Makineleri, İnşaat 
Malzemesi Makineleri, 
İnşaat Araçları ve Madencilik 
Makineleri İhtisas Fuarı 
BAUMA 2019, Almanya’nın 
Münih şehrinde geniş 
katılımla gerçekleşti. 
İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM) 
Münih’te 30 firmayla temsil 
edildi.

BAUMA 2019’da uluslararası temsilcileri bir araya gelerek Türkiye’ye davet eden İŞİM heyeti, üyelerinin kabiliyetlerini aktardı.

Yüzde 100 elektrikli HİCON 7 W ilgi odağı oldu

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisinden biri olan ve küresel iş makine-
leri sektörüne yön veren İŞİM üyesi HİDROMEK, yeni ürünlerini Bauma 2019 

Fuarı’nda tanıttı. HİDROMEK, fuarda tasarım ödüllü iş makinelerinin yanı sıra, yeni 
H4 serisi ekskavatörlerini, lastik tekerlekli yükleyiciyi ve toprak silindiri ürünlerini ser-
giledi. Yeni elektrikli ekskavatör HİCON 7 W, Bauma’da ilk kez görücüye çıktı. Akıllı, 
ekonomik ve çevre dostu olan araç, yüzde 100 elektrikli bir şehir ekskavatörü olarak 
geliştirildi.
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“Her ürünü kendi çocuklarımıza
kullanacak şekilde üretiyoruz”

Endüstri mühendisi olan Banu De-
niz Acar, farklı sektörlerde uzun 
yıllar emek verdi ancak iş yaşa-

mına girişimci olarak adım attı. Acar, 
1997 yılında tek kullanımlık tıbbi ürünler 
imalatı ve tıbbi cihaz tasarımı alanlarında 
faaliyet gösteren Medispo’yu üretim dün-
yasına kazandıran isimlerden biri. 2000’li 
yılların başında ailevi nedenlerle şirketle 
yolunu ayıran Banu Deniz Acar, medikal 
sektöründen sonra mobilya, inşaat ve tu-
rizm gibi farklı alanlardaki fi rmalarda yö-
neticilik yaptı.

Medispo ortaklarından biri olan 
Acar’ın ayrıldığı eşi, geçirdiği rahatsızlık 
sonucu yaşama veda edince miras gereği 
şirket hissedarları arasına çiftin oğulları 
da katıldı. Bu süreçte öğrenci olan oğlu-
nun daveti üzerine uzun bir aradan son-
ra Medispo ailesine katılan Acar, şunları 
söylüyor: 

“İnisiyatif kullandım”
“Oğlumuz Acar Özdemir, o sırada 

ODTÜ’de okuyordu. Vefat sonrası bir 
sürü yasal prosedürlerle uğraşmak duru-
munda kaldık. O acının arasında şirketin 
ve çalışanların durumunu da düşünmek 
gerekiyordu. Buraya geliş sebebim; şir-
kete bir bakıp çalışanlarla görüşmek idi. 
Fakat yarım kalan taahhüt işleri olduğunu 
öğrendik. Malzemeler alınmıştı, teslimat 
henüz yapılmamıştı.

Hiçbir yetkim yokken ilk bir iki hafta 
inisiyatif kullandım. Çalışanlara dedim 
ki; siz yarım kalan işleri bitirin, ben de o 
arada şirketin durumunu bir öğreneyim. 
Maddi durumu neymiş, ne değilmiş ona 

göre bir yol alalım. 
Yarım kalan işlerle baş-

ladık, onları tamamladık, 
ardından başka siparişler 

gelmeye başladı. Yapar mıyız, 
yaparız derken iki seneden fazla 

bir süreyi geçirdik. Firmamızda benim 
dışımda 9 kişi çalışıyor. Muhtelif tıbbi 
sıvıları vücuda vermeyi sağlayan uzatma 
setleri, serum setleri, fi ltre setlerini yapı-
yoruz. Her boyu yeni bir çeşit sayarsanız; 
7 grupta yüzlerce çeşit ürünümüz var. 

Geldiğimde şirketin durumu kötü de-
ğildi ama oldukça küçüktü. Hiçbir borcu 
yoktu, hala da yok. Bizim sektörümüzde 
yeni bir şirket kursanız, almanız gereken 
izinler, kontroller, belgeler çok ciddi bir 
süreç ve para harcamayı gerektiriyor. 
Medispo bunları aşmış bir fi rmaydı. Şir-
keti çalışır durumda tutarsak, değerini 
muhafaza ederiz diye düşündük. İşleyi-
şinde bir sıkıntı vardı. Kendi deneyimim 
ve çalışanların katkısıyla işleyiş sıkıntı-
larının giderilmesini sağladık. Bu arada 
kendi çapımızda ikiye katlandık.

En önemli kalite kriteri
Üretimi oldum olası sevmişimdir. Biz-

dekiler de makaralara sarılı hortumlar, 
dökme malzemeler. Bunları bu haliyle 
hastaneye verseniz kimsenin bir işine ya-
ramaz. Ama tüm bu malzemelerden farklı 

amaçlarla kullanılan setler üretmek, insan 
yaşamı için önemli bir araca dönüştür-
mek, çok kıymetli. Bizde bütün arkadaş-
lar işe alınırken şartlardan biri de çocuk 
sahibi olmaları. Her ürünü kendi çocuk-
larımıza kullanacakmış gibi üretiyoruz. 
Bu diğer kalite belgelerimizin ötesinde, 
bizim en önemli kalite kriterimiz.

Üretimi bu kadar sevmem, beni motive 
eden en önemli etken. Bir şeye inanma-
sanız yapamazsınız. Bu, her şeyde böy-
ledir. Birinci nesilden ikinci nesle geçip 
de ayakta kalan şirket sayısı çok düşüktür 
genellikle. Bu iş parayla ilgili değildir 
çünkü. İkinci nesle yeterince para bırakıl-
mıştır ama yönetimin de bir çeşit yetenek 
olduğuna inanırım; çünkü insan yöneti-
yorsunuz. Çalışan tarafından gelmenin 
öyle bir avantajı var. Onlar söylemeden 
ben onların ne isteyeceğini önceden an-
layabiliyorum mesela. Neye ihtiyaçları 
olabileceğini, mutlu çalışacakları bir orta-
mın nasıl sağlanacağına dikkat ediyorum. 
Sonuçta hastaların ve hastanelerin tercih 
ettiği bir markaya dönüşmek istiyorum.” 

Banu Deniz Acar’ın 
tecrübelerle dolu iş yaşamı, 
21 yıl önce kuruluşunu 
yaptığı firmayla yıllar 
sonra tekrar kesişti. 
1997’de transducer seti 
üretimi amacıyla medikal 
sektöründe doğan 
Medispo’yu yöneten Acar, 
tümü kadın çalışanlardan 
oluşan 9 kişiye istihdam 
sağlıyor. OSTİM Medikal 
Sanayi Kümelenmesi 
üyesi firmada işe alım 
şartlarından biri de adayların 
çocuk sahibi olmaları. 
Acar, bunun nedenini 
ise şöyle açıklıyor: “Her 
ürünü kendi çocuklarımıza 
kullanacakmış gibi 
üretiyoruz.” 

kullanacak şekilde üretiyoruz”kullanacak şekilde üretiyoruz”
OSTİM VE KÜMELENME

Banu Deniz Acar, OSTİM ve küme-
lenmeye ilişkin şu görüşleri paylaştı: 
“Sivil toplum kuruluşlarının hepsini 
destekliyorum genellikle. Eğer bir 
şeye ilgi duyuyorsanız, onunla ilgili 
sizinle aynı düşünceyi paylaşan 
insanların bir araya gelmesinin çok 
büyük avantajları var. Kaldı ki bizim 
işimiz insan sağlığı ile ilgili. 

30 yıllık endüstri mühendisiyim. 
Meslektaşlarımdan Ankara’da kalan-
ların çoğu OSTİM’de küçük firmalar-
da başlamışlardı. Zaman içerisinde 
bir Organize Sanayi Bölgesine dö-
nüştü. Ama ayak sesi belliydi. Orada 
şirket sahibi olan arkadaşlarım var. 
OSTİM kendine özgü bir değere 
dönüştü ve çok bilinçli bir şekilde 
ilerlediğini düşünüyorum.”

üyesidir

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, 
20 üye fi rmasıyla birlikte Avrasya’nın 

ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli 
buluşma platformu olan Expomed Eurasia 
2019 Fuarı’na katıldı. 

Medikal sektörünün tüm paydaşlarını bu 
yıl 26. kez aynı çatı altında buluşturan etkin-
likte, sağlık sektöründeki en yeni teknoloji-
ler, Ar-Ge ve inovatif ürünler sergilendi.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
de 20 üye fi rmasıyla stantlı olarak katıldığı 
Expomed Eurasia’da OSTİM’li üreticilerin 
imkan ve yeteneklerini sergiledi. 

Fuar kapsamında OSTİM Medikal Sa-
nayi Küme Yönetimi, T.C. Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Tür-
kiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
Dr. Hakkı Gürsöz, Denetimden Sorumlu 

Kurum Başkan Yardımcısı Fatih Tan, Tıbbi 
Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkanı Recep 
Uslu, Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve 
Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı Dr. 
Asım Hocaoğlu, Uluslararası Sağlık Şirket-
leri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet 
Ali Kılıçkaya ve pek çok kamu kurumu 
temsilcisiyle sektörün durumu hakkında 
görüş alışverişinde bulundu.

Öncelik yerli üreticiden yana olmalı
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi 

(İSEK) İnovasyon Alanı etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen Uluslararası İş Geliştir-
me ve İhracat Stratejileri Paneline OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar konuşmacı 
olarak katıldı. 

Fatin Dağçınar, paneldeki konuşmasında 
küme üyelerinin ürettikleri ürünler ve ihra-
cat başarıları hakkında bilgi verdi. 

Sektörde yerlilik ve milliğin öne çıktığı 
panelde Alvimedica Yönetim Kurulu Baş-
kanı Leyla Alaton, ürün alırken önceliğini 
yerli üreticiden yana kullanmasının zorunlu 
hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlikte, Fatin Dağçınar, Tıp Mühen-
disleri Derneği üyesi öğrencilerle bir araya 
geldi. Dağçınar, medikal sektörü hakkında 
öğrencilerin sorularını cevaplandırdı ve 
sektörün mühendislerden beklentileri hak-
kında bilgi verdi.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme-
sinin öncüsü olduğu Türkiye Sağlık Kü-
melenmeleri İşbirliği Platformu üyeleri de 
fuarda bir araya geldi. Platform üyelerinin 
katılımıyla düzenlenen toplantıya, OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, Başkan 

Yardımcısı Yılmaz Salık ve Küme Koordi-
natörü Nilsu Bozdemir katıldı. İKMİB ve 
MASSİAD yetkililerinin de yer aldığı top-
lantıda sektörün ihtiyaçları ve güncel geliş-
meler paydaşlarla birlikte değerlendirildi.

Medikal Küme Expomed Fuarı’na katıldı
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ODTÜ TEKNOKENT’in yeni 
Genel Müdürü Serdar Alemdar, 
teknokent faaliyetlerine yöne-

lik gelecek planlarını anlattı. Alemdar, 
ODTÜ TEKNOKENT’in 170.000 m2’yi 
aşan toplam kapalı alanda, 380’den fazla 
teknoloji şirketinin Ar-Ge çalışması yü-
rüttüğü, 7.500’ün üzerinde araştırmacının 
çalıştığı ve her geçen gün artan katma 
değerli teknolojiler üretilen bir ekosistem 
olduğunu vurguladı.

Teknokentin Türkiye ekonomisine de 
önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken 
Alemdar, “Akademik bilgi altyapısı ile 
sanayinin yetenekli ve yaratıcı iş gücünün 
bir araya geldiği bölgemizde yer alan şir-
ketler, günümüze kadar bölge içerisinden 
13 milyar TL’nin üzerinde teknoloji satı-
şı ve 1.4 milyar dolar’dan fazla teknoloji 
ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisi-
ne önemli katkıda bulundular.” bilgisini 
verdi.

Girişimciliği desteklemeye yönelik 
faaliyetlerini artırarak devam ettiklerini 
kaydeden Alemdar, OSTİM’in de des-
tekçileri arasında yer aldığı Yeni Fikirler 
Yeni İşler (YFYİ) hızlandırma progra-
mının doğrudan ve dolaylı destekleri ile 
210’dan fazla teknoloji tabanlı şirketin 
kurulmasına ve 1.500’den fazla kişiye 
istihdam yaratılmasına destek sağladıkla-
rını anlattı.

Teknoloji şirketi ihraç ediyor
Türkiye’nin animasyon teknolojileri 

ve bilgisayar oyunları alanında faaliyet 
gösteren ilk ve tek merkez olarak kurulan 
ODTÜ TEKNOKENT Animasyon Tek-
nolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi 
(ATOM) kapsamında toplamda 1.500’den 
fazla geliştirici tarafından 550’nin üzerin-
de oyun geliştirildiğini ifade eden Genç 
Yönetici, 40 milyondan fazla oyunseve-
re ulaşan bu oyunların birçoğunun Apple 
Store’da ilk 10’a kadar yükselme başarısı 
gösterdiğine dikkat çekti.

Yürütülen programlarla her yıl 100’e 

yakın teknoloji şirketinin kurulması-
na destek olduklarını dile getiren Genel 
Müdür Alemdar, ODTÜ TEKNOKENT 
bünyesinde, aldıkları uluslararası yatı-
rımlarla değerleri 1 milyar dolara ulaşan 
fi rmalar olduğunu belirtti.

Alemdar, “ODTÜ TEKNOKENT ola-
rak, yurtdışına sadece yazılım teknoloji 
ihraç etmekle kalmıyor, teknoloji şirketi 
de ihraç ediyoruz.” dedi. 

“OSTİM, girişimcilerimize önemli 
katkılar sunuyor”

ODTÜ TEKNOKENT’in üniversite-
sanayi iş birliği çalışmaları hakkında da 
bilgiler veren Serdar Alemdar, “Sanayi 
ile ilişkileri geliştirme stratejisi doğrultu-
sunda ülkemizin ilk sanayi teknokentini, 
2006 yılında OSTİM OSB iş birliği ve 
ortaklığı ile ODTÜ TEKNOKENT bün-
yesinde OSTİM‘de kurduk. ODTÜ TEK-
NOKENT OSTİM Merkezi, 5 bin metre-
kare kapalı alanda 50’nin üzerinde şirket 
1.000’den fazla araştırmacı personel ile 
faaliyetlerini sürdürüyor.” dedi.

OSTİM’in ODTÜ TEKNOKNET’in 
en önemli paydaşlarından biri ol-
duğunu belirten Alemdar, şu 
görüşleri paylaştı: “OSTİM 
ile yürüttüğümüz her tür-
lü program ve projede iş 
birliği yapmamızın yanı 
sıra 2005 yılında hayata 
geçirdiğimiz ülkemi-
zin ilk girişimcilik ve 
hızlandırma programı 
olan YFYİ’nin başın-
dan beri en önemli 
destekçileri arasın-
da, OSTİM, her sene 
girişimcilerimize 
önemli katkılar sağ-
layıp, maddi manevi 
destekler sunuyor.”

ODTÜ TEKNOKENT Genel 
Müdürü Serdar Alemdar, 
“Akademik bilgi altyapısı 
ile sanayinin yetenekli ve 
yaratıcı iş gücünün bir araya 
geldiği bölgemizde yer alan 
şirketler, bugüne kadar 
bölge içerisinden 1.4 milyar 
dolar’dan fazla teknoloji 
ihracatı gerçekleştirdi. Ar-
Ge sonuçlarının teknolojik 
ürünlere dönüştürülmesi 
ve geliştirilen teknolojilerin 
ticarileştirilmesi, 2019 yılında 
da en önemli konularımızdan 
olacak, bu çerçevede 
özel destek programları 
geliştireceğiz.” dedi.

“Teknoloji ticarileştirme en 
önemli konumuz”

ODTÜ TEKNOKENT’in 2019 plan-
larını aktaran Alemdar, şu mesaj-
ları verdi: “ODTÜ TEKNOKENT’in 
dünya çapında başarılı bir teknoloji 
ekosistemi olmasına yönelik olarak 
2019 yılında da çalışmalarımızı hız 
kesmeden sürdürürken, etkin ve 
güçlü üniversite-sanayi iş birliğiyle 
dünya çapında başarılı teknoloji-
lerin çıkarılması ve milyar dolarlık 
teknoloji şirketlerinin bu ekosistem-
den çıkarmak üzere faaliyetlerimize 
devam edeceğiz. Firmalarımız arası 
sinerjiyi artırmak ve yurtdışı açılımını 
desteklemek amacıyla kümelenme 
çalışmalarımıza ağırlık verirken, 
Teknokent Savunma Sanayi Küme-
lenmesi (TSSK), Teknokent Bilişim 
ve Telekomünikasyon Kümelenmesi 
(T.ICT) ve Teknokent İleri Sağlık 

Teknolojileri Kümelen-
mesi (T.HEALTH) kap-
samındaki faaliyetleri-
miz artarak yürüteceğiz.

Firmalarımızın Ar-Ge 
sonuçlarının teknolojik 
ürünlere dönüştürülme-
si ve geliştirilen tekno-
lojilerin ticarileştirilmesi, 
2019 yılının da en 
önemli konularımızdan 
olacak, bu çerçevede 
özel destek programları 
geliştirecek, İstanbul ve 
yurt dışındaki girişimci-
lik ve ticarileştirme faa-
liyetlerimizi de artırarak 
sürdüreceğiz.”

OSTİM’in ODTÜ TEKNOKNET’in 
en önemli paydaşlarından biri ol-
duğunu belirten Alemdar, şu 
görüşleri paylaştı: “OSTİM 
ile yürüttüğümüz her tür-
lü program ve projede iş 
birliği yapmamızın yanı 
sıra 2005 yılında hayata 
geçirdiğimiz ülkemi-
zin ilk girişimcilik ve 
hızlandırma programı 
olan YFYİ’nin başın-
hızlandırma programı 
olan YFYİ’nin başın-
hızlandırma programı 

dan beri en önemli 
destekçileri arasın-
da, OSTİM, her sene 
destekçileri arasın-
da, OSTİM, her sene 
destekçileri arasın-

girişimcilerimize 
önemli katkılar sağ-
layıp, maddi manevi 

sunuyor.”

ODTÜ TEKNOKENT teknoloji 
ticarileştirmeye odaklandı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelen-
mesi (OSSA), üyelerinin uluslararası 

rekabetçiliğini artırmak için faaliyetlerini 
aralıksız sürdürüyor. OSSA, Meksika Hava-
cılık Federasyonu’nun (FEMIA) davetiyle iş 
birliklerini güçlendirmek üzere fi rmalarıyla 
bilikte Meksika’da iş birliği temaslarında 
bulundu. 

Aralarında Airbus, Boeing, Thales ve 
Honeywell'in de bulunduğu 100'den faz-
la üyesi ile Meksika havacılık sanayisinin 
önemli kuruluşları arasında yer alan FEMIA 
ve OSSA arasındaki iş birliği güçleniyor.

23-25 Ekim 2018 tarihlerinde OSSA 
organizatörlüğünde Ankara’da gerçekle-
şen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş 
birliği Günleri (ICDDA) 2018 etkinliğine 
de katılan FEMIA’nın davetiyle OSSA, fi r-
malarıyla birlikte Meksika’da temaslarda 
bulundu.

OSSA, sektörde son yıllarda önemli çalış-
malar gerçekleştiren Mesksika’daki program 
kapsamında; savunma ve havacılık sanayii 
sektörlerinde yer alan fi rmalarla ihtiyaç ve 
talepleri karşılamak için fi kir alışverişi yapa-

rak, fi rmaların tesislerinde incelemelerde bu-
lundu ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

OSSA-FEMIA ortak çalışması sayesin-
de; döküm, makine imalat, saç şekillendir-
me, titanyum ve nikel dövme, özel proses, 
ısıl işlem, kaplama, montaj, kompozit ve 

ham madde alanlarında Meksika'nın ihtiyaç-
larını Türk KOBİ’ler karşılayacak. Meksika 
fi rmaları, Türk KOBİ'lerinin kaliteli hizmet 
ve üretimlerinden faydalanabilecek.

Etkinlik sırasında Meksika Türkiye Bü-
yükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Ticaret 
Müşaviri İnci Selin Bal Salkım ve Türk Sa-
vunma Ataşesi Yarbay Uğur Kuru OSSA 
ve üyelerinin stantlarını ziyaret ederek, 
Meksika’da iş olanakları ve atılması gereken 
adımlar hakkında bilgiler verdi.

Meksika ile iş birlikleri güçleniyor

Serdar Alemdar

İhracat yapmak,
yeni pazarlar bulmak, 

mevcut pazarlarda payını 
artırmak isteyenler için 

OSTİM Dış Ticaret Günlüğü 
yayında.

www.ostimdisticaret.org 
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Belarus Serbest Bölgesi 
ile İş birliği Sözleşmesi 

imzalandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye-Belarus İş 
Forumu çerçevesinde, OSTİM Organi-

ze Sanayi Bölgesi ile Belarus Grodnoinvest 
Serbest Ekonomik Bölgesi arasında İş Birliği 
Sözleşmesi imzalandı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın ile Grodnoinvest Serbest Ekonomik 
Bölgesi Başkanı Sergei Tkachenko'yu temsil 
eden yetkili tarafından imzalanan sözleşme; 
bilgi alışverişi alanındaki ilişkilerin geliştiril-
mesi, ekonomik iş birliği alanındaki projele-
rin yoğunlaştırılmasını amaçlıyor.

Sözleşme kapsamında; ülkelerinin eko-
nomik yaşamındaki rollerine uygun olarak, 
bölgelerinin ticari kuruluşlarına her türlü dış 
ekonomik faaliyetin geliştirilmesi ve güçlen-
dirilmesinde daha etkin bir yardım için iş bir-
liği geliştirilecek.

Ortak girişim oluşturma ve yatırım proje-
lerinin gerçekleştirilmesi konusunda her iki 
ülkenin KOBİ’leri teşvik edilecek. Ekono-
mik iş birliğini geliştirmek için iş toplantıları, 
seminerler ve konferanslar uygun koşulların 
oluşturulmasına katkı sağlanacak.

Savunma sanayii ve kümelenme ala-
nında iş birliklerini geliştirmek üzere 

Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan 
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Uğur Acıoğlu ve beraberin-
deki Yönetim Kurulu Üyeleri OSTİM’i de 
ziyaret etti.

Gaziantep Ticaret Odası’nın faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Uğur Acıoğlu, sek-
törel kümelenme çalışmaları konusunda 
OSTİM’in tecrübelerinden faydalanmak 
istediklerini kaydetti. Savunma sanayii 
alanında da üretim kabiliyetlerini geliş-
tirmek istediklerini vurgulayan Acıoğlu, 
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelen-
mesi Yönetim Kurulu Başkanı A. Mithat 
Ertuğ’dan sektörün çalışma prensipleri 
hakkında bilgiler aldı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, Gaziantep Ticaret Odası he-
yetine OSTİM’in yürüttüğü projeleri ve 
sektörel kümelenmeleri anlattı.

Bölgesel ve sektörel kalkınmada küme-
lenmenin önemli bir araç olduğuna dik-
kat çeken Aydın, “Kümelenmelerimiz de 
öncelikli üyelik şartı yerli ve milli üretici 

olması. Kümelenme kapsamında ortaklaşa 
rekabet çerçevesinde fi rmalarımızı ulus-
lararası rekabette güçlendirmeye yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. Gaziantep’in geliş-
mesi ve kalkınması için yapılacak çalış-
malarda tecrübelerimizi ve bilgi birikimi-
mizi paylaşmaya hazırız.” dedi.

Gaziantep Ticaret Odası kümelenmeyi 
OSTİM’den dinledi

IFAT Eurasia 2019 Fuarı, İstanbul 
Fuar Merkezi’nde 339 katılımcı ku-
rum ve fi rmanın, 84 ülkeden 10.467 

ziyaretçi ile buluşmasına ev sahipliği 
yaptı. Türkiye’de üçüncü kez düzenle-
nen organizasyon, gerçekleşen ticari faa-
liyetlerle de ülkemize ekonomik anlamda 
katkı sağladı.

Fuar başta Almanya olmak üzere Hin-
distan, Çin, Afrika gibi dünyanın farklı 
bölgelerinde; su ve atık su teknolojileri, 
atık yönetimi, geri dönüşüm ve atıktan 
enerji eldesi, kentsel temizlik ihtiyaçla-
rı, çevre kirliliği önleme teknolojileri, iş 

güvenliği konularında iki yılda bir ger-
çekleştirilen en prestijli fuarlardan olma 
özelliğinde.

Fuarda, çevre sorunlarına yönelik çö-
zümler öneren teknolojiler sergilenirken, 
eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Ulus-
lararası Çevre Konferansı IREMCON 
ve IFAT Forum programlarında yapılan 
sunumlar ile sektörün geleceği ele alındı.

Hedef pazarlarla görüşüldü
OSTİM ENERJİK, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığının Kümelenme Destek 
Programı desteğiyle standlı katıldığı 
fuarda üyelerinin; yenilenebilir enerji, 
çevre teknolojileri, atık yönetimi, sür-
dürülebilirlik konusundaki çalışmalarını 
katılımcılara anlattı. OSTİM ENERJİK 
standı uluslararası ziyaretçilerden yoğun 
ilgi gördü. 

Küme ortak standında görüşmelerini 
gerçekleştiren OSTİM ENERJİK üyele-
ri, uluslararası fi rmalarla iş birliği görüş-
meleri yaptı.

Küme, T.C. Ticaret Bakanlığı ta-
rafından desteklenen UR-GE Projesi 
kapsamında yaptırdığı hedef pazar ülke 

analiziyle belirlenen Orta Asya, Afrika, 
Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden tem-
silcilerle görüşme fırsatı yakaladı.

Fuar boyunca küme üyeleriyle gö-
rüşmeler gerçekleştiren uluslararası ka-
tılımcıların yoğunluklu talebi; biyogaz, 
çöp gazı sistemlerinin tesis kurulumları 
ile birlikte küçük ölçekli atık su arıtma 
tesisleri oldu. Ağırlıklı olarak Orta Asya 
ve Afrika ülkelerinden gelen talepler, 
sektörde ihracat rotasının belirlenmesine 
ışık tutuyor.  

OSTİM ENERJİK hedef pazarları genişletiyor
OSTİM Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi (OSTİM 
ENERJİK), 7 üyesiyle 
birlikte çevre teknolojileri 
ve atık yönetimi ile ilgili 
en son teknolojilerin 
sergilendiği IFAT Eurasia 
2019 Fuarı’na katıldı. 
Küme, etkinlikte; Orta 
Asya, Afrika, Avrupa ve 
Orta Doğu ülkelerinden 
temsilcilerle iş birliği 
ağlarını geliştirme 
yönünde adım attı. 

Kamu alımlarında çeşitli alanlarda kullanılan 
761 eşya için istisnai durumlar haricinde it-

halat izin belgesi verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı’nın, Kamu Kurum ve Ku-
ruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak 
İzin Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. 03.04.2019 tarihli Tebliğin birinci 
maddesine göre, 16.02.2018 tarihli ve 30334 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Ku-
rum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İtha-
latta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ’in (İthalat: 
2018/2) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına şu 
bent eklendi: “c) Petrol arama ve üretim faaliyet-
lerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, 
resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
“İthal İzin Belgesi”ni haiz eşya.”

Madde 2’de ise aynı Tebliğin 9 uncu madde-
sinin değiştirilmiş hali şöyle tarif edildi: “Madde 
9 – (1) Aşağıda yer alan eşyanın ithalatında bu 
Tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmez: 
a) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsa-
mında yer verilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma 
şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı 
malzemeleri listesinde belirtilen eşya. b) Ek-2’de 
yer alan Negatif Liste kapsamındaki eşya. (2) 
Birinci fıkrada belirtilen eşyaların ithalatına, özel 
ve istisnai durumlar ve/veya teknik zorunlulukla-
rın gerektirdiği hallerde, Ticaret Bakanlığı İthalat 
Genel Müdürlüğünce izin verilebilir.”

761 eşyaya ithalat izni 
verilmeyecek
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Proje açılış toplantısına; Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, Ankara Sosyal Bilim-

ler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Barca, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Arif Şayık, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, MAKFED Genel 
Sekreteri Zühtü Bakır, Ankara Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Tür-
kiye İş Makineleri Distribütörleri ve İma-
latçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Merih Özgen, İş ve İnşaat Makine-
leri Kümelenmesi (İŞİM) Yönetim Kurulu 
Başkanı Halide Rasim ve çok sayıda küme 
üyesi firma katıldı.

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, 
dünyada ve Türkiye’de makine sektörünün 
durumu hakkında bilgi verdi. Bakır, “Maki-
ne sektöründe Türkiye’de 13 bin 371 giri-
şim var. KOBİ ağırlıklı bir yapı söz konusu. 
OSTİM de makine sektöründe mikro ölçek-
li işletmeler başarılı işler yapıyor.” dedi.

Makine imalat sektöründe verimlilik so-
rununun TÜİK verilerinden görülebildiğine 
dikkat çeken Bakır, şunları söyledi: “An-
kara Kalkınma Ajansı'nın çalışmasında da 
Ankara iş ve inşaat makineleri sektörü öne 
çıktığı için projede pilot il olarak Ankara'yı 
tercih ettik.”

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide 
Rasim, haksız rekabet önlenerek, kaynak-
ların daha verimli kullanılması gerektiğine 
dikkat çekerek, “İŞİM, olarak başlattığımız 
yalın üretim eğitimleriyle sektörde verimli-
liği ön planda tutmaya çalışıyoruz.” bilgisi-
ni verdi.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Me-
rih Özgen, makine üretiminde modern tek-

nolojiyi yakında takip etmek gerektiğini 
vurguladı. Özgen, şunları söyledi: “Mo-
dern teknolojiyi kendi üretim biçimimizle 
birleştirip, markalaşmaya önem verip yeni 
pazarları artırmamız gerekiyor. Mevcut ka-
pasitemizi nasıl daha verimli kullanabiliriz; 
bunun peşinden gitmek lazım.”

“Hem iş birliği hem rekabet olabilir”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, rekabet ve kalkınma için sektörel 
kümelenme çalışmalarının önemini vur-
guladı. Aydın, “Kümelenme faaliyetlerine 
yürekten inanıyoruz. Kendi çalışmalarımız-
da da Avrupa Birliği’nin çalışmalarında da 

gördük ki kümelenme kalkınmanın önemli 
bir aracı. Hem iş birliği hem rekabet olabi-
lir; kümelenmenin felsefesi bu. Küme ha-
linde rekabet etmenin ve kökleri bizde olan 
Ahiliğin bereketli olduğuna yürekten inanı-
yoruz.” görüşünü paylaştı. 

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
teri Arif Şayık, “Ankara beşeri sermayesi 
en yüksek şehirlerden. Üniversite sanayi iş 
birliği ekosistemi devlet desteği etrafında 
toplanıyor. Destek bittiğinde de dağılıyor. 
Ajans olarak inandığımızı ekosistemi kur-
maya çalıştık. Mali desteklerimizi de proje-
lerin ticarileştirilmesine yönelik veriyoruz.” 
bilgisini aktardı.

"Verimlilik kritik bir rol oynuyor"
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, verim-
liliğin rekabet için her zaman önemli ol-
duğunu ifade etti. Barca, “Verimlilik 200 
yıldır eskimeyen bir rekabet aracı. Yönetim 
becerisine dayana verimlilik kritik bir rol 
oynuyor. Bu proje ortaklaşa öğrenmeyi ve 
girişimi vurguluyor. Rekabet içinde ortaklık 
ve ortaklık içinde rekabet önemli.” mesajını 
verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede, “Verimlilik son nok-
tada; minimum insan kaynağı ile kaç adet 
üretebiliyorum metodolojisine döndü. Artık 
yeni kurulan üretim hatları verimlilik dik-
kate alınarak kuruluyor. Eski sistemlerse 
verimli hale dönüştürülebilir.” değerlendir-
mesini yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından sektör 
temsilcileri verimlilik çalıştayı gerçekleş-
tirdi. 

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) 
İş ve İnşaat Makinaları Sektör Analizi ile Verimlilik Merkezi 

Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanma Projesi Açılış 
Toplantısı OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde yapıldı. MAKFED 
Genel Sekreteri Zühtü Bakır, “Ankara Kalkınma Ajansı'nın 

çalışmasında da Ankara iş ve inşaat makineleri sektörü öne 
çıktığı için projede pilot il olarak Ankara'yı tercih ettik.” dedi.

Verimlilikte pilot il Ankara

Türkiye’de kredi kefalet mekanizma-
sını işletmelerin hizmetine sunan 

Kredi Garanti Fonu (KGF), COSME 
projesiyle desteklerine bir yenisini daha 
ekledi. Projeyle KOBİ’lere yaklaşık 3 
milyar TL tutarında kredi kullandırılma-
sı bekleniyor.

Avrupa Birliği tarafından KOBİ'le-
rin finansmana erişimini kolaylaştırmak 
ve büyümelerini  desteklemek amacıyla 
yürütülen COSME projesi, Türkiye’de 
KGF işbirliği ile hayata geçiyor. Bu 
kapsamda Avrupa Yatırım Fonu tara-
fından KGF’ye kontrgaranti anlaşması 
ile hibe fon sağlanacak, kefalet işlemleri 
KGF’nin öz kaynaklarından yapılacak. 
KGF de bu kredilerin yüzde 80’ine ke-
falet verecek.

Sağlanacak kefalet desteği ile her 
bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem ol-
mak üzere toplam 60 ay vade ile 1 mil-
yon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. 
KGF; KOBİ’lerin COSME projesi için 
Akbank, Alternatif Bank, Denizbank, 

Garanti Bankası, Halkbank, ING Bank, 
İş Bankası, QNB Finans Bank, Şeker-
bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türki-
ye Finans Katılım Bankası, Vakıf Bank, 
Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Ban-
kası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 
Bankası olmak üzere projeye dahil olan 
toplam 16 bankaya başvuruda bulunabi-
leceğini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre; 2019 yılı Ocak dö-

neminde geçen yılın aynı dönemine göre 
tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam 
oranlarında düşüş yaşanırken sanayi 
sektörünün payı ise yüzde 19,9’da ka-
larak değişim göstermedi.

Türkiye genelinde 15 
ve daha yukarı yaştaki-
lerde işsiz sayısı 2019 yılı 
Ocak döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 
1 milyon 259 bin kişi arta-
rak 4 milyon 668 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı 3,9 pu-
anlık artış ile yüzde 14,7 
seviyesinde gerçekleşti. 
Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile yüzde 
16,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta 
(15-24 yaş) işsizlik oranı 6,8 puanlık ar-
tış ile yüzde 26,7 olurken,15-64 yaş gru-
bunda bu oran 3,9 puanlık artış ile yüzde 
15,0 olarak gerçekleşti.  

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı 
Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 
milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 

1,9 puanlık azalış ile yüzde 44,5 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe ça-

lışan sayısı 345 bin, tarım dışı sektör-
lerde çalışan sayısı 526 bin kişi azaldı. 
İstihdam edilenlerin yüzde 17,0'si tarım, 
yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, 

yüzde 57,7'si ise hizmet 
sektöründe yer aldı. Önceki 
yılın aynı dönemi ile karşı-
laştırıldığında tarım sek-
törünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0,7 puan, 
inşaat sektörünün payı 1,6 
puan azalırken, hizmet sek-
törünün payı 2,3 puan arttı. 
Sanayi sektörünün payı ise 
değişim göstermedi.

İşgücü 2019 yılı Ocak dö-
neminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 387 bin kişi artarak 31 milyon 825 
bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 
puanlık artış ile yüzde 52,2 olarak ger-
çekleşti.

TÜİK verilerine göre 2019 Ocak 
ayında, kayıt dışı çalışanların oranı yüz-
de 33,1 oldu. Mevsim etkisinden arındı-
rılmış istihdam oranı yüzde 45,9, işsizlik 
oranı ise yüzde 13,3 oldu.

KOBİ’lere 3 milyarlık 
yeni kaynak

Sanayi istihdamdaki payını korudu
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Kauçuk sanayicileri Avrupa’da hedef büyüttü

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Küme-
lenmesi, 18-23 Mart 2019 tarihleri 
arasında Fransa’nın Başkenti Paris 

ve Belçika’nın Başkenti Brüksel’i kapsa-
yan ikili iş görüşmeleri programı düzenledi. 
Programa küme üyesi 14 firma katıldı.

Kauçuk küme, Avrupa temaslarında ih-
racat fırsatlarını araştırmanın yanında kuru-
cu üyesi olduğu Avrupa Kauçuk Kümeleri 
Birliği üyelerini de ziyaret etti.

Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Euro-
pe Network), Fransa ve Belçika ekonomik 
misyonlarıyla birlikte planlanan program 
kapsamında, Paris Ticaret Ataşesi Özlem 
Nurdalı, MÜSİAD Paris Teşkilatı, Fransız 

Elastopole ve Belçikalı Plastiwin Küme-
lenmesi ile toplantılar düzenlendi. Ayrı-
ca Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi Zeki 
Levent Gümrükçü de makamında ziyaret 
edilerek, küme çalışmaları hakkında bilgi-
lendirildi.

Küme üyeleri, Avrupa’nın kauçuk ko-
nusundaki en önemli temas noktalarından 
olan Fransız Kauçuk ve Polimer Merkezi 
ve Avrupa Lastikçiler Birliği’nde önemli 
görüşmeler gerçekleştirdi. TOBB’un Brük-
sel merkezinde İktisadi Kalkınma Vakfı 
Brüksel Temsilciliği’nde de konuk edilen 
OSTİM heyeti, Vakfın faaliyetleri ve Belçi-
ka ekonomisi hakkında bilgiler aldı. 

OSTİM firmaları da faydalanacak
Geri dönüşüm alanında yeni teknoloji-

lerle de tanışan heyet; bu çerçevede hiçbir 
kimyasal madde kullanmadan gerçekleşti-
rilen geri dönüşüm çalışmalarını inceleme 
fırsatı buldu. 

Bir sonraki durak olan Avrupa’nın ka-
uçuk konusundaki en önemli araştırma 
merkezlerinden olan CFCP ziyaretinde ise 
küme üyelerinin Fransız firmalarıyla aynı 
imkanlardan faydalanabilecekleri konusun-
da anlaşma sağlandı.

İki başkentte 100’ün üzerinde iş görüş-
mesi gerçekleştiren firmaların, yakın za-
manda ticari potansiyele olumlu yansıması 
bekleniyor.  

Resesyon uyarısı
Fransa ve Belçika temasları sırasında 

Avrupa ekonomisini de gözlemleme fır-
satı bulduklarını belirten OSTİM Kauçuk 
Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü 
Dr. Kayhan Olanca, Avrupa ekonomi-
sinin resesyona doğru gittiğini kaydetti. 
Türkiye’nin ihracatının ağırlıklı olarak 
Avrupa pazarına yapıldığına işaret eden 
Olanca, “Dolayısıyla çok olası görünen re-
sesyonun ülkemiz ihracatını doğrudan etki-
lemesi bekleniyor. Özellikle ara ürün üreten 
OSTİM firmaları için bu tehdit daha yüksek 
olabilir. Bu ekonomik krizin etkilerini en 
aza indirmek için yeni pazarlara yönelmek 
ve yenilikçi ürünler üzerine çalışmak gere-
kecektir.” dedi.

OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi, T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
desteklenen UR-GE 
projesi kapsamında Fransa 
ve Belçika’da 100’ün 
üzerinde ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirdi. Verimli geçen 
görüşmelerin ardından 
yurda dönen küme üyeleri, 
kısa zamanda Avrupa 
pazarındaki paylarını 
artırmayı hedefliyor. 

OSTİM Türk Sanat Müziği Korosu, 
Özgür Ahmet Şarman’ın şefliğinde 

OSTİM’li çalışan, yönetici ve iş adamla-
rından oluşuyor. Koro, Türk sanat müzi-
ğinin birbirinden güzel 30 eserini solo ve 
koro halinde seslendirerek müzik severle-
re keyifli bir gece yaşattı.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan 
usta ses sanatçısı ve besteci Kadri Şarman 
da seslendirdiği eserlerle dinleyicileri 
mest etti.   

Konsere, Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Sıtkı Öztuna, OSTİMSPOR Kulübü Baş-
kanı Murat Kandazoğlu, OSTİM Vakfı 
Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, ORSİ-
AD Başkanı Nedret Yener ve çok sayıda 
dinleyici katıldı.

“Üretim aşkı sahneye taşınıyor”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Ve-

kili Sıtkı Öztuna, OSTİM’in 52 yıllık 
geçmişiyle sadece sanayi ve imalatta de-
ğil, sosyal alanlarda da önemli faaliyetler 
gösterdiğine işaret etti. Öztuna, “OSTİM 
üretim aşkını, ‘Alın Terinden Gönül Te-

line’ sloganıyla sahneye de taşıyor. Tüm 
katılımcılara teşekkür ediyorum. 1 yıla 
yakın çalışmalarıyla buraya gönül veren 
korodaki arkadaşlara teşekkür ediyorum, 
yüreklerine sağlık.” dedi.

ATO’da katkı verecek
ATO Başkanı Gürsel Baran, konserde 

olmaktan duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, katkı verenlere teşekkür etti. Baran, 
“Sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu-
yum. Bundan sonraki organizasyonlarda 
da ATO’nun da katkılarıyla hep beraber 
bir arada oluruz.” mesajını verdi.  

OSTİM TSM’den Bahar Konseri
OSTİMSPOR Kulübü, 
kültür, sanat faaliyetleri 
kapsamında sürdürdüğü 
Türk Sanat Müziği 
Korosu'nun 3. konserini 
bu yıl Gönül Telinden 
Bahar Konseri temasıyla 
düzenledi.

Rektör Aslan, Ostim 
Teknopark’tan bilgi aldı 

Gebze Teknik 
Üniversitesi 

teknopark kuracak
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Erzu-
rum Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Ostim 
Teknopark A.Ş. Yönetimiyle bir araya gel-
di. Rektör Aslan, Gebze Teknik Üniversite-
si bünyesinde kurmayı planladıkları tekno-
park ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Ostim Teknopark Genel Müdür Dr. Der-
ya Çağlar, teknoparkın kurulum süreci, işle-
yişi ve faaliyetleri hakkında Rektör Aslan’ı 
bilgilendirdi.








