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Yönetim sistemi,
rekabetçilik ve üretim
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

Ü

lke olarak, siyasi tarihimizin en
önemli seçimine gidiyoruz.
Haziran ayının sonunda gerçekleşecek seçimler, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin de başlangıcını
yapacak.
Karar alma ve oy verme tarihi arasındaki
süreç kısa olarak gözükse de Türkiye’nin
yönetimine talip olan siyasi kadrolar,
uzunca bir süredir seçim yarışına hazırlanır bir reﬂeks içerisinde idi.
Türkiye, son 10 yılda sıkça sandığa gitti.
Millet iradesi gerek yerel ve genel seçimler gerekse de referandumda tecelli
etti. Her seçim, beklentileri ve umutları
artırdı.
Demokratik mücadelede yer alanlar, bölgesinde güçlü ve küresel denklemde söz
sahibi bir Türkiye idealiyle icraatlarını
gerçekleştirme niyetini ortaya koydular.
Vaatler içerisinde belki de en çok kulağımızda ve hafızamızda kalanlar, ekonomi
odaklı başlıklardı. İleri teknoloji, katma
değeri yüksek yerli ve milli üretimin
geliştirilmesi, bunun ihracattaki payının
artırılması, istihdam, KOBİ’ler, kamu
alımları, cari açık, yapısal sorunlar ve
çözüm önerileri…
Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesini artırmak en önemli hedef. Bunu
sağlamaya yönelik yatırımların teşvik
edilmesi ise şart. Hakkını teslim edelim;
içerik açısından zenginleştirilen KOSGEB uygulamaları, Bakanlık programları gibi mekanizmalar güzel sonuçlar
verdi. Başarılı örnekler çıktı… Mesela,
savunma sanayii gibi teknoloji yoğun
kritik bir alanın yol haritası çok net ve
yapılanlar, bunların daha da iyisine yöneltiyor.
Örneğin OSTİM’de kümelenmelerin yararlandığı kısa adı URGE olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, ﬁrmaların dışa açılmasına ve küresel
pazarlarda varlıklarını hissetmelerine
vesile oldu; kendilerine olan güvenlerini
artırdı.
Süreçleri hızlandıran mekanizma ihtiyacı
Bu seçimlerde de halkın sandığa gitmeden, daha doğrusu karar vermeden önce
dikkati, ekonomik konulardaki açıklamalarda olacak. O nedenle ekonomi, bununla beraber halkın refah seviyesini ilgilendiren taahhütler dikkatle izlenecek.
Bilindiği üzere ülke ekonomimiz, bulunduğu coğrafya ortamının getirdiği geliş-

melere maruz kaldı. Ancak bu duruma
rağmen sanayiciler, üretime ve ihracata
devam etti.
Devletimiz, büyümeyi ihracata dayalı ve
sürekli kılmak için stratejiler geliştirdi,
önlemler aldı.
Yeni dönemde de aynısı ve daha fazlası
olmalı. Üretimi ve yatırımı zorlaştırmayan kolaylaştıran, kolaylaştırıcı enstrümanları vakit kaybetmeden hayata geçiren, bürokratik süreçleri hızlandıran
mekanizmalar elzem…
Yeni yönetim sistemiyle tanışacak Türkiye, muasır medeniyet seviyesinin üstüne
çıkma hedeﬁni; tasarlayarak, üreterek ve
uluslararası markalar çıkartarak güçlü
bir şekilde gerçekleştirebilir.
Bunu elde etmek için ise öncelikli olarak, yeni yatırımlara ve istihdama da
imkan verecek olan; yüksek teknolojili
ürünlerde yerlilik oranı mutlaka artmalı
ve toplam ihracattaki payı gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılmalıdır.
Katma değeri yüksek, yüksek teknolojili,
marka, tasarım ve inovasyona dayalı üretim yoluyla ihracat artırılmalı ve ülkemizin küresel pazarlardaki rekabetçi gücü
pekiştirilmelidir.
Büyüme ve ihracattaki gelişimin sağlamlaşması için üretim çarklarının motor
gücü olan KOBİ’lerin, ‘önce küçük olanlar’ yaklaşımıyla her zamankinden daha
çok üzerine titrenmelidir.
Kamu alımlarında yerli katkı payı yükselmeli, bunun için kamuda anlayış değişikliği olmalıdır.
KOBİ’lerin idealleri büyütülürken,
Türkiye’ye ‘sanayileşme’ ve ‘girişimcilik’ bilinci daha çok aşılanmalı, her platformda bu iki kavramın altı kalın çizgilerle çizilmelidir.
Sanayi için verilen teşvikler olumlu; artarak devam etmelidir. Ancak üretim ve
sanayileşmenin devlet politikası olarak
benimsenmesi için reformlar süratle hayata geçirilmelidir.
Üreterek kalkınma odaklı politikalarla
rekabetçi yapı geliştirilmeye devam edilmelidir.
Bu yolculukta pusulamız ‘milli düşünce’
olmalıdır.

"Başkalarının kanatlarıyla uçmaya
çalışanlar hürkuş olamazlar"
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KOSGEB ‘nitelikli destek’ vizyonunu benimsedi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk ÖZLÜ: “KOSGEB’de; katma
değerli üretim ve teknoloji tabanlı
girişimciliğe ‘nitelikli destek’
vizyonunu benimsemiştir.”

zi artırarak ve kapsamını genişleterek devam ettiriyoruz." diye konuştu.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim
Destek Programı 2018 Yılı
Teklif Çağrısı başvuruları
başladı. Son başvuru
tarihi 22 Haziran 2018.
Başvurular, 2018 Ekim ayı
sonunda sonuçlandırılarak
ilan edilecek.

OSGEB KOBİ Zirvesi, ‘Yüksek
Teknoloji ve Katma Değer Odaklı KOBİ’ler İçin Yeni KOSGEB
Vizyonu’ teması altında Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleşti. Zirveye çok sayıda
Kamu Kurumlarının, Meslek Kuruluşlarının, Üniversitelerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra pek
çok OSB temsilcisi ve sanayici katıldı.
İmalat sanayine 500 milyon lira
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, KOSGEB’teki dönüşüme işaret
etti. Özlü, “Bu dönüşüm; Türk ekonomisinin ve sanayisinin; teknoloji odaklı dönüşümü ile uyumlu bir dönüşümdür. Türk
sanayisi; yönünü teknolojiye ve ihracata
çevirmiştir. Aynı şekilde, KOSGEB’de;
katma değerli üretim ve teknoloji tabanlı
girişimciliğe ‘nitelikli destek’ vizyonunu
benimsemiştir.” ifadelerini kullandı.
KOSGEB’in yeni yol haritasının temelinde; bürokrasiden arındırılmış, etkin,
verimli, çözüm ortağı bir yapılanma
olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü,
“KOBİGEL-KOBİ
Gelişim
Destek
Programı’nın, 2018 Yılı Teklif Çağrısı’na
çıkıyoruz. Programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ’ler için, KOSGEB
tarafından toplam 700 milyon liralık bütçe ayrılmıştır. Bunun 500 milyon lirası
imalat sanayi, 200 milyon lirası yazılım
sektörü KOBİ’lerine verilecektir.” açıklamasını yaptı.
Yazılım sektöründeki KOBİ’lere yönelik
destekleri anlatan Özlü, şu bilgileri paylaştı: “Veri madenciliği, bulut bilişim,
nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı
uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve
otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları alanlarından herhangi birinde faaliyet
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gösteren KOBİ'lerimize, toplam 200 milyon lira destek vereceğiz. Destek programının üst limiti 1 milyon lira olarak
belirlendi. Projesi kabul edilen KOBİ'ler,
300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira
geri ödemeli olmak üzere, destekten yararlanacak. Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makine-teçhizat kalıp, hizmet ve yazılım alımı
giderleri için ödenecek. Sunulacak projeler en az 6 ay, en fazla 12 ay süreli olacak.
Proje teklif çağrısı, 22 Haziran 2018’de
son bulacak.”
Hedeflerin lokomotifi KOBİ’ler
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in
yeni dönem destekleri
hakkında
bilgi verdi. Uzkurt,
“KOBİ’lerimiz
vasıtasıyla ekonomimizi güçlü temellere oturtmak
için desteklerimizi
artırarak
devam
ediyoruz.
İthal
ürün ve ara malla-

rın yerli ve milli üretimini desteklemek,
KOBİ'lerimizi uluslararası pazarlarda
söz sahibi yapmak ve ülkemizin stratejik
önceliklerine uygun yenilikçi, teknoloji
düzeyi yüksek imalatçı girişimcilerimizi
özellikle desteklemeye devam edeceğiz.
KOSGEB'i sadece destek veren bir kurum değil KOBİ ekosistemini yöneten,
KOBİ'ler ile kalkınmayı tesis eden ve
KOBİ'lerimizin ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini veren bir kurum haline dönüştüreceğiz.” dedi.
Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda KOBİ'lerin lokomotif
olacağına inandığını ifade eden Uzkurt,
"Geçtiğimiz 28 yıl boyunca, küçük ve
orta ölçekli işletmelerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan,
yüksek nitelikli, öncü bir kurum olma
vizyonuyla çok önemli görevler üstlendik. KOBİ'lerin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek, önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olmak üzere bütün
imkanlarımızla KOBİ'lerimizin yanlarında olduk. Güçlü KOBİ'lere sahip olmak
ve onlar vasıtasıyla ekonomimizi sağlam
temellere dayandırmak için desteklerimi-

KOBİGEL başvurularında
son tarih 22 Haziran

ki işletmelerde satış hasılatı ve çalışan
sayısı kısıtı dikkate alınmayacak.

K

1 milyon TL destek

OBİ Gelişim Destek Programı
kapsamında hazırlanan 2018 – 01
sayılı Proje Teklif Çağrısı başvuruları
başladı. Çağrıya, KOSGEB ve paydaş
kurumların katılımıyla gerçekleştirilen
çalıştaylarda belirlenen illerde rekabet
avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinde ve yazılım sektöründe faaliyet
gösteren KOBİ’ler başvurabilecek.
Proje sunacak işletmelerin KOSGEB
veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları,
bilanço usulünde defter tutmaları
gerekiyor. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru
sistemine giriş yapamayacak.
Orta düşük ve düşük teknolojili imalat
sanayi sektörlerindeki ve yazılım
sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net
satış hasılatının en az 300.000 TL ve
yıllık ortalama çalışan sayısının en az
3 olması şartı aranıyor. Orta yüksek ve
yüksek teknolojili imalat sektörlerinde-

Destek oranı tüm bölgeler için %60.
Proje çağrısı ile işletme başına
300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz,
700.000 TL’ye kadar geri ödemeli
(teminat karşılığı) olmak üzere toplam
1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecek.
Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler,
‘rekabet gücünün geliştirilmesi’ genel
teması ile ilişkilendirilen: Üretimde
maliyet düşürme ve/veya verimliliği
arttırma amaçlı makine – teçhizat
edinimi ve devreye alma. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma.
Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme. Pazarlama etkinliğini geliştirme.
İhracat kapasitesini arttırma. Yazılım
işletmeleri için zorunlu olarakta; veri
madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin
interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD
/ CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güven-

“Ekosistem doğru kurgulanmalı”
Moderatörlüğünü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Başkanı Cengiz Ultav’ın
yaptığı, Savunma Sanayii ve İletişim Sektörlerinde Yerlileşme Millileşme Çerçevesinde Ana Sanayi KOBİ Tedarik İlişkisi panelinde; Ankara Sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir, Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar ve ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş
da konuşmacı olarak yer aldı.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türk
savunma sanayiinde yerlilik oranlarının
yüzde 60’lara çıktığına işaret etti. Yerlilik oranının yüzde 80 seviyelerine çıkartılması gerektiğini işaret eden Özdebir,
“Ana yüklenici firmalar, KOBİ’lerimizin
sektörde kalıcı olmasını sağlamak amacıyla onları eğitmek zorundadırlar.” dedi.
Türkiye’deki yüksek teknolojili ürünlerin
yüzde 20’sinin Ankara’da üretildiğini dile
getiren Özdebir, kurgulanacak destek modelinin üç boyuta sahi olması gerektiğini
belirtti. Özdebir, “Birinci boyut, ana yükleniciler, yani büyük firmaların yetkinliklerinin artırılmasıdır. İkinci boyut, alt
yükleniciler yani KOBİ’lerin teknoloji ve
Ar-Ge kapasitelerinin artırılması, nitelikli
insan kaynağının geliştirilmesidir. Üçüncü boyut ise sistemin diğer aktörlerinin
güçlendirilmesi yoluyla doğru ekosistemin kurgulanmasıdır. Diğer bir ifadeyle,
üniversitelerin ve teknokentlerin teknoloji transferi sağlaması ile çalışan bir sistem
oluşturulmalıdır.” önerisinde bulundu.
Zirvede; KOBİ'lerin Finansmana Erişim
Güçlükleri ve Yeni Finansman Destek
Modelleri ve Büyüme Sürecinde KOBİ'lerin Yönetim ve Üretim Becerilerini
Destekleyici Rehberlik ve Danışmanlık
Mekanizmalarının Önemi konulu panelleri de gerçekleştirildi.
liği, robot ve otomasyon yazılımları,
bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil)
alanlarından herhangi birinde veya
birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme
yetkinliklerinin arttırılması veya ürün
test / belgelendirme ya da yeni yazılım
/ oyun geliştirme. Stratejilerinden bir
veya birkaçını birlikte içeren proje
sunabilecek.
Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu, İller Bazında Başvuru
Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri
Matrisi, Kurul Değerlendirme Kriterleri
Tablosu, OECD İmalat Sanayi Sektörleri Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma
Tablosu ve programın Uygulama
Esaslarına, www.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilir.
Proje çağrısı için başvuru sistemi 22
Haziran 2018 günü saat 23.59’da
kapatılacak. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından
onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 3

NİSAN 2018

“Girişimcilik mayasını daha büyük
başarılara dönüştürmemiz gerekiyor”
Global Girişimcilik
Kongresi’nin, açılışında
konuşan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
“İnsanlarımızın ruhunda
zaten var olan bu
girişimcilik mayasını
doğru yöntemlerle çok
daha büyük başarılara
dönüştürmemiz
gerekiyor.” dedi.

D

ünyanın en kapsamlı girişimcilik
ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi’nin (GEC18IST) 10.su,
bu yıl ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongrenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci'nin katılımıyla yapıldı.
Global Bir Ekosistem İnşa Etmek sloganıyla düzenlenen kongreye, 170’i aşkın ülkeden 7 binden fazla kişi katıldı.
Kongre’de 300’ün üzerinde uluslararası
uzman konuşmacı, 150’den fazla oturumda izleyicilerle bir araya geldi. Kongre
seneye Bahreyn’de düzenlenecek.
Gençlere girişimcilik tavsiyesi
Global Girişimcilik Kongresi'nde konuklara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, ekonominin büyümesi
için girişimci sayısının artmasının şart
olduğunu belirterek gençlere ‘girişimci
olun’ tavsiyesinde bulundu.
İstanbul'un dünyanın dört bir yanından
girişimcilerin işlerini kurup büyütebilecekleri bir şehir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin içinde
ve yurt dışında sayısız defa elinde bir

çanta ile yola çıkıp 5-10 yıl içinde ciddi
cirolara ulaşan işletmeler kurmuş, ticaret ağları oluşturmuş insanlarımıza rastladım. İnsanlarımızın ruhunda zaten var
olan bu girişimcilik mayasını doğru yöntemlerle çok daha büyük başarılara dönüştürmemiz gerekiyor. Milletimizde her
konuda olduğu gibi girişimcilik hususuna
da ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kongremizin bu bakımdan bir milat
olacağına inanıyorum.” dedi.
Türkiye’nin stratejik konumuna değinen
da Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye sadece Asya’yla Avrupa’nın
geçiş noktası değildir, aynı zamanda
Türkiye ticaretten sanayiye, eğitimden
sağlığa, turizmden tarıma kadar çok geniş bir alanda milyarlarca nüfusa ve çok
geniş bir coğrafyaya hitap eden stratejik
bir bölgesel merkezdir. Hedefimiz konumumuzu en iyi şekilde değerlendirerek
ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisinden birisi hâline getirmektir. Bunun
için daha çok yatırım yaparak, daha çok
üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok
istihdam oluşturarak yolumuza devam
etme kararındayız. Büyük hedeflerin büyük reformlar gerektirdiğinin elbette far-

İM verilerine göre, Nisan ayında
ihracat geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda
olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat
rekoru kırılmış oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara
ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7
artarak 161,1 milyar dolara yükseldi.
Sektörel bazda Nisan ayında en fazla ihracatı, 2,9 milyar dolarla yine otomotiv
sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla
hazır giyim ve konfeksiyon ve 1,3 milyar
dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip

T

kındayız. Bunun için girişimcilere ve yatırımcılara çok önemli destekler, teşvikler
sağlıyoruz.”
Girişimciye cömert destekler
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı'nın 24 saat girişimcilerin hizmetinde olduğunu ve girişimciliği
desteklemek için kamunun çok cömert
destekler verdiğini belirtti. Hükümetin
girişimcilere finansman açısından da büyük kolaylıklar sağladıklarını ileterek
böyle dünya çapında büyük bir zirvenin
ülkemizde gerçekleşmesinden de büyük
memnuniyet duyduğunu iletti.
Kongrede ayrıca, Kalkınma Bakanı Lütfi
Elvan’ın da katılımıyla 30 ülkeden bakan
seviyesinde katılımcı ağırlayan Startup
Nations Ministerial oturumu da düzenlendi. Oturum hakkında değerlendirmelerde
bulunan Bakan Elvan, “Girişimcilerimizi cesaretlendirmek için yaptığımız bu
toplantılardan dolayı büyük memnuniyet
duydum. Bölgemizin lider girişimcilik
ülkesi Türkiye adına genç insanlarımızın
yeni girişimlerde bulunmasına, özellikle
teknoloji alanındaki işlerini her zaman
destekliyoruz.” dedi.

“Milat oldu”
Kongreyi değerlendiren GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı: “GEC18IST,
Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına
önemli bir iş birliği platformuna dönüştü. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC’nin onuncu yılında Türkiye'nin
ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin
girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat
yarattı. Ayrıca GEC18IST İstanbul’da
düzenlenen tek seferlik bir kongre olmanın ötesinde uzun soluklu bir dayanışma
platformuna vesile oldu. Türkiye olarak
global girişimcilik ekosisteminde aktif ve
verimli bir şekilde rol alabilmemiz için,
GEC18IST ile başlayan bu ortak dayanışma hareketinin gerçek bir platforma
dönüştüğünü görmekten son dere mutlu
oldum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan ile birlikte Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın da değerli katılımları ve destekleri ile taçlanan kongremiz
Türk girişimcilik dünyasının önemli bir
miladı olmuştur.” dedi.

Rusya'ya yakalandı.
İllerin ihracat performansına bakıldığında; Nisan ayında 51 il ihracatını artırırken,
etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı 30 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat
yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile sa- yapan ilk 5 il şu şekilde oldu: İstanbul 6
vunma ve havacılık sanayii, yüzde 31,2 milyar dolar, Bursa 1,2 milyar dolar, Koile su ürünleri ve hayvansal mamuller, caeli 1,1 milyar dolar, İzmir 781 milyon
yüzde 27,7 ile demir ve demir dışı metal- dolar ve Ankara 667 milyon dolar. İlk
ler oldu. Genele bakıldığında ise, tarım 10'da en yüksek ihracat artışını ise yüzde
ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı 39,1 ile Manisa gerçekleştirmiş oldu.
yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri
Son 7 aydır artış çift haneli
ihracatı yüzde 17,5 azaldı.
İhracat rakamlarını değerlendiren TİM
En yüksek ihracat artışı Rusya'ya
Başkanı Mehmet Büyükekşi, son 12 aylık
İhracat pazarlarına bakıldığında; Ni- ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarını vurgulasan ayında 161 ülke ve
Büyükekşi, “Yıl sonuna
bölgeye ihracatın arttığı
Milyar dı.
kadar her ay çıtayı daha da
görülüyor. En fazla ihrayükselteceğiz ve ihracat raDolar
cat yapılan ilk 5 ülkeden;
kamında 170 milyar doların
Almanya'ya ihracat yüzde
23,3, İngiltere'ye yüzde 2018'de ilk 4 aylık toplam ihracat üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu
16,1, İtalya'ya yüzde 15,7,
yana, yani 1,5 yıldır ihraFransa'ya yüzde 41,5 ve
Milyar catta
artış açıklıyoruz. Son
İspanya'ya ise yüzde 34,4
7 aydır ise ihracatımızdaki
Dolar
arttı. En fazla ihracat yapıartış çift haneli.” dedi.
lan 20 ülke arasında ise en
yüksek artış yüzde 62,2 ile
Büyükekşi, ihracat artışına
2018 Nisan ayı ihracatı

ilişkin açıklamalarda,
bazen ithalatın daha fazla
arttığı eleştirilerinin geldiğini belirterek, “Evet,
ihracat/ithalat dengesini
Mehmet Büyükekşi
daha yüksek
seviyelere çıkarmalıyız. İhracatın ithalatı
karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz,
önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede
bırakmamalı. TİM olarak bu konuda çalışma yürütüyoruz. Özellikle ara malı ithalatı konusunda yerli alternatifler geliştirmek için mesai harcıyoruz. Geçtiğimiz
ay 19 firmamıza, 23 proje için belge verildi. Böylece, hem ihracatımız artacak,
hem de ilgili ürünlerdeki ithalat azalacak.
Bu sayede, cari açığımıza 19 milyar dolarlık bir katkı oluşacak. Bu gibi yatırımlar hız kazandıkça, dış ticaret dengemizde
de hedeflediğimiz yere geleceğiz.” bilgisini verdi.

İhracat Nisan’da yüz güldürdü
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
verilerine göre Nisan ayında ihracat
yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon
dolara yükseldi. Böylece Nisan ayında
da aylık ihracat rekoru kırılmış oldu.

GEC18IST’te 16- 9 Nisan tarihleri arasında 170’i aşkın ülke ve Türkiye’den 7 binden fazla
katılımcı yer aldı. Kongre’de 300’ün üzerinde uluslararası uzman konuşmacı, 150’den fazla
oturumda izleyicilerle buluştu.
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ASO, Özdebir’in kaptanlığında
yola devam ediyor

BÜYÜMENİN
ÖNCÜSÜ SANAYİ
2018 yılı Şubat ayı sanayi üretim
rakamlarını değerlendiren Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü, “Büyümenin
öncülüğünü yine sanayi sektörü
yapmaktadır.” dedi.
ürkiye
İstatistik
Enstitüsü
(TÜİK), Şubat 2018 verilerine
T
göre; sanayi üretimi bir önceki yılın

Ankara Sanayi Odası (ASO), meclis
seçiminde güven tazeleyerek 4
yıllığına, yeniden ASO Yönetim Kurulu
Başkanı seçilen Nurettin Özdebir,
“İnşallah, huzurla ve üretken bir dönem
geçireceğimize inanıyorum.” dedi.

A

SO 16. dönem seçimlerinin ilk
aşamasında 35 meslek grubunda 84’ü meclis üyesi olmak üzere 203 meslek komitesi üyesi belirlendi.
Nurettin Özdebir, elektrik sanayisi komitesinden meclis üyesi olarak seçildi.
Seçim maratonunun devamında ASO
Meclisi, Seçim gündemiyle en yaşlı üye
Niyazi Akdaş başkanlığında toplandı. Seçimde 84 Meclis üyesinin 80’i oy kullandı.
Tek listeyle girilen seçimde oyların 77’sini
alan Özdebir, 4 yıl görev yapmak üzere yeniden ASO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

ASO Meclis Başkanlığı görevine Celal Koloğlu, Başkan Yardımcılıklarına
Yavuz Işık ve Akman Karakülah, Katip
Üyeliğe Mehmet Osmanbeyoğlu seçildi.
Nurettin Özdebir başkanlığındaki Yönetim Kurulu; Seyit Ardıç, Mete Çağlayan,
Taner Özdemir, Özgür Savaş Özüdoğru,
Aytaç Muhittin Dinçer, Musa Ertunç, Birol Duygu, Faik Güngör, Özgür Bayraktar ve Ercan Ata’dan oluştu.
“Aldığımız oyların mesuliyeti altında
çalışacağız”
Nurettin Özdebir, Meclis üyelerine hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında,
yaklaşık 8 ay gibi uzun bir seçim dönemi
yaşandığını belirterek, komite üyelerinin
aldığı her bir oyun borç senedi olduğunu
söyledi.
Çok verimli çalışma dönemi geçirecek-

lerine inandığını vurgulayan Özdebir,
“Hepimizin, aldığımız oyların mesuliyeti altında çalışacağına, ciddi bir şekilde
komitelerin çalıştırılacağına inanıyorum.
Her şeyin başı komiteler. Komitelerinizi
iyi çalıştırmanızı rica ediyorum. O komitelerde sadece sorunlar değil, gelecekle
ilgili planlar, projeler gelmesini ümit ediyorum.” dedi.
Özdebir, kimsenin kırılıp dökülmediği,
pişmanlıkların olmadığı, tatlı bir rekabet
ortamında seçimlerin gerçekleştirildiğine
dikkati çekerek, “Kimsenin itiraz edemeyeceği açık ve şeffaf bir seçim yaptık.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah, huzurla ve üretken bir dönem geçireceğimize inanıyorum.” diye konuştu.
Nurettin Özdebir ve çalışma arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz.

“ATO, Ankara’nın ihtiyacı olan her yerde olacak”
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO)
Yönetim Kurulu Başkanlığı
seçimlerinde Gürsel Baran, 175 oyun
174’ünü alıp yeniden başkan seçilerek,
güven tazeledi. Baran, “Ankara Ticaret
Odası, Ankara’nın ihtiyacı olan her
yerde, üyelerin nefesi olacak, morali
olacak, desteği olacak.” dedi.

A

TO’nun 14 Nisan 2018’de yapılan
ilk aşama seçimlerinde, 157 bin üyesini temsil eden 181’i meclis üyesi olmak
üzere toplam 429 komite üyesi seçilmişti.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO meclis üyelerinin Yönetim
Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve
yedek üyeleri, Disiplin Kurulu’nun asıl
ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Genel Kurulu delegelerini seçmek için, ATO’da ikinci kez sandık
kuruldu.
Gürsel Baran’ın tek listeyle aday olduğu
seçimde, ATO’nun 181 meclis üyesinden
176’sı oy kullandı, 1 oy da boş çıktığı için
geçersiz sayıldı. Geçerli olan 175 oyun
174’ünü alan Baran, Yönetim Kurulu
Başkanı olarak seçildi.
Seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu
üyeleri ise şöyle: Adem Ali Yılmaz, Edip
Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik,
Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü

Karakuş, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci, Temel Aktay.
Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkan ve
üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu ve
TOBB Genel Kurulu Delegeleri de belirlendi.
“Sorunları çözme gayreti içinde olduk”
Seçimlerle ilgili görüşlerini aktaran ATO
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,
2016 yılı Aralık ayında zor bir süreçle göreve geldiklerini hatırlatarak, “Yaklaşık
bir buçuk yıllık görev süremiz boyunca
Ankara’nın, tüccarın sorunlarını, dertlerini biliyorduk, bu sorunları çözme gayreti
içinde olduk” dedi.
Seçim süreci boyunca üyelerin kendisine
destek verdiğini kaydeden Baran, “Bundan sonra görev bizim. Ankara Ticaret
Odası, Ankara’nın ihtiyacı olan her yerde, üyelerin nefesi olacak, morali olacak,

desteği olacak. Ankara’nın sorunları için
elini taşın altına koyarak gayret gösterecek. İnşallah Ankara Ticaret Odası’ndan
iz bırakarak ayrılanlardan oluruz.” açıklamasını yaptı.
Amaç Ankara’ya hizmet
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçim sonuçlarını, “Ara dönemde başkanlık
görevini başarıyla yürüten Gürsel Baran
kardeşimin tek liste olarak seçime girmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu
seçimde ana amaç Ankara’ya hizmettir.
Ankara’ya hizmet noktasında birlik ve
beraberlik olması lazım. Burada çekişmenin olmaması lazım. Bu birlik ve beraberliği gördüğüm için de çok büyük mutluluk duydum. Tebrik ediyorum Gürsel
kardeşimi.” sözleriyle değerlendirdi.
Gürsel Baran ve çalışma arkadaşlarına
görevlerinde başarılar diliyoruz.

aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 11,2, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 10,4 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
yüzde 3,3 artış gösterdi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
bir önceki aya göre yüzde 0,3, imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
ise yüzde 1,1 azaldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Şubat ayı sanayi
üretim endeksi değerlendirmesinde,
2017 yılı büyüme performansını hatırlattı. Özlü şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl Türkiye G20 ülkeleri
arasında en hızlı büyüyen ülke olurken OECD ülkeleri arasında ise en
hızlı büyüyen ikinci ülke olmuştur.
Açıklanan sanayi üretimi rakamları, Türkiye’nin bu büyüme ivmesini
2018 yılına da taşıdığını göstermektedir. Büyümenin öncülüğünü yine
sanayi sektörü yapmaktadır.”

2018 yılı Mart ayında Türkiye’nin
tüm zamanların en fazla ihracatını
gerçekleştirdiğine değinen Özlü, sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payına dikkat çekti. Bakan Özlü, “Türkiye sanayisinde yapısal dönüşümü
gerçekleştirmek, üretimi ve katma
değeri artırmak amacıyla verdiğimiz
teşvikler, yatırım ortamını iyileştirmek için attığımız adımlar ve sanayicimizin finansmana erişimini artırmak üzere başlattığımız uygulamalar
2018 yılında da sanayimizin hız kesmeden yoluna devam edeceğini göstermektedir.” dedi.
Yatırım malları üretimindeki artışa
dikkati çeken Özlü, 2018’de yatırımların büyümeye daha fazla katkı
vereceğini vurguladı. Faruk Özlü,
“Sevindirici bir gelişme de ülkemizin
artık daha yüksek teknolojili ürünler
üretme eğiliminde olmasıdır. Açıklanan şubat ayı rakamlarında en yüksek üretim artışını yüksek teknolojili
ürünler gerçekleştirmiştir.” değerlendirmesini yaptı.
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İşçi, işveren ve ticari uyuşmazlıklarda

Adalete en hızlı erişim yolu: Arabuluculuk
Emsal oluşturmaz

İşçi-işveren ve ticari uyuşmazlıklarda hayata geçen arabuluculuk; taraflara zaman ve finansal
açıdan avantajlar sunarken, gizlilik esasına dayalı olması, varılan anlaşmaların emsal
oluşturmaması ancak mahkeme hükmü yerine geçmesiyle taraflara daha hızlı ve pratik bir
çözüm sunuyor.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire
Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculuk
sisteminin iş dünyasının gündemine
daha çok girmesi gerektiğini ifade
ederek, “Arabuluculuk, adalete en
hızlı erişim yollarından birisi. Dünyada
arabuluculuk sistemine baktığımızda
çözümlerin 1 gün veya 1 günden daha
kısa olduğunu görüyoruz.” dedi.

İ

şçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarla, ticari uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu, arabuluculuk. Uzun hukuki
süreçlere karşılık, tarafların kontrolünde,
gizlilik esasına dayalı arabuluculuk sistemi, 1 Ocak 2018 itibariyle dava şartı
haline geldi. İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında, arabulucuya başvurmadan
mahkemeye gidilemiyor. Arabulucuya
başvurulmadan dava açılması halinde,
herhangi bir işlem yapılmaksızın dava,
dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddediliyor.
OSTİM ve Destek Arabuluculuk ve Müzakere Merkezi tarafından düzenlenen
bilgilendirme seminerinde işçi, işveren
ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk
sistemi anlatıldı.
Seminerde; Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar,
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Destek Arabuluculuk ve
Müzakere Merkezi’nden Av. Ali Aydın,
OSTİM’li işçi ve işverenlere uygulamaya
ilişkin bilgiler verdi.
Programın açılışında konuşan OSTİM
Yönetim Kurulu Orhan Aydın, işçi, işveren uyuşmazlıklarının motivasyonu düşürdüğüne dikkat çekti. Aydın, “İş barışını sağlamak için çalışıyoruz.” dedi.
“Sosyal barışa hizmet ediyor”
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, arabuluculuk sisteminin avantajlarına ilişkin şunları paylaştı:
“Mahkemeye göre en büyük avantajı
sosyal barışa hizmet etmesidir. Arabuluculuk, dava yoluna göre; daha hızlıdır.
Daha ekonomiktir. Esnek bir süreçtir.
Tarafların ihtiyaçlarına ve menfaatlerine
dikkat çeker.

Taraflar arasındaki ilişkilerin korunmasını ve sürdürülmesini sağlar. Kontrol
tamamen tarafların elindedir. Kazanan ve
kaybeden yoktur. Düşük maliyetle ve hızlı bir biçimde iyi sonuçlar elde edilen bir
süreç olması sebebiyle, taraflar mahkeme
kararına nispeten daha fazla uyum gösterme eğilimindedir.”

1 Günde adalete erişim imkanı
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculuğun 1970 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya çıktığını anlattı.
Dünyada ticari arabuluculuğun öne çıktığını vurgulayan Öztatar, “Dünyada arabuluculuğa; sanayiciler, işvereneler ve iş
adamları daha çok sahip çıkmış. Arabuluculuk merkezleri daha çok onların himayelerinde kurulmuş. En çokta sistemden
onlar faydalanmış.” bilgisini verdi.
Türkiye’de de arabuluculuğun iş dünyasının gündemine daha çok girmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli hukukçu,
“2017 yılında iş mahkemelerinin ilk derece mahkemelerdeki süresi 542 gün. Buna
İstinaf ve Yargıtay’ı da eklersek bin gün.
3 buçuk yıla yakın. Yani bugün açılan bir
davanın sonuçlanması 2021-2022. Arabuluculuk adalete en hızlı erişim yollarından birisi. Dünyada arabuluculuk sistemine baktığımızda çözümlerin 1 gün veya 1
günden daha kısa olduğunu görüyoruz.”
dedi.
Yargılamanın, usulü işlemler bütünü olduğuna dikkati çeken Öztatar, mahkeme
ve hakim sayılarının artırılmasının da hukuki süreçleri kısaltmayacağını vurguladı. Hakan Öztatar şu bilgileri verdi: “Arabuluculuk bir yargılama değil! Bir usule
de tabi değil. Arabuluculuk hak odaklı da
değil. Menfaat odaklı. İş adamları menfaatlerine göre iş yapar, anlaşma yapar. Şirketinizin menfaati varsa o işi yaparsınız.
Dünyada ticari arabuluculuk öne çıkmış.
Sorunun bir an önce çözülmesi için.”

Gizlilik esas
Arabuluculuk sistemini mahkeme süreçleriyle kıyaslayan Hakan Öztatar, şu değerlendirmeleri yaptı: “Arabuluculukta
gizlilik çok önemli. Davalar aleyhinize
olduğunda bütün ticari sırlarınız ortaya
çıkıyor. Arabuluculuk sürecinde ise gizlilik var. Gizliliği ihlal etmenin 6 ay hapis cezası var. Bundan dolayı bir zarara
uğrarsanız tazminat sorumluluğu da var.”

Hükümetin, iş adamlarının istihdamla ilgili sorunlarını çözmek için arabuluculuk
uygulamasını devreye soktuğunu belirten Öztatar, işverenlerin işçi davalarının
emsal oluşturmamasına dikkat ettiğine
vurgu yaptı. Öztatar, “Dünyada arabuluculuk, gizli olduğu ve emsal oluşturmadığı için tercih ediliyor. Bunu yanlış
anlatıyorlar işverenlere ve işveren burada
bir çekince gösteriyor. Hem işveren hem
işçi davalarında süreçler çok uzun. Sorunun çözülmesi için Hükümetimiz 1 Ocak
2018’de dedi ki; “arabuluculuğa gitmek
dava şartıdır, mecburidir.” dedi. Süre de
4 hafta, anlaştın anlaştın. Anlaşamadın
dava yolu açık. Peki neden önemli? İşveren davayı kaybettiğinde 1’se 3 ödüyor.”
dedi.

Mahkeme hükmü yerine geçiyor
Sistemin diğer avantalarına da dikkat
çeken Hakan Öztatar, şunları kaydetti:
“Arabuluculukta kıdem ve ihbar konusunda anlaşırsanız, bunu işçi İŞKUR’a
götürüyor. İşçiye doğrudan işsizlik maaşı bağlanıyor. Arabuluculukta anlaşılan
hususlarda bir daha dava açılamaz. Arabuluculuk anlaşması mahkeme hükmü
yerine geçer.”
2018 yılı ilk 3 ayındaki arabuluculuk sistemi anlaşma sayılarını paylaşan Öztatar,
şu bilgileri verdi: “23 bin 500 tane anlaşma yapılmış. En önemlisi de 3 ayda ancak
11 bin dava açılmış. Bütün Türkiye’de.
Geçen yılın aynı zamanı 88 bin dava açılmış. Şu anda arabuluculukla yüzde 80
oranında dava açımını engellemiş.”
Arabulucunun haricinde yapılan anlaşma ve ödemelere karşı da tarafları uyaran Öztatar, “Arabulucunun haricinde
anlaşıp, yapılan ödemeler ve anlaşmalar,
gelecekte dava açılmasını engellemez.
Arabulucu ile birlikte anlaşma hazırlanıp
kayıt altına alınmalı.” uyarısında bulundu.

Nasıl işliyor?
Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işletiliyor.
Arabuluculuk bürosu olmayan
adliyelerde ise işlemler görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi
yazı işleri müdürlüğü tarafından
gerçekleştiriliyor.
Taraflardan birinin arabuluculuk
bürosuna başvurması durumunda
büro tarafından arabulucu görevlendirilmesi yapılıyor.
Tarafların birlikte başvurmaları ve
herhangi bir arabulucu üzerinde
anlaşmaları halinde büro tarafından üzerinde anlaşılan arabulucu
görevlendiriliyor.
Büro tarafından görevlendirilen
arabulucu, yapılan arabuluculuk
başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandırması gerekiyor. Zorunlu
hallerde 1 hafta daha ek süre
kullanılabiliyor.
Tarafların anlaşamaması halinde
ilk 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı
bütçesinden karşılanıyor.
Anlaşma durumunda arabuluculuk ücreti, asgari ücret tarifesi
üzerinden taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça eşit bir şekilde ödenir.
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya
katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi
durumunda toplantıya katılmayan
taraf, son tutanakta belirtilir ve bu
taraf dava da kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama
giderinin tamamından sorumlu
tutulur.
Ayrıntılı bilgi için: www.adb.adalet.gov.tr
(0312) 414 81 15

Medikal Küme'ye TSE’den destek
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İlaç
ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Ü.
Murat Parpucu, Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu
Başkanı Fatin Dağçınar ve Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Aydıngün ile
birlikte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz’ı ziyaret etti.
Ziyarette OSTİM heyeti, medikal sektörünün akreditasyon, test ve analizle ilgili taleplerini dile getirdi. Heyet,
AB Tıbbi Cihazlar Regülas-

yonu (MDR) uyum sürecinde bilgilendirme ve danışmanlık konusunda
TSE’den destek istedi.
TSE Başkanı Korkmaz, yerli ürünlerin
teşviki konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. MDR uyum sürecinde gereken desteği vermeye hazır olduklarını
ifade etti.
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“OSTİM dünyada
karşılık bulan bölge”
OSTİM S.S. Küçük Sanayii Sitesi Yapı
Kooperatifi ve OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, “OSTİM sadece
bizim şehrimize hitap eden bir bölge
değil! Dünyada karşılık bulan bir
bölge.” dedi.

STİM S.S. Küçük Sanayii Sitesi
Yapı Kooperatifi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 50 yılı geride bırakan OSTİM
Kooperatifi, 49. genel kurul toplantısını
geniş bir katılımla gerçekleştirdi.
Divan heyetine, Zeki Sayın, Behzat Zeydan ve Saffet Cansever seçildi. Divan
Başkanlığını üstlenen Zeki Sayın, delegelere teşekkür etti. OSTİM’den örnekle
İstanbul’da da bir sanayi sitesi kooperatifi
kurulduğunu anlatan Sayın, “Onların genel kurullarını da yaklaşık 10 yıldır idare
ediyorum. Her genel kurulda OSTİM’den
örnekler veriyorum. OSTİM, sizlerin tutum ve davranışlarıyla sadece Türkiye’ye
değil yurt dışına da taşmış bir kooperatif.
Kuruluşundan bu yana babalar, çocuklar
ve torunlara kadar gelmiş bir vaziyette.
Sizlerin burada konuşması kooperatifin
yönetim kuruluna ışık tutacak. Daha güzel adımlara, daha güzel işlere sebep olacaksınız.” dedi.

O

“Sizin cesaretinizle yolculuğa devam
ediyoruz”
OSTİM S.S. Küçük Sanayii Sitesi Yapı
Kooperatifi ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın 2017 faaliyetleri hakkında bilgi verdi. OSTİM’in
Ankara’nın sanayileşmesinde önemli bir
okul olduğunu ifade eden Aydın, OSTİM
Kooperatifi’nin iş yeri edinme ötesinde
bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı.
2017 yılında OSTİM Teknik Üniversitesi kanununun çıktığını hatırlatan Orhan
Aydın, üniversiteyle OSTİM’in farklı bir
çehreye bürüneceğini kaydetti. Bölgede
insan sağlığından uzay ve uydu teknolojilerine kadar pek çok alanda dünyanın
heryerine parça üretildiğini vurgulayan
Aydın, “OSTİM sadece bizim şehrimize
hitap eden bir bölge değil! Dünyada karşılık bulan bir bölge.” dedi.
Bölgede yürütülen sektörel Kümelenme çalışmaları hakkında da bilgi veren
Başkan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz Ankara’nın en dinamik, hareketli,
çalışkan ve Ankara’nın organizasyonel
olarak en büyük Organize Sanayi Bölgesiyiz. Yapılan işlerin arkasında OSTİM
var. OSTİM’in arkasında sizler varsınız.
Sizin cesaretinizle bu yolculuğa devam
ediyoruz.”
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.

2017’de 14 Ülkeye İhracat
Kuruluşundan bu yana 52 ülkeye
ihracat yapan OSTİM Endüstriyel
Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 2017 yılında
OSTİM’den 14 ülkeye ihracat yaptı.
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 2017 Yılı Olağan Genel Kurul
toplantısı divan heyetinin teşkilinin
ardından başladı. Toplantı, salonda
bulunamayan ortakların katılımına
imkan sunacak şekilde internet üzerinden de yayınlandı.
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve
İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, sözleşme gereği Divan
Başkanı olurken Divan heyeti, Zeki Sayın, Mehmet Alkan ve Saffet Cansever
den oluştu.
2017 Yılı faaliyetleri Genel Müdür
Abdullah Çörtü tarafından anlatıldı.
Çörtü, şirketin faaliyetlerini düzenli olarak Kamu Aydınlatma Platformu’nda

açıkladıklarını belirtti. Yatırımcı olarak
Ostim Teknopark projesine başladıkları bilgisini paylaşan Çörtü, “İlk etap için
anlaşmaya vardık. Buranın yatırımını
yapacağız, 20 yıl boyunca kira geliri
elde edeceğiz. Hem şirkete gelir hem
de OSTİM’e teknopark kazandırmış
olacağız.”
Şirketin ihracat faaliyetlerine de
değinen Çörtü, şirketin kuruluşundan
beri 51 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını
anlattı. Tecrübeli yönetici, “İhracat yaptığımız ülke sayısı bu yıl 53’e çıkacak.
2017 yılında 14 ülkeye ihracat yaptık.”
bilgisini paylaştı.
Faaliyet raporu okunmasının ardından
müzakereye açıldı. Ortaklar faaliyetler
hakkında merak ettikleri soruları şirket
yöneticilerine sordu. Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, ve Genel Müdür
Abdullah Çörtü soruları cevapladı.
Yönetim kurulu faaliyetleri ve gelir
gider hesapları, genel kurul tarafından
ibra edildi.

“OSTİM’in uzmanlıkları Gambiya için çok önemli”
OSTİM’i ziyaret eden, Gambiya
Ticaret, Sanayi, Bölgesel Entegrasyon
ve İstihdam Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Lamin Dampha, “OSTİM’in
KOBİ geliştirme, organize sanayi
bölgeleri, kuluçka, kümeleme ve
girişimcilik desteği konusunda
uzmanlığına şahit oldum. Bu alanların
hepsi Gambiya için çok önemli
konular.” dedi.
rganize Sanayi Bölgeleri ve
KOBİ’leri
incelemek
üzere
Türkiye’ye gelen Gambiya Ticaret, Sanayi, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanlığı yetkilileri ve iş adamlarından oluşan heyet OSTİM’i ziyaret etti.
Gambiya heyetine OSTİM’in yapısı ve
gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi
verildi. OSTİM’de pek çok başlıkta
üretim yapıldığına dikkati çeken
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Hemen hemen
her alanda, her sektörde, her ürün
üretiliyor. Bir şehrin kurulması
için aklınıza gelen ne varsa hepsi
bu bölgede üretilebiliyor.” dedi.
“Gambiya’yı keşfedeceğiz”
Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle olan yakın ilişkilerine değinen Aydın,
“OSTİM
olarakta

O

Afrika’da; Güney Afrika bölgesi, Somali, Cezayir, Fas, Tunus, Mısır, Sudan,
Moritanya, Nijerya gibi pek çok ülkenin
hepsinden haberdarız ve buraları biliyoruz. Şimdiye kadar Gambiya’ya yolumuz
düşmedi inşallah orayı da keşfedeceğiz.”
değerlendirmesini yaptı.
OSTİM kümelenmelerinde yer alan firmaların ürünlerinin Gambiya’nın ihtiyaçlarını karşılayabileceğini aktaran
Orhan Aydın, “İş birliklerini geliştirme
konusunda biz her tür çabayı sarf etmeye
hazırız. Talebiniz halinde ihtiyaçlarınızı
buradaki firmalarımızla, kümelerimizle
buluşturabiliriz. Bu ilişkiyi geliştirecek
bir mekanizma öneriyorum. Gambiya’da
bizim muhatap olabileceğimiz bir adres
olsun. OSTİM’de de Gambiya’ya burada
bir masa ayırabiliriz.” önerisinde bulundu.
OSTİM’in KOBİ’lerden oluşan bir bölge
olduğunu vurgulayan Aydın, bölgenin aynı zamanda girişimci kuluçkası olduğunu anlattı. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “OSTİM
aynı zamanda meslek eğitiminin
ve bu firmaların yurt dışına açılmasıyla ile ilgili olarak organizasyonların olduğu bir
bölge. Bu başlıklar
bizi ayırıcı ve özellikli vasıflarımız.
Bölgemizde GamLamin Dampha
biyalı dostlarımızı

görmekten dolayı çok mutluyuz. Onlarla
ilişkileri geliştirme konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.”

“Gambiya’daki yatırım
olanaklarını keşfedin”
Gambiya Ticaret, Sanayi, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Lamin Dampha, Türkiye’nin
KOBİ geliştirmesi, Organize Sanayi Bölgeleri, kümeleme, bilim ve teknoloji araştırmaları konularındaki deneyimlerinden
yararlanmak üzere temaslarda bulunduklarını anlattı.
Gambiya’daki ana sanayi kollarının şişeleme, orman sanayi, hafif üretim sanayi, turizm ve tarımsal işleme üzerine
yoğunlaştığı bilgisini aktaran Dampha,
“Türkiye’nin sanayi gelişimi konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını,
Gambiya’da Türkiye yatırımlarını artırmayı, Türkiye’de üretilen ürünler konusunda ticaret ilişkilerini artırmayı bekliyoruz.” dedi.
OSTİM’in, sanayi bölgesi ve KOBİ geliştirme konusundaki tecrübelerine dikkat
çeken Gambiyalı bürokrat, “OSTİM’in
KOBİ geliştirme, organize sanayi bölgeleri, kuluçka, kümeleme ve girişimcilik
desteği konusunda uzmanlığına şahit oldum. Bu alanların hepsi Gambiya için çok
önemli konular. OSTİM’deki iş adamlarını Gambiya’daki yatırım olanaklarını keş-

fetmeye davet ediyorum.” mesajını verdi.
Türkiye’nin ülkesinde yürüttüğü projeler
hakkında da bilgi veren Lamin Dampha,
şunları aktardı: “Gambiya Teknik Eğitim
Enstitüsü’ne Türkiye tarafından kurulan
dökümhane. Bunun dışında insan kaynakları geliştirme projesi de var. Birçok
Gambiyalı öğrenci çeşitli konularda eğitim görmek için Türkiye’ye geldi ve bu
program devam ediyor. Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından desteklenen askeri eğitim programı
da var. Türkiye’de eğitim görenlerin yanı
sıra, Türkiye’den Gambiya’da bulunan ve
Gambiya Ordusu’nu eğiten uzmanlar bulunuyor.”
Türk iş adamlarının Gambiya’daki faaliyetlerini de anlatan Dampha, “Gambiya kıyılarında ülkemize elektrik sağlayan bir gemi bulunuyor. Bunun dışında
Gambiya’da özel işletmeler olarak çalışan
Türk sağlık uzmanları var. İnşaat, orman
sanayi ve orman ürünlerinin ihracatı konularında da Türk özel sektörünün varlığından bahsedebiliriz.” dedi.
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ASELSAN tıbbi cihaza
tecrübe aktaracak
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)
ile ASELSAN, Sağlık Biyoteknolojisi
alanında iş birliği yapacak.

ağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Eyüp Gümüş, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve TÜSEB Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un imza
koyduğu protokolle ilk adım atıldı.
Savunma sanayiinin her zaman tıp teknolojisinin gelişmesine ışık tuttuğunu
ve hali hazırda kullanılan birçok cihazın
savunma sanayi tarafından geliştirildiğini
vurgulayan Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “Protokol çerçevesinde Aselsan’ın özellikle
tıbbi cihazlar ve laboratuvar kitleri başta
olmak üzere sahip olduğu tecrübeler ile
TÜSEB’in Ar-Ge çalışmaları birleştirilecek. Tıbbi cihaz ve sağlık alanında kullanılan malzemelerin yerlileştirilmesi ve
Türkiye’de üretilmesi konusunda iş birliği yapılacak. Hayırlı olmasını temenni
ediyorum.” dedi.
Sağlık alanına odaklandıklarını söyleyen
Aselsan Genel Müdürü Dr. Faik Eken
ise savunma sanayiinde oluşturduğumuz
teknolojik birikimi, ülkemizin ihtiyaç

S

duyduğu alanlarda kullanmak üzere yoğun bir çalışma içinde olduklarını bildirdi. Eken, “Sağlık Bakanlığımız bize yol
gösterdi, bunun bir örneğini bu protokolle
ortaya koymuş bulunuyoruz. Sağlık alanında ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek için çalışacağız” açıklamasını yaptı.
TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, ASELSAN’ın tecrübelerinden
faydalanacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Keleştemur,
“ASELSAN’ın tecrübeleri ve alt yapısından faydalanmak için toplantılar yaptık
ve bu noktaya geldik. Sağlık Biyoteknolojisi alanında ülkenin acil ihtiyaç duyduğu alanlarda işbirliği yapacağız. Ülkemiz
için hayırlı olsun.” görüşünü paylaştı.

“Üniversiteler vadesine
sadık olmalı”
T

ıp Fakültesi hastanelerinin ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin borçlarının Maliye Bakanlığı'ndan
aktarılacak kaynakla ödenmesi kararını
değerlendiren Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı
Metin Demir, “Üniversiteler ve kamu,
borcuna ve ödeme vadesine sadık olmalı.” dedi.
Tıp Fakültesi hastanelerinin 2017 yılı
sonu itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi
malzemelere ilişkin borçlarının Maliye
Bakanlığı'ndan aktarılacak kaynakla
ödenmesi kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar, sektörde sevinçle karşılandı.
SEİS Başkanı Metin Demir, ödeme
sorununun çözümünden memnuniyet
duyduklarını belirterek, “Yıllardır süregelen ödeme sorununa Üniversiteler
Birliği, tıbbi cihaz sektörü, ilaç sektörünün iş birliği ve hükümetimizin
destekleriyle bir çözüm bulunmuş oldu. Bakanlar Kurulunca
belirlenecek olan iskonto oranlarının da makul, kabul edilebilir ve sektörümüzü daha fazla
zorlamayacak bir oran
olmasını bekliyoruz.
Yılların birikimi ile

oluşan sıkıntılı durumda bir şekilde çözülmüş oldu. Bunun için emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Üniversitelerin yapısal sorununa değinen Metin Demir, sorunun kalıcı olarak
çözülebilmesi için 2016 Nisan ayında
alınan Ekonomik Koordinasyon Kurulu
kararlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Demir, üniversitelerin
döner sermayelerindeki yükü alınmaz
ve diğer parametreler düzenlenmezse
tekrar aynı duruma geri dönülebileceği uyarısında bulundu. Demir sözlerini
şöyle sürdürdü: “Üniversitenin yapısal
sorunlarının çözülmesi gerekiyor ki bu
işin sürdürülebilirliği olsun. Bunun için
üniversiteler ve kamunun satınalma
şartnamelerine ödeme günü yazmaları ve o ödeme vadesine de uymaları
gerekiyor ki aramızdaki bu güvensizliği ortadan kaldıralım, güven ortamı
oluşturalım. Üniversiteler ve kamu,
borcuna ve ödeme vadesine sadık
olmalı. Eğer bu sağlanırsa sektörümüz sattığı malın bedelini alacağı
günü bilir ve ödemesini vaktinde
alır, tam rekabet piyasası
işler. Dolayısıyla kamu
da uygun ürünü uygun
fiyata almış olur.”
Metin Demir
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OSSA ve üyeleri ABD, Malezya ve Antalya’da Türk sanayisini temsil etti

Savunma KOBİ’lerinin kıtalar arası maratonu
OSTİM’in ve Türkiye’nin üretim gücünü
dünyaya duyuran OSTİM Savunma
ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA),
ABD ile başladığı etkinlik trafiğini
Antalya’da tamamladı. Küme üyeleri,
bir ay süren yoğun takvim kapsamında
katıldıkları etkinliklerde çok sayıda
iş görüşmesiyle ticari potansiyelini
Amerika ve Asya kıtalarına taşıdı.

rough Airshow 2018’de atılacağı bilgisini
verdi.
Ertuğ, “Anlaşma ile OSSA üyesi KOBİ’lerin Meksika’da yürütülen projelerde;
talaşlı imalat, kablaj, kompozit, kaplama,
özel prosesler ve montajlı işler gibi birçok
alanda yer almasının önü açılacak.” dedi.
Ertuğ, Meksika heyetinin ve firmalarının
da ICDDA 2018 etkinliğinde yer almak
istediğini belirterek, önümüzdeki dönemde OSSA ile iş birliklerini artırma hedefinde olduklarını kaydetti.

DSA’ya üçüncü katılım

ABD’de Meksika ile mutabakat
OSSA ilk olarak 26 - 28 Mart 2018 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin
Seattle şehrinde düzenlenen Aerospace &
Defense Supplier Summit 2018 Fuarı’nda
bayrak açtı.
Askar Makina, Emge, Gür Metal, Hezarfen Havacılık, Küçükpazarlı Havacılık, Pdmsol, Volo Kompozit, Yepsan ve
Yüksel Kompozit ile birlikte fuara katılan
küme standında sektörün lider kuruluşlarını ağırladı.
Boeing, Airbus, Daher, Safran ve Stelia
başta olmak üzere birçok firma ve heyet
ile temas sağlayan OSSA, üyelerinin yeteneklerini anlatırken Ankara’da 4.sü gerçekleşecek Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) 2018
için de detaylı bilgilendirme yaptı.
Bu görüşmelerin ilk meyvesi Boeing’ten
geldi. Firma yetkilileri geniş bir ekip ile
ICDDA 2018 katılımlarının teyidini verirken, fuara Meksika’dan katılan heyet
ile OSSA arasında, OSSA üyesi KOBİ’lerin Meksika’da gerçekleşen sektör
projelerinde alt yüklenici olması ile ilgili
İyi Niyet Anlaşması imzalanması kararı
alındı. OSSA Yönetim Kurulu Başkanı
Mithat Ertuğ, imzaların Temmuz ayında
İngiltere’de düzenlenecek olan Farnbo-

OSSA bir sonraki etkinlik için kıta değiştirdi. 16-19 Nisan 2018 tarihlerinde
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da
düzenlenen Defence Services Asia (DSA)
2018 Savunma Sanayi ve Güvenlik
Fuarı’na katılım sağlayan küme, üyeleri;
2G Havacılık, Emge, Er Makine, Mege
Teknik, Nero Endüstri, Orion Havacılık,
Est Endüstri Teknik, Ema Sistem, Figes,
Aksa Runflat, Femsan Elektrik Motorları,
Garanti Giyim Kompozit’le birlikte Türk
KOBİ’lerini temsilcileri arasında yer aldı.
Türkiye’den Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde ASELSAN, BMC,
FNSS, KALE KALIP, OTOKAR ve TUSAŞ başta olmak üzere 29 Türk kurum ve
firmanın katıldığı DSA 2018, Türkiye ve
Malezya arasındaki savunma sanayii alanında iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir etkinlik niteliğinde.
Sektörünün en önemli beş etkinliğinden
biri olan fuara bu yıl üçüncü kez katılım
sağlayan OSSA, burada, başta Malezya olmak üzere Pakistan, Endonezya ve
Filipinler’den firmalar, bürokratlar ve askeri heyetler ile görüşmeler gerçekleştirdi, askeri ve sivil konuklarına Malezya’da
da ICDDA daveti yaptı. OSSA standının
konuklarından biri olan Türkiye Cumhuriyeti Malezya Kuala Lumpur Büyükelçisi Doç. Dr. Merve Kavakçı da çalışmalar
hakkında bilgiler aldı.

alt yüklenici üye KOBİ’lerimiz arasında
ileriye dönük iş birliklerinin temeli atıldı.
Heyet ile yapılan verimli görüşmelerin
ardından karşılıklı ziyaretler ve firmaların
kabiliyetlerinin yerlerinde görülmesi konularında görüş birliğine varıldı.” açıklamasını yaptı.

Eurasia Airshow 2018
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
himayesinde 25-29 Nisan 2018 tarihleri
arasında Antalya'da gerçekleşen Eurasia
Airshow 2018, havacılık ve uzay sektörünün lider marka ve sanayilerini bir araya
getirdi.
OSSA, üyeleri Arel, Artı Elektronik, Askar Makine, Ermaksan, Ersan Savunma
ve Havacılık, Icterra, Emge, Gür Metal,
MFK Makine, Nero Endüstri, Odak Kompozit, Seykoç Alüminyum, Küçükpazarlı
Havacılık ve T-Kalıp’la birlikte yer aldığı
fuarda ABD ve Malezya’da olduğu gibi
ilgi gören STK’ların arasında başı çekti.
Antonov, Bae Systems, Honeywell, Thales, Rolls-Royce ve Boeing firmalarının
yetkilileri, çeşitli yabancı ülkelerin askeri
ataşeleri ve heyetleri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren küme ve üyeleri, ICDDA
organizasyonu hakkında da bilgi vererek
ziyaretçilerini Ekim ayındaki Ankara buluşmasına davet etti.
OSSA’nın Antalya’daki misafirleri arasında Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de yer aldı.

Özellikle Pakistanlı yetkililerle yaptığı
görüşmelerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirten OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, “Pakistan heyeti ile

Türkiye, komşuda dördüncü sırada
İş ortaklığında Türkiye’nin
Bulgaristan için önemine dikkat
çeken Bulgaristan Ankara
Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Dimitar
Nedkov, “Türkiye ülkemizdeki
en büyük dördüncü yatırımcı
konumunda.” dedi.

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Dr. Kayhan Olanca,
Bulgaristan heyetine OSTİM’i tanıttı. Bölgede 6 bin 200’den fazla firmanın 17 ana
sektörde 10 bin kalemin üzerinde
ürün ürettiğini belirten Olanca,
Bulgaristanlı firmalarla, OSTİM’deki işletmelerin ticaret
potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

5 yıl boyunca vergi
muafiyeti
ulgaristan Ankara Büyükelçiliği Ticari
Ateşesi Dimitar Nedkov ve beraberinde OSTİM’e gelen 12 Bulgaristanlı firma
temsilcisi OSTİM’li iş adamlarıyla ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirdi.

B

Ticari Ataşe Dimitar Nedkov ise ülkesindeki
yatırım fırsatları
hakkında bilgi
verdi. BulgaDimitar Nedkov

ristan’daki yatırım teşviklerinin vergi muafiyeti ve arsa desteği şeklinde olduğunu
ifade eden Bulgar diplomat, ülkesinin gelişmiş iletişim ağı ve yetişmiş insan kaynağıyla önemli fırsatlar sunduğuna dikkat
çekerek, istihdamın düşük olduğu şehirlerde yatırım yapan firmalara 5 yıl
boyunca vergi muafiyeti uygulandığını anlattı.
Türkiye’nin iş ortaklığında Bulgaristan için önemli bir ülke olduğunu
vurgulayan Nedkov, “Ülkemizde,
Türkiye otomotiv sanayine yedek parça üreten pek çok firma var. Türkiye aynı zamanda ülkemizdeki
en büyük dördüncü yatırımcı konumunda.” dedi.

Dimitar Nedkov’un beraberindeki Bulgar
firma temsilcileri OSTİM’li iş adamlarıyla
ticari fırsatları masaya yatırdı.
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ARUS, 2019’da sektörün uluslararası büyük buluşmasına talip oldu

Raylı sistemlerde küresel etkinlik için görüş birliği
Köklü sanayi birikimiyle başarılı
çalışmalar gerçekleştiren OSTİM
firmaları, yatırımlarına kesintisiz
devam ediyor. OSTİM'de faaliyet
gösteren; İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM) ve OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) üyesi Akalın Isıl İşlem, 20
kişiye istihdam olanağı sağlayan yeni
tesisini devreye aldı.

teknolojisi, kuplör, güvenlik ve yangın
sistemleri, cer ve kontrol sistemleri, kapı,
fren sistemleri, sinyalizasyon, ileri teknoloji ledli iç-dış aydınlatma sistemleri, vagon içi eğlence/bilgilendirme ve İstasyon
Yolcu Bilgilendirme Sistemi, ray bağlantı
elemanları, koltuk, montajlama ve lojistik, Fransız şirketlerine uygulanan Ar-Ge
destekleri, Avrupa raylı sistem destekleri
dikkat çeken ve öne çıkan konulardı.

210 görüşme

A

nadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), T.C. Ekonomi
Bakanlığı’nın desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesinde (URGE) yeni pazarların kapılarını açarak verimli sonuçlar
almaya devam ediyor. Üyelerinin ihtiyaç
analizi ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan ARUS, 17.URGE.046 ‘Anadolu Raylı
Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi İhracatı
Geliştirme Projesi’ kapsamında Fransa’nın
Valenciennes şehrinde yapılan B2B masa
başı iş görüşmeleri odaklı International
Rail Industry Meetings (Uluslararası Raylı
Sistemler Toplantısı) etkinliğine katıldı.

URGE projesine dahil 14 ve URGE dışından 2 ARUS üyesi firma ile toplam 27
kişilik heyetle Fransa’ya giden ARUS’a,
Bozankaya, ASELSAN, ASAŞ, TÜDEMSAŞ, KARDEMİR, Era Elektronik,
Emre Ray, Ulusoy Elektronik, Metroray,
Atalar Makine, Er Bakır, Alpin Kimya,
Atak Hidrolik, Epsilon NDT, RC Endüstri
ve On Elektronik firmaları eşlik etti.
ARUS kümelenmesi Fransa’da, uluslararası raylı sistem sektör firmaları ve kamu
temsilcileriyle iş birliği ve ihracatı artırmak amacıyla toplamda 210 görüşme gerçekleştirdi.

Etkinlikle ilgili izlenimleri paylaşan
ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş,
yakın zamanda bu görüşmelerden çıkacak
somut iş birlikteliklerinin, üyelerimize ve
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.
Fransa’nın en büyük firması Alstom ve
diğer raylı sistem firmaları olmak üzere,
Almanya, Belçika, İtalya, İspanya, Avusturya, Çin, İngiltere, Tunus, Lüksemburg
ve Türkiye’den 150 firma ve kuruluşun
katıldığı bilgisini veren Pektaş, şunları
söyledi: “Özellikle sürtünme ile yapılan alüminyum kaynak teknolojisi, ileri kompozit ve toz metalurji ile üretilen
malzemeler, tasarım ve mühendislik, bogi

Bu tür organizasyonlara üyelerimiz ile birlikte katılım; gerek yatırım ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve gerekse ihracat potansiyelimizin artırılması için çok önemli ve
gereklidir. Organizasyonu yapan firma ile
görüşülerek Uluslararası Raylı Sistemler
Etkinliği’nin 2019 yılında ülkemizde yapılması için görüş birliğine varıldı.”
Pektaş, etkinlikte ARUS’un, Avrupa Raylı Sistemler Kümeler Birliği’ne (ERCI)
üyeliği konusunda ön görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Programda ayrıca EURORAIL CLUSTERS (ERCI) Avrupa Raylı Sistemler
Kümeler Birliği tarafından, raylı sistemlerde başarılı Ar-Ge çalışmaları yapan kurum ve araştırmacılar da tanıtılarak ödülleri verildi.

ARUS üyeleri Fransa’nın Valenciennes şehrinde düzenlenen organizasyona 16 firmadan 27 kişilik heyetle katıldı. Üyeler, buradan 210 iş görüşmesiyle yurda döndü.

Tataristan’da Türk yatırımcılar lider
Tataristan Ekonomi Bakanı Farid
Abdulganiev, “Tataristan’da Türk
yatırımcılar 68 milyar dolarlık
yatırım tutarlarıyla birinci sırada yer
alıyorlar.”
ataristan Ekonomi Bakanı Farid Abdulganiev ve beraberindeki heyet
KOSGEB’in koordinasyonundaki Ankara
ziyaretleri çerçevesinde OSTİM’i ziyaret
etti. Abdulganiev, Türk yatırımcıların, ülkesinde 68 milyar dolarlık tutarla ilk sırada
yer aldığını bildirdi.

T

Tataristan heyetine OSTİM’in yapısı ve
gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verildi. İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi
Uzmanı Esma Akyüz tarafından OSTİM

sunumu yapıldı.
OSTİM’i tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren
Bakan Abdulganiev,
Türkiye ile olan taFarid Abdulganiev
rihsel ve ekonomik
bağların
önemine
işaret etti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Tataristan’ın dünyaya açılan
ilk penceresinin Türkiye olduğunu vurgulayan Abdulganiev, “Tataristan’da Türk
yatırımcılar 68 milyar dolarlık yatırım tutarlarıyla birinci sırada yer alıyorlar.” dedi.
26 Nisanın aynı zamanda Dünya Fikri ve
Sınai Mülkiyet Hakları günü olduğunu hatırlatan Bakan Abdulganiev, “Bugün bura-

da olmamız tesadüf değil. OSTİM’in çalışmaları bizim açımızdan çok yegane ve özel.
İş birliklerimizi geliştirmek ve sürdürmek
istiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, bölgenin Tataristan’ın bir parçası

olarak görülebileceğini belirtti. Tataristan’daki KOBİ’lerle OSTİM’deki KOBİ’lerin iş birliği yapmasını sağlamak gerektiğini vurgulayan Aydın, “OSTİM’in
yapısıyla Tataristan’da iş birliği yapmak
isteriz.” dedi.
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Afrika, enerji yatırımları için ideal
Afrika Kıtası’nın dikkat çeken
ihtiyaçları arasında atık bertarafı,
off-grid enerji sistemleri ve biyogazdan
elektrik üretimi geliyor. Kıtada
yatırımcılar için önemli fırsatlar var.

G

üney Afrika’da düzenlenen Power and Electricity World Africa
Fuarı’na katılan OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (ENERJİK), bölgenin sunduğu
fırsatları yerinde inceledi.
Küme, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı’nda
desteklenen OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi Projesi kapsamında
Afrika’da temaslarda bulundu.
Üyelerinin; ürünlerini tanıtması, yeni pazarları keşfederek ürün geliştirmesi ve
ticari gücünü artırması amacıyla; Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg
şehrinde düzenlenen Power and Electricity World Africa Fuarı’na standlı katılan
küme, etkinlikte 100’ün üzerinde iş görüşmesine imza attı.
Proje paydaşlarından EDH Enerji, Visco, Global Enerji Derneği ve Şantes ile
Afrika’ya ayak basan OSTİM ENERJİK,
görüşmelerinde çok sayıda iş birliği mesajı aldı. Türkiye’yi yakından izlediklerini ifade eden Güney Afrikalı iş adamları,
Türk KOBİ’leriyle çalışmak istediklerini
belirttiler.

potansiyeli hakkında bilgiler verdi.
Küme, Güney Afrika’daki üç gün süren
mesaisinde; Johannesburg Ticaret ve Endüstri Odası ile yüksek ticari hacmi bulunan üyelerden oluşan Minara Ticaret
Odası’nda da temaslarda bulundu.
Afrika Kıtası’nın enerji sektöründeki eksiklikleri ve pazar potansiyelinin yakından görüldüğünü belirten katılımcılar;
kıtanın büyük bölümünde elektrik şebekelerinin kurulu olmadığı göz önüne alındığında şebekeden bağımsız off-grid enerji
sistemleri pazarının büyük bir fırsat sunduğunu belirttiler.
Öte yandan atık bertarafı, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, kamu kurumlarının
çözmek istediği sorunların başında geliyor. Kamunun da desteklediği biyogaz
elde edilerek enerji üretme düşüncesi, ülkenin sunduğu diğer fırsatlardan.

ki şirket, Antalya’da düzenlenen Eurasia
Airshow Fuar’ında iş birliği anlaşması
imzaladı. Anlaşmaya, ANOVA Mühendislik ortaklarından Dursun Öner ve ER Makina Genel Müdürü Fatih Erdoğan imza attı.
Dişli sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve
üretimi konularında iş birliğini içeren anlaşması ile Türk Savunma Sanayi ve Havacılık sektörlerinde kritik düzeye sahip
transmisyon sistemlerinin Yüksek Hassasi-

Güney Afrika ziyaretimizde öncelikle
pazarın enerjiye olan açlığı dikkat çekici ve bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değil. Bölgenin ticaret
merkezi. Bölgede diğer ülkeler ile kıyaslandığında gelişmişliğin yansıması görünmekte. Özetle sadece Güney
Afrika olarak değerlendirmemek
lazım. İkili görüşmelerde çok büyük
bir off-gid güç kaynağı talebi olduğu
görüldü. Türk malına olan güven
büyük bir avantaj. Solar aydınlatma
içinde bölgede çok büyük bir pazar
olduğunu tespit ettik. Türkiye’den
direkt uçuş imkânı, Türk vatandaşları
için vize zorunluluğu olmaması, İngilizce konuşulması ticaret olanaklarını
artıran etkenler.

Afrika enerji pazarını tanıma amaçlı
programımız oldukça verimli geçti.
Fuarda OSTİM EMERJİK standına ilgi büyüktü. Son yıllarda hem
Afrika’dan Türkiye’ye hem de Türk

Güçlü markaların ‘dişli’ anlaşması

İ

Feridun Kemal Leventoğlu
EDH Enerji

Çiğdem Dilek
Global Enerji Derneği

Power and Electricity World Africa’da
küme standının ziyaret ederek destek veren Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Demet Işıl Karakurt Türk yatırımcılara bölge ve ülkenin

Savunma ve havacılık sanayisine
yönelik çalışan, hassas dişli sistemler
alanında önde gelen markalardan
OSSA ve İŞİM Küme üyesi Er Makina
ile aynı sektörlere ileri mühendislik
alanında hizmet veren ANOVA
Mühendislik, savunma ve havacılıktaki
yerlileştirme faaliyetleri için birlikte
çalışma kararı aldı.

TİCARİ POTANSİYEL GÜÇLÜ

yetli Dişli Kutuları, Ultra Hassasiyetli Dişli
Kutuları yerlileştirilmesi sağlanacak.

Yüksek katma değerli ürün üretilecek
Er Makina Genel Müdürü Fatih Erdoğan,
tasarım ve üretimin birbirini tamamlayan
süreçler olduğunu belirterek, “Kaliteli ürün
iyi tasarım kadar iyi üretimi de gerektiriyor.
ANOVA’nın yüksek tasarım kabiliyeti ile
şirketimizin hassas dişli üretim tecrübesini
birleştirerek yüksek katma değerli ürünler
üreteceğiz.” dedi.
Nitelikli üretime vurgu yapan genç sanayici, şu görüşleri aktardı: “Katma değeri
yüksek ve yüksek teknoloji içeren bu sistemlerin ülkemize kazandırılması ile gerek
cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması
gerekse ana yüklenicilerimizin yerli ürünlerle tasarım ve üretim süreçlerini tamamlamalarına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın
başlatmış olduğu yerlileştirme seferberliği-

firmalarından Afrika pazarına büyük
ilgi var. Biz de bu ticari ilişkiyi geliştirebilmek adına iki gün boyunca pek
çok görüşme yaptık. Johannesburg
ve Minara Ticaret Odası ile temaslarımız oldu. Dernek, EIF Uluslararası
Enerji Kongre ve Fuarı’na katılacağını
bildirdi. EIF’te Afrikalı iş adamları ile
Türk firmalarını bir araya getireceğiz. Bu da yapılan her girişimin bir
olumlu dönüşü olduğunu, ülkeler
arası ticaretin ve enerji yatırımlarının
bu ziyaretler ile günbegün canlandırıldığını gösteriyor.

Elif Tuğçe Kaya
Visco Elektrik
Afrika, Türkiye açısından önemli bir
pazar. Ticaret ve gümrük yasaları
araştırılmadan hareket etmek rekabet gücünü düşürebilir. Bu yüzden
sektörel bazda değerlendirme
yapılması, bu pazarda rol edinmek
isteyenleri doğru yönlendirmek adına
önemli. Fuar katılımlarında ticari
hacim beklemek yerine pazara giriş
sağlamayı hedeflemek uzun vadede
verim sağlayacaktır.

ne önemli ölçüde destek sağlanacağını düşünüyorum. Ülkemiz sanayisi için hayırlı
olmasını ümit ediyorum.”

“Millileştirme projeleri
önem arz ediyor”
ANOVA Mühendislik ortağı Dursun
Öner, imzanın ardından yaptığı değerlendirmede “Son yıllarda Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nın da (SSM) stratejik yol haritalarında belirlediği üzere yerlileştirme ve
millileştirme projeleri, ülkemiz açısından
çok özel önem arz etmektedir. Er Makina
ile imzalan bu iş birliği anlaşması ile özellikle yeni nesil kara ve havacılık sistemlerinde ihtiyaç duyulan güç ve hareket aktarma, yük taşıma gibi ürünlerin çalışılması
planlanmaktadır.” dedi.
Öner, doğru strateji, doğru zamanlama ve
savunma sanayii ana yüklenicilerinin de
desteği, sektörde tasarım ve üretim konusunda önde gelen iki firmanın ortaklaşa
çalışması ile bu hedeflerin yakalanmasının
mümkün olabileceğini kaydetti.

Er Makina Genel Müdürü Fatih Erdoğan,
“Kaliteli ürün iyi tasarım kadar iyi
üretimi de gerektiriyor." dedi.
ANOVA Mühendislik ortağı Dursun
Öner, anlaşma ile yeni nesil kara ve
havacılık sistemlerinde ihtiyaç duyulan
güç ve hareket aktarma, yük taşıma gibi
ürünlere çalışılacağını kaydetti.
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DÜNYA DEVLERİ
DÖRDÜNCÜ KEZ BAŞKENTTE
T
ürkiye’de sektörünün en önemli
uluslararası etkinliklerinden biri
olan ve ilklere imza atan ICDDA’da
geri sayım başladı. SSM himayelerinde
ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA) organizatörlüğünde, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek
olan etkinlik, 23-25 Ekim'de Hacettepe
Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

YÜKSEK MEMNUNİYET,
ARTAN DESTEK
Savunma ve havacılık sektöründe
faaliyet gösteren firmalara; ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirme, mevcut iş ilişkilerini geliştirme, yeni
iş ilişkileri oluşturma, sektörün
karşılaştığı problemleri ve olası
çözümleri keşfetme fırsatı sunan
ICDDA, daha önce 2013, 2014 ve
2016 yıllarında gerçekleştirildi. Bu
organizasyonların ardından katılımcılardan alınan anket sonuçları;
yapılan görüşmeler ve yapılan
firmaların uygunluğu konusunda
%95 oranında katılımcı memnuniyetini gösterdi.

“İlgiyi fırsata çevirecek”
Etkinliği basın toplantısında konuşan
SSM Müsteşar Yardımcısı Celal Sami
Tüfekçi, Ankara’nın savunma ve havacılıkta Türkiye’nin merkezi konumunda
olduğunu belirtti. Yüksek katma değer
üreten KOBİ’lerin geliştirilmesine verdikleri önemi anlatan Tüfekçi, “Bu kapsamda sanayileşme faaliyetlerimize her
zamankinden daha fazla önem veriyoruz.
Projelerimizde sanayi katılımını artırmak
üzere, sektöre vermiş olduğumuz önem,
sağlanan teşvik ve desteklerle, sizler adına güzel ve verimli gelişmelere dönüştürüldüğünü görmekten gurur duyuyoruz.”
dedi.
Geçmiş etkinliklerin başarısından söz
eden Celal Sami Tüfekçi, ICDDA programının, profesyonel bir koordinasyonla,
yerel ve uluslararası tedarikçi ve üreticiler için iş odaklı bir platform oluşturan ve
aynı zamanda gelecek iş birlikleri için fırsatlar sunduğunu kaydetti.
“Etkinlik, Türk savunma sektöründe büyük fark yaratacaktır.” mesajını veren
Tüfekçi, Sektörde yer alan her bir paydaşımızın bu organizasyona katılımının
önem arz ettiğini belirterek, “Bu organizasyon ile tüm gözlerin üzerine çevrildiği
Türk savunma ve havacılık firmalarının
bu ilgiyi fırsata çevirerek organizasyonda
oluşacak sinerjiyle maksimum fayda sağlanacağına inanıyorum.”

“SSM’nin politikaları bizim için bir
model”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSSA’nın kuruculuğunu ve
hamiliğini yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sektörde SSM’nin
politikalarına dikkat çeken Aydın, “Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın sanayileşme politikaları ve stratejileri, bizim için
çok kıymetli ve çok değerli. Sanayileşme
politikaları aynı zamanda bizim için bir
model. Bu anlamda biz kümelenmeyi bunun üzerine kurguladık. Sadece bu alanda
değil ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve KOBİ’lerimizin iş birliği, güç birliği yaparak
1+1+1’in 3 değil, 111 yaptığı bir model.”
dedi.
ICCDA’in KOBİ’ler için önemine dikkat
çeken Aydın, “Dünyadaki bütün tedarikçilerin, bütün oyuncuların Ankara’ya gelip, KOBİ’lerimizle, işletmelerimizle iş
birliği yapmaları çok ciddi bir şey, bunu
çok önemsiyoruz. Destek olan ve sponsor
olan kurum ve kuruluşlarımıza, bakanlıklarımıza ve Savunma Sanayii Müsteşarlığımıza çok teşekkür ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel
İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliği basın
toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
Müsteşar Yardımcısı Celal Sami
Tüfekçi, “İş birlikleri için fırsatlar
sunan bu etkinlik Türk savunma
sektöründe büyük fark yaratacaktır.
Sektörde yer alan her bir paydaşımızın
bu organizasyona katılımının önem arz
ettiğine inanıyorum.” dedi.

“KOBİ’lere özgüven getiriyor”
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat
Ertuğ, ICDDA ile KOBİ’lerin; Aırbus,
Boeıng, Rolls-Royce, Sıkorsky, Thales ve
Leonardo gibi sektörün önde gelen uluslararası firmaları ile buluştuğuna işaret etti.
Etkinliğin, firmaların büyümesine ve istihdam artışına da katkı sağladığına işaret eden Ertuğ, “ICDDA gibi uluslararası
organizasyonlar, KOBİ'lerimizin kurumsallaşmasına ve rekabet güçlerini artırmalarına da katkıda bulunmaktadır. Uluslararası firmalarla bir araya gelmek, onlarla iş
ortaklıkları yapmak KOBİ’lere özgüven
getirmektedir. Yurt dışında çok büyük iş
imkanları bulunmaktadır. OSSA, KOBİ’lerimizin bu fırsatları yakalayabilmesi
için tüm gücüyle çalışmaktadır.” dedi.
Savunma ve havacılık sektörlerinde yerlilik payının yüzde 20’lerden yüzde
65’lere kadar yükseldiğini hatırlatan
Ertuğ, şunları söyledi: “Ana yüklenici
firmalarımız ile kurulan iş ilişkileri ve iş
birliklerinin KOBİ’lerimizin büyümesine önemli katkılar sağladığı bir gerçektir.
Bu süreçte savunma ve havacılık sanayiinde yer alan alt yüklenici KOBİ’lerimizin geliştirdikleri kabiliyetler sayesinde,
KOBİ'lerimiz ürün kalitesini artırmış;
üretilen ürünler uluslararası standartlara
uygun hale gelmiştir.
OSSA olarak bizlerde, KOBİ’lerimizin

artan kabiliyetlerini ve potansiyellerini
uluslararası pazarlarda da kullanabilmeleri adına gerekli bağlantıları sağlamak ve
iş birlikleri kurmak için düzenlediğimiz
ICDDA 2018 etkinliğimizin tüm katılımcılar adına verimli geçmesini temenni ediyorum.”

SSM’den 2 ödül aldı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından
2014’de Savunma Sanayii Özel Ödülü ve
2017’de Savunma Sanayii Tanıtım Özel
Ödülü’ne layık görülen ICDDA’nın 2016
kısmında; 33 ülkeden, 200 firmanın üzerinde katılım ile 5400 kayıtlı ikili iş görüşmesi yapıldı.
Bu programa AIRBUS DEFENCE AND
SPACE, AIRBUS GROUP, AIRBUS
HELICOPTER, THE BOEING COMPANY, DASSAULT SYSTEMS, LEONARDO GROUP, LOCKHEED MARTIN, MBDA, NAVANTIA, ROLLS
ROYCE, SIKORSKY, THALES gibi
birçok önemli firmanın katılımının yanı
sıra; yurt içinden ASELSAN, HAVELSAN, FNNS, İSTANBUL TERSANESİ,
MKEK, OTOKAR, ROKETSAN, TAI,
TEI, THY TEKNİK gibi ana sanayi firmaları ile pek çok sanayici katıldı.
Hazırlıkları süren dördüncü buluşma 2325 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Düşük maliyetler ile KOBİ’lere
yüksek profilli firmalar ile görüşme
imkânı sunan ICDDA etkinliklerine
yurtdışından gelen satın alma
uzmanlarının devamlılığı ve ilgisi,
sponsorların her yıl gösterdiği
artan destek başarıda önemli yer
tutuyor.
3 gün süren ICDDA’nın açılış
günü Sivil Havacılık, Deniz, Hava,
Kara Sistemleri, Anayurt Güvenliği
Teknolojileri ve Tedarik Zincirinin
Geliştirilmesi gibi konularda, yerli
ve yabancı yetkin moderatörler
eşliğinde; birçok ülkeden askeri
ve ticari ataşeler, bürokratlar, kuvvet komutanlıkları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katılımı ile
sektörle ilgili yenilikler konuşuluyor, sektörün karşılaştığı problemlerin ve olası çözümlerin tartışıldığı
konferanslar düzenleniyor. 2. ve 3.
gün ise standlı katılımcılar için ikili
iş görüşmeleri düzenleniyor.

a
Rakamlarl
ICDDA 2013
22 ÜLKE
220 FİRMA
2000 B2B

ICDDA 2014
34 ÜLKE
250 FİRMA
4800 B2B

ICDDA 2016
DETAYLI BİLGİ İÇİN:
www.icdda.com.tr
www.ankara.bciaerospace.com

33 ÜLKE
200 FİRMA
5400 B2B
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İleri teknoloji için vasıflı çelik
yatırımlarına ihtiyaç var
Dr. İlhami Pektaş*

D

emir çelik sektörü bir ülkenin
ekonomisi ve sanayileşmesinde
lokomotif bir sektördür. Demirçelik sanayisinde gözlenen gelişmeler ile
kalkınma süreci arasındaki ilişki incelendiğinde ekonominin ilgili sektörlerinin
gelişiminde demir çelik ürünleri özellikle
vasıflı çelikler çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu sektörün önemi en başta
savunma sanayii olmak üzere, otomotiv,
enerji, sağlık, gemi, denizaltı, uçak, demiryolu gibi tüm taşıt araçları ve akla gelebilecek tüm makine ve eşya üretimi gibi tüm
endüstriyel alanlara girdi vermesinden
kaynaklanmaktadır.
Türkiye’de çeliğe dönük en güçlü talep
inşaat sektöründen gelmektedir ve inşaat
sektörü yurtiçi toplam çelik tüketiminin
2/3’ünü sağlamaktadır. İnşaat sektörünü
sırasıyla otomotiv (%13), petrol ve doğalgaz (%6), makine ve ekipmanları (%6) ve
tarım sektörü (%2) izlemektedir. Yakın
gelecekte bu oranın katma değeri yüksek
ürünlerle değişmesi demir-çelik talebi
içinde özellikle vasıflı çelik ihtiyacının
ileri teknoloji ürünlere yoğun metal girdisi olan sektörlerin büyümesine paralel artış göstereceği ve bu nedenle vasıflı çelik
imalatına yönelik yatırımların artırılarak
ithalatın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla
demir-çelik sektöründe en hızlı büyüyen
ülkelerden biri olmuştur. 2000 yılında 20
milyon ton civarında olan ham çelik üretimi ile dünyanın en büyük 17.ci çelik üreticisi durumundaki Türkiye, yassı ve yapısal
çeliğe dönük yatırımların artmasıyla, 2017
yılında 37.5 milyon ton üretim seviyesine
ulaşarak dünyanın en büyük 8.ci çelik üreticisi olmuştur.

Ülke stratejisi olarak benimseniyor
Vasıflı çelik üretimi, katma değeri çok
yüksek, ileri mühendislik bilgisi, teknoloji
ve yatırım gerektiren alandır. Hayatımızın
pek çok alanında kullanılan vasıflı çelikler; implant ve protez malzemeler olarak
vücudumuza kadar girmiş bulunmaktadır.
İnsan dokusuyla uyum sağlayan paslanmaz ve alaşımlı çelikler, yapay kalçalar ve
diz kapakları, vidalar, protezler, neşter gibi
cerrahi alanda kullanılmaktadır.
Otomotiv sanayi, makine imalat sanayi,
sağlık sektörü, savunma sanayii, madencilik ve petrol sanayi, enerji, gemi, denizaltı,
nükleer santraller, uçak ve havacılık sanayi vasıflı çeliğin başlıca kullanım alanları
arasındadır.
Her ne kadar dünya çelik üretiminde Çin,
Japonya ve Hindistan ilk üç sırada yer alsa
da, vasıflı çelik üretiminde; ABD, Japonya, Almanya, İsveç, Fransa ve Avusturya
bu konuyu ülke stratejisi olarak ele alarak
bu alanda ilk sıralara yerleşmiştir.
Gelişmiş ülkeler genellikle gelişmekte olan
ülkelere savunma sanayii ve ileri teknoloji ürün üretiminde ambargo uygulamakta ve böylece üründe kullanılan stratejik
malzeme bilgilerini de kısıtlamaktadırlar.
Kısıtlanan kritik malzemelerin başında ise

vasıflı çelik gelmektedir. Çünkü vasıflı çelik teknolojisi olmayan ülkeler, en başta
savunma sanayiinin ihtiyacı olan namlu
olmak üzere, motor ve güç aktarma organları, roket gövdeleri, havacılık sektörü araç
ve silahları, savaş gemisi ve denizaltıların
silah ve güç aktarma organları, nükleer
santral vb. stratejik alanlarda kullanılan
vasıflı özel çeliklerin sadece imalatında
değil aynı zamanda satın alınmasında da
büyük engellerle karşılaşmaktadırlar.
Yıllık 6 milyon ton ithalat
Gelişmiş ülkelerde vasıflı çelik üretim
oranı %15-20 arasında iken, Türkiye’de
bu oran %2 civarındadır. Bu oran aynı
zamanda ileri teknoloji ürün ihracatındaki
payı da yansıtmaktadır. Türkiye’nin cari
açığını artıran nedenlerden birisi de yıllık
6 milyon ton civarında yapılan vasıflı çelik ithalatıdır. Dünyada teknolojik yönden
gelişmiş ülkeler, demir-çelik üretiminde
miktar olarak fazla üretim yapmaktansa; yassı, alaşımlı, paslanmaz, kaplanmış
ve daha özel, katma değeri yüksek vasıflı çelik ürünlerin üretimine yönelmiştir.
Türkiye’nin de en kısa zamanda bu alana
yönelmesi gerekmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
nükleer santral projeleri hedefi doğrultusunda 12 Mayıs 2010 tarihinde ülkemiz
ve Rusya arasında imzalanan anlaşmaya
göre, Mersin Akkuyu’da toplam 4800
MW kurulu güce sahip bir nükleer santral (her biri 1200 MW gücünde 4 reaktör)
kurulması için çalışmalara başlanmıştır.
Ayrıca ülkemizin ikinci nükleer santralinin Sinop’ta kurulması amacıyla 3 Mayıs
2013 tarihinde Japonya ile anlaşma imzalanmıştır. Sinop Projesi’nin toplam kurulu
gücü 4480 MW (her biri 1120 MW gücünde 4 reaktör) olarak planlanmıştır.

Vasıflı çelik teknolojisi olmayan
ülkeler, en başta savunma sanayiinin
ihtiyacı olan namlu olmak üzere,
motor ve güç aktarma organları,
roket gövdeleri, havacılık sektörü
araç ve silahları, savaş gemisi ve
denizaltıların silah ve güç aktarma
organları, nükleer santral vb. stratejik
alanlarda kullanılan vasıflı özel çeliklerin sadece imalatında değil aynı
zamanda satın alınmasında da büyük
engellerle karşılaşmaktadırlar.

Dışa bağımlılık maliyetleri artırıyor
Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan
2016/102 (Y) BTYK’nın 29. toplantısında
alınan kararlar çerçevesinde nükleer santraller, inşaat, elektrik-elektronik, vasıflı
çelik ve makine imalat sanayi altında faaliyet gösteren pek çok sektöre iş imkânı
sunmaktadır. Fakat vasıflı çelik temininde
dışa bağımlılık, imalat sektöründe maliyetleri artıran önemli bir etkendir. Bu nedenle
nükleer ekipman ve malzeme üretiminde kullanılan teknolojilerin, hem Ar-Ge
çalışmaları hem de teknoloji transferi ve
lisans anlaşmaları yoluyla şimdiden Türk
sanayisine kazandırılması büyük önem taşımaktadır.
Kalite gereksinimi
Nükleer sektör, havacılık, uzay ve savunma sanayii gibi hassas endüstri kolları
içerisinde olduğu için güvenlik ve kalite
gereksinimi çok önemlidir.
2018 yılında özel amaçlar için kullanılacak vasıflı çelik üretimi için özel
sektörde önemli bir faaliyet yokken sadece MKE’nin 2017 yılında Danieli &
C.Officine Mecchaniche SpA firması ile
“Anahtar Teslimi Çelikhane Sözleşmesi”
bazı vasıflı çeliklerin ülkemizde üretilmesi

için stratejik önemi olan bir faaliyet olarak
değerlendiriliyor. Danieli & C.Officine
Mecchaniche firmasıyla yapılacak projenin yakın gelecekte tamamlanmasının ardından teknoloji transferi ve yerli üretimin
tetiklenmesi ile önümüzde ki 10 yıl içinde
Türkiye’nin kendi vasıflı çeliğini üreterek
nükleer teknolojide de kullanabilecek duruma gelmesi bekleniyor.
Erdemir, İsdemir, Asil çelik, Kardemir,
Çemtaş, Coşkun Çelik, Has Çelik, Tos Çelik, Kroman, Çolakoğlu Metalurji, Özkan
D.Ç., Habaş, İçtaş, Borçelik gibi firmalarımızın da vasıflı çelik üretim yatırımları
bulunmaktadır.
TÜBİTAK-MAM Türkiye’nin en büyük
malzeme laboratuvarına sahiptir. Erdemir,
demir-çelik sektöründeki ilk Ar-Ge merkezini faaliyete geçirmiştir. Vasıflı çeliğin
geliştirilmesi için 2017 yılında Vasıflı ve
Parlak Çelik Üreticileri Derneği (VASPADER) kurulmuştur. Yine Türkiye Çelik
İhracatçıları Birliği tarafından vasıflı çelik test ve Ar-Ge çalışmalarının yapılması
için, İstanbul’da MATİL A.Ş. (Malzeme
Test ve İnovasyon Laboratuvarları) ve

bünyesinde Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM), Karabük Üniversitesi ve
Kardemir tarafından kurulan Demir-Çelik
Enstitüsü (KDÇE) ve MARGEM laboratuvarları, Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi faaliyetlerini sürdürmektedir.
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun çıkmasından sonra ülkemizde Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısı
hızla artarak Ar-Ge merkezi sayısı 795’e
ve tasarım merkezi sayısı da 156’ya ulaşmıştır.
Vasıflı çelik üreten firma sayılarımız ve
kurulan test, laboratuvar ve Ar-Ge merkezlerinin sayısı arttıkça buna paralel
olarak katma değeri yüksek ileri teknoloji
ürünlerimiz ve vasıflı çelik oranının da artması beklenmektedir.
*Anadolu Raylı Ulaşım sistemleri Kümelenmesi
(ARUS) Koordinatörü
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Konuk Kalem
OSTİM,
Türkiye'nin aynası
Haluk Direskeneli*

Türkiye’nin sanayi alanında ciddi yetenekleri potansiyeli var.
Ancak bu potansiyeli değerlendirme
gerçekleştirmek uygulamak ve katma
değere çevirme konusunda eksiklikleri yetersizlikleri makine/ekipman
ithalat ve ihracat rakamlarından kolayca anlaşılıyor.
Size Ankara OSTİM’den söz edeceğim. Burası 6200+ işletme ve 60
bin'den fazla çalışanı ile bize özel,
bambaşka benzersiz bir makine imalat üretim merkezi.
Geçtiğimiz 7 Nisan 2018 Cumartesi
günü Akyurt Yünel fabrikası sosyal tesisinde ODTÜ Makina 1972-73-74 mezunları yıllık arkadaş toplantısı vardı.
Oraya gitmek için başka bir arkadaşımızın OSTİM fabrikasından minibüs
servisi yapılacaktı. Evden erken çıktım, metro ile OSTİM Organize Sanayi
İstasyonu’na vardım. Fabrika yürüyüş
mesafesinde, etrafa bakarak yürümeye başladım, Alınteri Bulvarı’nı geçtim,
fabrikanın bulunduğu sokağa saptım.
Atölye hollerinin kapıları açık, içlerine
bakıp imalatları gözledim. İlk atölye
bombe imal ediyordu, 50 mm saç
kalınlığında azami 5000 mm çapında
bombe imal ediyorlar. İçerde ayakları

KISA
saç kaide vals tezgahı vardı, 500 ton
kapasitesinde hidrolik pres, saç bükme makinası, hepsini kendileri tasarlayıp üretmişler.

Her bir atölye özel bir ihtisas sahibi
idi. Birinde apkant pressler, diğerinde giyotin makas, bir başkasında çok
sayıda büyük küçük freze vardı. Bazı
holler ambar görevi görüyordu, içerde
büyük miktarda stok saç, profil vardı.
Çoğu kendi imalatları tezgahlarda özel
ihtisas isteyen imalatları az sayıda işçi
ile üretiyorlar. Her işin her tezgahın
uzmanı ayrı bir atölye fabrika var.
Ankara OSTİM çok özel bir imalat alanı. Burada her şey çok makul fiyatla
üretilebiliyor. Savunma sanayi, yenilenebilir enerji santrali ihtiyaçları kolayca
yapılabiliyor.
Benzeri belki de Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ankara OSTİM bize özel
bambaşka benzersiz bir üretim merkezi. Burası Türkiye'nin aynası durumunda.

U

Gennadiy Chyzhykov

Piyasanın sıkıntısını, derdini, problemini, rahatlığını zenginliğini her şeyi
sokakta yürürken etrafa bakarak anlayabiliyorsunuz.
Bizde yetenekli becerikli insan malzemesi, tecrübe, ustalık ve fiziki altyapı
var.
Dış ticaret dengemizin neden bir türlü istenilen seviyeye ulaşmadığı sorusuna cevap aramak, buna bir çözüm
bulmak lazım.
* ODTÜ Makina Mühendisliği 1973 mezunu olup,
mezuniyetinden itibaren, kamu, özel sektör ve ABD-Türk
yabancı ortaklıklarda (B&W, CSWI, AEP, Entergy) ağırlıklı
olarak termik santral temel/ detay tasarım, imalat,
pazarlama, teklif, satış ve proje yönetimi konularında
çalıştı. Bugüne kadar termik santral tasarım yazılımları
konusunda yerli piyasaya, mühendislik ﬁrmalarına,
yatırımcılara ve üniversitelere danışmanlık veren
Direskeneli, MMO ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji
Komisyonları üyesi.

Çelikte karşı soruşturma
ABD ve AB'den sonra, Türkiye
de gerektiğinde uygulamaya
aktarmak üzere, çelik ithalatına
karşı korunma önlemi soruşturması
başlattı.

5 gruptan oluşan soruşturma kapsamındaki ürünler şöyle: Yassı Mamuller-Alaşımsız/Yassı
Mamuller-Alaşımlı/Yassı
Mamuller-Paslanmaz/Çubuklar,
Teller
ve Profiller/Demiryolu ve Tramvay Hattı
Malzemeleri/Boru ve İçi Boş Profiller

konomi Bakanlığı, demir çelik ürünlerinin ithalatının yerli üreticiler üzerinde zarara yol açıp açmadığının tespiti amacıyla re’sen korunma önlemi soruşturması
açılmasını kararlaştırdı.

İthalatın %67'si soruşturma kapsamında

E

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 08.06.2004 tarihli ve
25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde;
re’sen korunma önlemi soruşturması açılmasına ve soruşturma sürecinde önlem
uygulanması için gerekli koşulların oluştuğunun tespit edilmesi halinde Avrupa
Birliği menşeli ürünlerin söz konusu önlemden muaf tutulması hususunun değerlendirilmesine, toplantıya katılan üyelerin
oy birliği ile karar verdi.
Karar, 27 Nisan 2018 tarih ve 30404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta
Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’de
yer aldı. Soruşturmanın, İthalat Genel
Müdürlüğü’nce yürütülerek 9 ay içinde
tamamlanması hedefleniyor. Gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

KISA

Tunus e-ihale sistemine geçiyor
Tunus’ta, e-ihale
sistemi Tunisian
e-Procurement
System – TUNPES
kullanılması zorunlu
hale geliyor. Tunus Kamu Alımlarını
İzleme Merkezi Başkanı Rim Zehr,
e-ihale sisteminin tüm kamu kurumları
için kullanımının Eylül 2018’den
itibaren zorunlu olacağını duyurdu.

Bir sonraki atölye freze tezgahları ile
doluydu. Yerde 20 tonluk çelik döküm
dişli kutusu üst kapak kaidesi vardı.
Çelik döküm kapak üstünde Almanca
bir firmanın ismi yazılı idi. Çelik dökümü
Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde
döktürmüşler, burada freze işçiliği yapıyorlar, bitince Almanya'ya gönderecekler. Almanya'da birleştirilecek, maden bölgelerinde taş kırma ayağı dişli
kutusu olarak çalışacak. Belki bir Türk
yatırımcı satın alacak, geri bize gelecek. İmalatın burada yapıldığından
haberimiz bile olmayacak.

Ukrayna’dan
sanayicilere davet
Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Gennadiy Chyzhykov, “OSTİM'li
sanayicileri selamlıyor ve ortak projeleri
ortaya çıkarmak için Ukrayna'ya davet
ediyorum.” dedi.
krayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Gennadiy Chyzhykov beraberindeki
kamu ve özel sektör temsilcileriyle birlikte
OSTİM'de bilgiler alarak iş birliği olanakları
hakkında görüşlerini aktardı.
Başkan Chyzhykov, "Türkiye bizim için
çok önemli ve stratejik bir partnerimiz.
Amacımız bu ilişkileri daha da geliştirmektir.
OSTİM'in projelerini ve odaklanılan başlıkları
merak ediyoruz. OSTİM'li sanayicileri
selamlıyor ve ortak projeleri ortaya çıkarmak
için Ukrayna'ya davet ediyorum. Ukrayna'da
en fazla çalışma izni alabilen Türklerdir. Bu
bizim için çok güzel bir gösterge. Sizleri
bekliyoruz." dedi.
Ukrayna heyeti, OSTİM temaslarını firma
ziyaretleriyle sürdürdü. Heyet, ilk olarak
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak
Showroomunda, yerli ve
milli tıbbi cihazları ve
medikal malzemeleri
inceledi. Ardından iş
ve inşaat makineleri
alanında üretim yapan
firmanın üretim
süreçleri ve ürünlerini
yerinde gördü.
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SteelData verilerine göre, Ülkemiz 2017
yılında soruşturma kapsamına giren ürünlerde toplam 7.77 milyar dolar tutarında
10.9 milyon ton çelik ithalatı gerçekleştirdi. Söz konusu miktar toplam çelik ithalat
tonajının % 67'sini, değerinin ise % 63'ünü
oluşturdu.
Soruşturma kapsamında yer alan 2017 yılında ithalatı yapılan 10.9 milyon tonluk
ürünün %83 oranındaki kısmına tekabül
eden 9 milyon tonu yassı ürünlerden, %12
oranındaki kısmına tekabül eden 1.3 milyon tonu ise uzun ürünlerden oluştu. 9
milyon tonluk soruşturma kapsamındaki
yassı ürün ithalatının 6.7 milyon tonluk
kısmına tekabül eden %75'lik bölümü ise
alaşımsız yassı mamuller.
Soruşturma kapsamındaki ürünlerden en
fazla ithalatı yapılan ürün 4.67 milyon ton
ile sıcak haddelenmiş saclar oldu ve tek
başına 2017 yılında soruşturma kapsamındaki toplam çelik ithalatının %43'üne denk
geldi. (SteelData)

Amazon’dan KOBİ’lere dil desteği
Amazon firması; İspanya, Fransa ve
İtalya'dan satış yapacak olan KOBİ’ler
için çok dilli satış destek merkezini
Barselona'ya açtı. Güney Avrupa'da
yer alan KOBİ'ler söz konusu merkez
sayesinde Amazon tarafından
sağlayan imkanlar hakkında bilgi
sahibi olarak ürünlerini küresel ölçekte
pazarlayabilmek için destek alacak.
İngiltere’nin büyüme hızı yavaşlıyor
IMF tarafından
yayımlanan Küresel
Ekonomi Raporu,
İngiliz ekonomisinin
önümüzdeki iki
yıl içerisinde İtalya haricindeki diğer
AB ülkelerine kıyasla daha yavaş
büyüyeceğini öngörüyor. IMF, Brexit
ile birlikte uluslararası ticaretteki
engellerin artması ve yabancı yatırımın
azalmasıyla İngiliz ekonomisinin
büyüme hızının 2018 yılında yüzde
1,6 ve 2019 yılında yüzde 1,5
oranında gerçekleşirken 2018 yılında
gelişmiş ekonomilerdeki ortalama
büyüme hızının yüzde 2,5 ve AB’deki
büyümenin yüzde 2,4 civarında
seyretmesini öngörüyor.
Vietnam'da otomobil parçaları için
vergi indirimi
Vietnam Maliye Bakanlığı, yerli
otomobil üretimini teşvik edecek
politikalar üretilmesi konusunda
Vietnam Makine Endüstrisi Birliği'nin
(VAMI) tavsiyelerini dikkate alacağını
bildirdi. VAMI'nin önerileri arasında,
yerel olarak üretilen parçalar üzerindeki
özel tüketim vergisi indirimi, parça
ve bileşen üretmek için kullanılan
malzemelerin üzerindeki ithalat
vergilerinin azaltılması ve vergi ödeme
garantisi süresinin uzatılması yer
alıyor. Maliye Bakanlığı uzmanlarına
göre, yerel olarak üretilen parçalar
üzerindeki özel tüketim vergisindeki
değişiklik, Dünya Ticaret Örgütü
taahhütlerine aykırılık oluşturabilecek.
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Ankaralı KOBİ zoru seçti, iki ürün grubunda Türkiye’de ilki başardı

1

FDA İLE ABD PAZARINA GİRDİ

982 yılında talaşlı imalat yaparak yedek parça üretimine başlayan Mikron
Makina, otomotiv ve savunma sanayiine yönelik faaliyetleriyle önemli başarılara imza attı. Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının tedarikçisi olan firma, 2000’li
yılların başında İngiltere’den aldıkları medikal ürün talebiyle kendine yeni bir alan
açtı. Bu sipariş kapsamında komponent
üreten Mikron Makina, güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla üretim kabiliyetini birleştirerek
ABD pazarına giriş için gerekli olan kritik
önemdeki FDA belgesini aldı.

Otomotiv ve savunma sanayiine üretim
yaparken yurtdışından gelen talep
üzerine medikal sektörüne yönelik
çalışmalara başlayan Mikron Makina,
FDA belgesi alarak ABD pazarına giriş
yaptı. Şirket, zorlu süreçleri geride,
bırakarak omurga cerrahisinde
kullanılan titanyum pedikül vidalar
ve bağlantı parçaları konusunda
Türkiye’de bu alanda belge alan ilk
firma oldu.

Aynı zamanda OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi olan
Ankaralı KOBİ, 3 ayrı yerleşkede 147’ye
yakın çalışanıyla tasarlamaya, üretmeye
ve 18 ülkeye ihracata devam ediyor.

Mustafa Ekiz

Mesut Köse

İngiltere siparişi kapı açtı
Firma hakkında bilgi veren Kalite Yöneticisi Mustafa Ekiz, “Mikron Makina, talaşlı
imalat yaparak kurulmuş, yedek parça üreten bir firma olup, Ankara’da savunma sanayiinin gelişmesiyle birlikte ASELSAN,
TAI, ROKETSAN ve FNSS gibi firmaların alt yüklenici onaylarını aldı. Çalışma
alanlarımız büyüyerek devam ediyor. Çalışmaya başladığımız sektörlerden hemen
hemen hiçbirini şu ana kadar bırakmadık.
Şirketimizin medikal sektörüyle tanışması, İngiltere’den bir firmanın Türkiye temsilcisinin bizi bularak, bazı komponentler
yaptırmasıyla oldu. Bu süreçten sonra işlerimizi geliştirdik.” dedi.
ABD dahil 18 ülkeye ihracat yaptıklarına
işaret eden Ekiz, medikalde sağladıkları
ilerlemenin kendilerini yurtdışı arayışına
yönelttiğini ve FDA onayı için adım attıklarını belirtti.

“Zor bizim işimiz”
Mesut Köse, Mikron Makinanın FDA süreçlerini hazırlayan yöneticisi. FDA belgesi almanın titiz bir çalışma gerektirdiğini
dile getiren Köse, “Gıda, implant veya ilaç
gibi bir ürünü Amerika pazarına satmak
istiyorsanız bu belgeye sahip olmak zorundasınız. Çok yerde, İran da dâhil, karşımıza ‘FDA onayı var mı?’ sorusu çıkıyordu. FDA onayı olduğu zaman hiç tahmin
etmeyeceğiniz yurtdışı kapılarının açılacağını gördük. Ondan sonra bunu araştırma
süreci başladı.” diyor.
FDA çalışmasına başlayıp vazgeçen çok
firmanın olduğunu söyleyen Mesut Köse,
çok zorlu bir süreç olduğunun altını çizerek şu görüşleri aktardı: “Zorsa bizlik.
Çünkü günümüz imalatında hangi sektörde olursa olsun, eğer ölçekten faydalanmak istiyorsanız çok ciddi bir rekabete
hazırlıklı olmalısınız. Rekabetin nispeten
az, daha doğrusu katma değerin daha yüksek olduğu sektörler doğal olarak daha zor
sektörler. Dolayısıyla, FDA onay süreci
bunun için bir istisna değil.”
2013 yılında ilk müracaatlarını geçekleştirdiklerini anlatan Mesut Köse, FDA’ya
talip olan üreticilerin yaptığı her faaliyetin
şeffaf, izlenebilir ve tekrarlanabilir olması
gerektiğine dikkat çekiyor.

üyesidir.
14 aylık bir sürecin sonunda ilk olarak pedikül vidalarda belge sahibi olan Mikron Makina,
titanyum pedikül vidalar ve bağlantı parçaları konusunda Türkiye’de FDA belgesi alan ilk firma
oldu. Firma, 2014’te aldığı ilk belgenin ardından ticari hedefler doğrultusunda yeni bir başvuru
daha yaparak ürün grubunu genişletti. ABD’ye ilk satışını 2017’de gerçekleştirdi.

Başvuru kararı aldıktan sonra yoğun bir
tempoya girdiklerini aktaran Köse, ilerleme yöntemi için şu bilgileri verdi: “Belli
süreler ve bir takvim veriyorlar. Diyorlar
ki, “90 günde şunu yapacağız, 120 günde
bunu yapacağız, 6 ay içinde de bu yapılmış
olacak.” O sürelerde size bir inceleme raporu gönderiliyor.

Sürekli iyileştirmeyi zorunlu kılıyor
14 aylık sürenin ardından ilk olarak pedikül vidalar için süreci tamamladıklarını
ifade eden Köse, 5 grupluk spinal cerrahinin; 2 ürün grubu kapsamındaki omurga
cerrahisinde titanyum pedikül vidalar ve
bağlantı parçaları konusunda Türkiye’de
FDA belgesi sahibi ilk firma oldukları bilgisini verdi.
İlk satışlarını, belgenin alınmasını izleyen 4. yılın sonunda gerçekleştirdiklerini
ve FDA ile sürekli iyileştirmenin zorunlu
olduğuna değinen Köse, belgelendirmenin
firmalarına olan katkılarını şöyle özetledi:
“Biz Amerika pazarını ‘ondan sonra sonsuza kadar mutlu yaşamışlar’ senaryosu
olarak görmüyoruz. Oranın bizim kendi
imalatımızı, en azından medikal tarafındaki imalatımızı, imalat sistemimizi sürdürülebilir şekilde değiştireceğini ve iyileştireceğini düşünüyoruz.
Şunu bir kere çok iyi anladık: Bir şeyi halının altına süpürdüğünüz zaman o bir süre
sonra orada kokuyor. Bir şey karşımıza
geldiği zaman onu hiç ertelemeden yerine
getirmelisiniz. Yöneticisinden işçisine kadar herkes tam olarak ne ürettiğini çok iyi
biliyor. Herhangi bir şey gecikebilir, hatalı
olabilir, hata oranınız çok artabilir önemli
değil ama hatalı ürün buradan çıkmayacak! Hatalı ürün üretmeyeceğiz ayrı konu
ama hatalı ürün buradan çıkmayacak. Bu
bir bilinç, bu kalite kontrolle elde edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla, Amerika
imalatının genel karakteristiği budur. Sorunları en başta daha oluşmadan çözme
çabası.”

“KÜMEYLE HIZLI SONUÇ
ALIYORUZ”
Mikron Makina Yöneticisi Mustafa
Ekiz, firma olarak OSSA’nın Yönetim
Kurulunda yer aldıklarını ifade ederek
kümelenmenin KOBİ’lere katkısı
için şu görüşlere yer verdi: “OSSA
Yönetimi iş yapmakta olduğumuz ana
sanayilerimiz ile direkt görüşebiliyor,
onlardan randevu alıp gerekli eğitimleri ya da gerekli iş birliğini OSSA
bünyesine aktarmak adına çok ciddi
faaliyet içinde bulunuyor. Bunun ve
OSSA kümesi bünyesinde ana sanayilerden iş alabilmenin çoğu zaman
daha hızlı ve daha kolay olduğunun
farkındayız.
ODTÜ’nün veri tabanı olsun, o kümedeki kişilerle hızlı diyalog olsun ya da
bir eğitim düzenlendiği zaman küme
kapsamında hızlıca hareket edebiliyoruz. Bir de bunların hepsini toparlayıp
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’yla ya
da Savunma Bakanlığı’yla, Ekonomi Bakanlığı’yla diyalogla URGE
projeleri anlamında, mesela ERP
konusunda OSSA’nın bize ciddi
faydası oluyor. Bu bağlamda aldık
ilk URGE desteğimizi. Bunlar bizim
gibi KOBİ’ler için çok çok önemli
değerler.”

KISACA
Açılımı, U.S. Food and Drug Administration (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) FDA,
ABD Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği;
diyet eklentileri, gıda, ilaç, kan ürünleri,
biyolojik medikal ürünler, radyasyon yayan
aletler, medikal araçlar, veteriner aletleri
ve kozmetiklerden sorumlu bir ajans. ABD
tüketicilerine sunulan yabancı gıda, medikal
cihaz ve ilaç firmaları için FDA belgesi
ruhsatı bir zorunluluk.
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OSTİM’e kaynakçılık
eğitim merkezi açıldı
aynak teknolojisinde eğitim verecek
aynı zamanda, test ve belgelendirme
hizmetlerinin tamamını sunacak olan
MAYTEM, OSTİM’de hizmete girdi.

K

MAYTEM’in kuruluş amacı hakkında bilgi
veren İdari İşler Müdür Murat Çerçi, kurucular olarak uzun yıllardır sektörde tecrübe
sahibi olduklarını anlattı.
Çerçi, “Sadece pratik eğitim değil, aynı zamanda işin teorik kısmının da eğitimlerle
kaynakçılara aktarılmasıdır. Alanında uzman sektörel tecrübe ve bilgi birikimine sahip, eğitimler verebilen dış kaynaklı uzmanlarımız da bulunmaktadır.” dedi.
15 ve 30 kişilik gruplar halinde 2 ve 3’er aylık dönemler halinde eğitimler vereceklerini
anlatan Çerçi, “Kaynakçılığı hiç bilmeyen
kişileri de eğitip sanayicilerin istihdamına
sunacağız. Firmaların kaynakçı ihtiyaçlarını

biz karşılayacağız. Aynı zamanda mevcutta
çalışan kaynak ustalarının eğitim eksiklerini
de gidereceğiz.” değerlendirmesini yaptı.
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı,
Bölge Müdürlüğü olarak eğitim faaliyetlerine desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.
ORSİAD Başkanı Nedret Yener ise eğitimli
kaynakçıların yetişmesinin sanayiciler açısından kıymetli olduğunu dile getirdi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, eğitim hizmetinin OSTİM’de verilecek
olmasının önemine dikkat çekerek, “Kaynakçılık eğitiminin bölgemizde çok karşılığı
olduğunu düşünüyoruz. Bölgemizde firmalarımıza çok katkı sağlayacak.” görüşünü
paylaştı.
MAYTEM, Gül 86 Sanayi sitesi, 1151 Sokak No: 98 OSTİM adresinde hizmet veriyor.

8 bin parçalık metal aslan
O

STİM’de güçlü üretim yeteneğinin
yanı sıra sanat faaliyetleri de dikkat
çekiyor. Murat Yıldırımçakar, OSTİM
firmalarından Örs Metal çatısı altında tasarımını yaptığı hayvan figürlerini metal
tekniğiyle heykele dönüştürüyor.
Hobi ile başladığı mesleğinde 22 yılı geride bırakan Yıldırımçakar, yaşamının büyük bir kısmını yurtdışında geçirmiş. 5 yıl
önce Türkiye’ye dönme kararı alan Ankaralı sanatçı, bu birikimini OSTİM’e taşıdı.

zinciri gibi ilginç metallar kullanıyor. Çalışmasını 2016’da Zimbabve’de öldürülen
Aslan Cecil’e adadığını söyleyen Yıldırımçakar, heykelde kaynak attığı her bir metali
de öldürülen aslanlara ithaf ettiğini söyledi.
“OSTİM esnafına desteklerinden dolayı
teşekkür ediyorum.” diyen başarılı isim,
bir sonraki projesinde birebir ölçülerde at
heykeli yapacak.

Daha önce ahşap üzerine heykeller yaptığını son 3 yıldır metale odaklandığını
belirten, Türkiye’de birçok yerde kişisel
sergi açtığını ifade eden usta el, sanat yaşamı ve projeleriyle ilgili olarak, “Uzun
yıllar Senegal’de yaşadım. Metal üzerine
teorik ve pratik bilgilerimi bu ülkede geliştirdim. 2013’de Türkiye’ye döndüm. O
yıldan çeşitli sergiler açıyorum. Ağırlıklı
olarak ahşap yontular yapıyordum. Son 3
yıldır metale yoğunlaştım. Çünkü metal,
ahşaptan farklı; daha serbest çalışma alanı
sunuyor. Biraz zor ama çalıştıkça zorluklar geçiyor. İnsanların imkanları olmadığı
için yaygın değil. Geniş alanlar lazım. Bir
metal çalışmayı büyüklüğüne göre projelendirme ve çizim aşamalarının ardından
ortalama 2 ayda tamamlıyorum. Önemli
olan başlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Öldürülen aslanlara adadı
Murat Yıldırımçakar, son projelerinden biri
olan 8 bin parçadan oluşan aslan heykelinde, hurda parçaların yanı sıra motorsiklet

Murat Yıldırımçakar
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7103 ve 7104 sayılı
Kanunlardaki değişiklikler
21.03.2018 tarihinde kabul edilen
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun kapsamında dikkat çeken
adımlar atıldı. 7103 ve 7104 sayılı
Kanunlardaki değişikliklerde KDV,
teşvik, işçi-işveren ilişkileri, istihdam
desteği gibi firmalar açısından önemli
başlıklar yer alıyor.
OSB’lere yapılan mal ve hizmet teslimi
belli şartlarda KDV’den istisna edildi
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi
sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar
tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere
yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Madde 1.4.2018 tarihinden yürürlüğe girecektir. (7103- madde 29)

tarihinden itibaren sigortalı ve işveren hissesi
primlerinin tamamı tutarında bu işverenlerin
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri
tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle
işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. Bu madde kapsamına
giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanır. Bu madde kapsamında alınacak personel işe başlamadan evvel İŞKUR
şubelerinden bilgi alınması firma yararına
olacaktır. (7103-madde 43)
Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020
yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle
uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından
büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından
küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli
olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak
dikkate alınır. (7103-madde 44)

Doğrudan ihracat yapan imalatçılara
KDV iadesi

Sanayi Sicil Belgesini ibraz edene
KDV’den istisna makine teslimi

İmal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli
bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verildi.

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi
mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde
kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar
yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri
katma değer vergisinden istisna edildi. Bu
madde ile OSB’lerde makine imal eden sanayicilerin 2019 yılı sonuna kadar tam kapasite
ile çalışmaları bekleniyor. Madde, 1.5.2018
tarihinde yürürlüğe giriyor. (7103-madde 31)

Mükelleflerin belge bazlı yüklenilen KDV
listesini hazırlamaları hem iş yükü hem de
zaman kaybına sebebiyet veriyor. Maliye
Bakanlığının bu yetkisini kullanacağı sektörlerde faaliyet gösteren imalatçı mükellefler,
doğrudan ihracat işlemleriyle ilgili olarak
yüklendikleri katma değer vergisini hesaplamak zorunda kalmayacak. Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek.
(7104-madde 10)

İşçi ile işverenin anlaşarak iş akdinin sona
erdirilmesi konusuna açıklık

Bakanlar Kuruluna yetki

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu
tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi
adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre
kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna
tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği
hususuna açıklık getirildi. (7103-madde 5)

Usulsüzlük cezalarında indirim % 33’ten
% 50’ye çıkarıldı
Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında,
Kanunun 376’ncı maddesinde yer alan şartlara uyulması kaydıyla, kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanması yönünde
değişiklik yapıldı. Daha önce bu indirim üçte
bir oranında uygulanıyordu. (7103-madde
14)

SGK personel istihdam desteği
2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan,
imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu
sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel
sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından
küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla 01.01.2018

7104 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36. maddesinin birinci fıkrasına eklenen
ibareyle süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma değer vergisini gelir ve kurumlar
vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak
yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle
ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme hususlarında Bakanlar
Kuruluna yetki verildi. Yapılan düzenleme
06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

Geriye dönük yararlanılmayan
SGK teşvikleri
5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla
sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan
teşvik ve destekler ile ilgili son başvuru
süresi 01.06.2017. Yararlanılamayan SGK
teşvikleri borçlara mahsup edilebilecek veya
6 şar aylık periyodlarla nakten iade edilecek.
(7103-Madde 70)
Merakla beklenen ve işletmelerin üzerinde
bir yük olarak kalan devreden KDV’nin belli şartlarla mükellefe iadesi ile ilgili madde
TBMM Genel Kurulu’nda verilen önergeler
ile yasa metninde çıkarıldı. Reform niteliğinde olan, üzerinde uzun süreler tartışılan devreden KDV’nin iadesi başka bahara kaldı.
Halit Küçükçelik
Yeminli Mali Müşavir

Maraş biberi kümelenmeyle
dünyaya açılacak
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü İhsan Emiroğlu,
“OSTİM’in yaptığı kümelenme
modellerini izlemek istiyoruz.
Tecrübe ve bilgi paylaşımı için
sürekli OSTİM’le irtibat halinde
olacağız.” dedi.

“OSTİM’le irtibat halinde olacağız”

STİM kümelenme modeli,
Türkiye’deki diğer bölgelerde de model olarak izleniyor.
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
başlatılan, Maraş Biberi Kümelenme
Projesi kapsamında, Kahramanmaraş
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiroğlu ve biber üreticisi
firma temsilcilerinden oluşan heyet
OSTİM’i ziyaret ederek, kümelenme
modelleri konusunda bölgenin tecrübelerini dinledi.

Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü İhsan Emiroğlu, Maraş Biberi Kümelenme Projesi
hakkında bilgi verdi. Projeyi, bölgenin özgün ürünü olan biberin ulusal
ve uluslararası platformda rekabet
gücünü artırmaya yönelik olarak başlattıklarını aktaran Emiroğlu, şu bilgileri verdi: “Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'nın yürüttüğü Rekabetçi
Sektörler Programı kapsamında desteklenen Projede, Kahramanmaraş,
Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa illerindeki biber üreticileri bulunuyor.”

O

“Ahilik modelini kümelerde
uyguluyoruz”
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürü Adem Arıcı, bölgenin kuruluşu
ve devam eden projeler hakkında bilgi
verdi. Sektörel kümelenme projelerini
anlatan Arıcı, bölgesel rekabet analizi
sonucunda 4 sektörde kümelenme potansiyelinin ortaya çıktığını vurguladı.
Bölgedeki firmaların talepleri doğrultusunda da kümeler kurduklarını dile
getiren Arıcı, “Kümelenme faaliyetlerini en iyi uygulayan bölgelerden biri
olmamızın sebebi, birbirini tamamlayan firmaların olması. 7 sektörde kümelenmelerimiz var. Ahilik modelini
kümelerde uyguluyoruz.” dedi.
Kümelenme modellerinde kamu kurumlarının desteklerinin önemine
vurgu yapan Arıcı, Bakanlıklar tarafından kümelenmelere verilen destekler hakkında bilgi verdi. Arıcı, “T.C.
Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen
Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE)
Projeleri firmalara çok katkı sağlıyor.
Kümelenmeler üyelerini seçerken olmazsa olmazı yerli ve milli üretici olması.” değerlendirmesini yaptı.

Adem Arıcı

İhsan Emiroğlu

OSTİM’in Türk sanayisindeki önemine işaret eden İl Müdürü, “OSTİM
çok önemli projeler yürütüyor. Önemli kümelenme modelleri oluşturulmuş.
Ülkemizin geleceğine hizmet eden sanayi bölgelerinden birisi. OSTİM’in
yaptığı kümelenme modellerini izlemek istiyoruz. Tecrübe ve bilgi paylaşımı için sürekli OSTİM’le irtibat
halinde olacağız.”
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) Koordinatörü
Fevzi Gökalp ve Uluslararası Proje
Uzmanı Esma Akyüz de kümelenme
çalışmalarının teknik detayları ve proje yönetimi hakkında heyeti bilgilendirdi.
Maraş kırmızı pul biberi, renk kalite
ve tat bakımından haklı bir üne sahip. Kahramanmaraş, ülkemizin kırmızı pul biber ihtiyacının büyük bir
bölümünü karşılıyor. Kırmızıbiberin ekimi bahar aylarında yapılıyor,
Ağustosun ortalarında olgunlaşıyor.
Ekim ayı sonuna kadar dört kez hasat
ediliyor. Hasat edilen biberler güneşte
kurutularak, öğütülüyor ve sonrasında paketlenerek tüketime sunuluyor.
Türkiye’de 2016 yılında; 122.415
dekar alanda 228.531 ton işlenmemiş
kırmızı biber üretildi.
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Sanayi korosu dördüncü konserini verdi
OSTİMSPOR Kulübü Türk Halk Müziği
Korusu, dördüncü konserinde de,
Anadolu’nun birbirinden güzel
ezgileriyle yüreklere dokundu.

‘A

lın Terinden Gönül Teline’
temasıyla, OSTİM’li çalışan,
işveren, sivil toplum kuruluşu ve OSTİM OSB personellerinden
oluşan koro, Bilal Bal’ın şefliğinde seslendirdiği ezgilerle müzikseverlerin kulaklarındaki pası sildi.
Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet
Kongre ve Sanat Merkezindeki konserde, gecenin sürprizini OSTİM kümelenme yöneticilerinden oluşan vokal grubu
yaptı. OSTİM; İş ve İnşaat Makineleri,

Medikal Sanayi, Savunma ve Havacılık
Sanayi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri, Kauçuk Teknolojileri,
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri ve
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi yöneticileri, Bozkırın Tezenesi
Neşet Ertaş’ın, Bahça Duvarından Aştım’ isimli türküsünü seslendirdi. Vokal
grubuna eşlik eden seyirciler de geceye
renk kattı.
OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği
(OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt ta Tevekte Üzüm Kara türküsünü hikayesini anlatarak seslendirdi.
Programda ayrıca konsere az bir süre
kala vefat eden korist Rahmi Reyhan
da anıldı. Reyhan’ın söyleyeceği türkü
koro arkadaşları tarafından seslendirildi.

“Üretime spor ve sanatı katıyoruz”
OSTİMSPOR Kulübü Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Kandazoğlu, kulüp olarak hem spora hem sanata destek vermek düşüncesiyle yola çıktıklarını belirtti. Spor ve sanatın insan hayatındaki
yerine işaret eden Kandazoğlu, “İnsanların bir sanatla veya sporla uğraştığı
takdirde hayatları boyunca daha mutlu
olduğu ve daha doğru kararlar verdiği,
bilim insanları tarafından açıklanmış.
Biz de üreten sanayi bölgesi olarak, bu
işin içerisine; sanatı ve sporu katarak
doğru düşünmeyi ve doğru üretmeyi
kendimize ilke edindik. Buradaki çalışanlarımızla, meslektaşlarımızla büyük
bir aile olma noktasında önemli bir

çalışma başlattık. Bu noktada OSTİM
Başkanımız Sayın Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür
ediyoruz.” dedi.
“Yüreğimize dokunan bir program”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, koronun hazırlıklarında ve
konserde emeği geçenlere teşekkür etti.
Aydın, “Gerçekten yılda bir defa gönlümüze, yüreğimize dokunan bir programla, sizlerle birlikteyiz. Katılımınız
için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Koromuz iki eksikle bu konseri verdi.
Rahmetli Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan ve
Rahmi Reyhan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Gelecek yıllarda da tekrarına
hep beraber sağlık ve mutluluk içinde
erişelim inşallah.” ifadelerini kullandı.
Konserin sonunda emeği geçenlere anı
plaketleri takdim edildi.

OSTİM’li liseden İSG projesi
OSTİM Şehit Alper Zor Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, metal ve inşaat
sektöründe çalışanların ve işverenlerin
iş sağlığı ve güvenliği bilincini
artırmaya yönelik Avrupa Birliği (AB)
projesi yürütüyor.

STİM Şehit Alper Zor Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, AB standartlarında sanayinin ihtiyaç duyduğu ara işgücünü yetiştirmenin yanı sıra yerel ve
uluslararası alanda yürüttüğü projelerle de
endüstriye hizmet vermeye devam ediyor.

O

Birçok başarılı projeye imza atan okul,
kısa adı OccuSafeİnCMİS olan İnşaat ve
Metal Endüstrilerinde İş Güvenliği ve Risk
Kontrol Projesi (Occupational Safety and
Risk Control in Construction and Metal Industry Sectors) ile de metal ve inşaat sektöründe çalışmaya hazırlanan öğrencilerin,
bu sektörlerde çalışanların ve işverenlerin
iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmayı,
bu sektörlerde meydana gelen iş kazalarını
en aza indirmeyi hedefliyor.
Projede yer alan diğer ortaklar ve ülkeleri şu şekilde; Bulgaristan’dan ECQ,
İtalya’dan CİAPE ve Slovakya’dan

TUKE. Proje kapsamında ortaklarla birlikte, metal ve inşaat sektörüne yönelik
olarak AB standartlarında iş sağlığı ve
güvenliğini konu alan eğitim modülleri
hazırlanacak ve bu çıktılar sektörün tüm
tarafları ile paylaşılacak.
Projenin başlıca hedefleri şu şekilde: Halkın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
bilincini artırmak. Yenilikçi bilgi iletişim
teknolojileri temelli yöntemleri kullanmak
suretiyle; metal sektöründe çalışmak üzere mesleki eğitim alan öğrencilerin, inşaat sektöründeki işçi ve işverenlerin, İSG
profesyonellerinin; İSG alanındaki bilgi
ve becerilerini geliştirmek ve farkındalık
yaratmak. Metal ve inşaat sektörlerinde
Türkiye’de sunulan İSG yönetim hizmetlerinin, AB kriterlerine uyumuna katkı
sağlamak. Yapı ve metal sektöründe çalışan işçilerin niteliklerini artırmak. Metal
ve inşaat sektörlerinde meydana gelen iş
kazası sayısını azaltmak, işgücü kayıplarını en aza indirgemek.
Proje kapsamında hazırlanan her türdeki
doküman, sektörlerle ilgili haberler, duyurular proje web sayfası www.ohasineurope.com adresinde yayınlanacak ve mesleki
eğitim alan öğrencilerin, çalışanların ve
işverenlerin yararına sunulacak.

Sanatla üretenler gönül telini titretti
OSTİMSPOR Kulübü, kültür,
sanat etkinlikleri kapsamında
oluşturduğu, OSTİM Türk Sanat
Müziği Korosu, ‘Sanatla Üretiyoruz’
temasıyla ikinci konserini verdi.
STİM Türk Sanat Müziği Korosu, Özgür Ahmet Şarman’ın şefliğinde OSTİM’li çalışan, yönetici ve
iş adamlarından oluşuyor. Koro ikinci
konserinde de Türk sanat müziğinin
birbirinden güzel 28 eserini solo ve
koro halinde icra ederek katılımcılara
keyifli bir gece yaşattı.

O

“Diğer kulüpler örnek almaya başladı”
OSTİMSPOR Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kandazoğlu, kültür
ve sanatın ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladı. Ankara’daki diğer spor
kulüplerinin de kültür ve sanat etkinlerine önem vermeye başladığını anlatan
Kandazoğlu, “Sadece OSTİMSPOR
Kulübünde değil, sadece OSTİM camiasında değil birçok spor kulübünün
de bunu örnek almaya başladığını gördük. Çünkü, hep söylediğimiz bir şey

vadır; sanatla, sporla uğraşan insan her
zaman iyi niyetlidir. Hiçbir zaman kötülük düşünmez ve hep pozitif düşünür. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Orhan Aydın ve yönetim
kurulunun katkılarıyla düzenlediğimiz
bu organizasyonlara devam edeceğiz.”
dedi.
Konserin sonunda Neşet Ertaş'tan bir
anekdot paylaşan OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, büyük
söz ustasının kendine 46 perdeli bir
saz tasarlayıp ürettirdiğini anlattı. Karaosmanoğlu, Ertaş'ın, "Göğnümün
sesini aradım bütün ömrümce perdeler
yetmedi." dediğini aktardı. Karaosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatın ritmi, üretimin sesi diye başlar OSTİM tanıtım filmi. OSTİM kurulduğu
günden bu yana tek bir sesin peşinden
koşar. Üretimin kalp atışı. Bu yüzden
bize de yetmez perdeler, sadece makinalarla değil insana ve üretmeye dair
her sese dokunmaya çalışır OSTİM'in
sazı."
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ASO METES, 34 başlıkta belgelendiriyor
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
tarafından kabul edilen ulusal
yeterliliklere göre sınav ve
belgelendirme faaliyetlerini
yürüten yetkilendirilmiş personel
belgelendirme kuruluşları, çalışma
hayatına önemli katkılar sunuyor.
Bu kurumlardan biri de Ankara
Sanayi Odası Mesleki Test ve
Sertifikalandırma Merkezleri.
Merkezlerde 36 ulusal yeterlilikte,
sınav ve belgelendirme yapılıyor.

U

lusal Meslek Standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi
için MYK tarafından kabul edilen
gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların
neler olduğunu gösteren asgari norm olarak tanımlanıyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli
işlerde çalışanlar için belge zorunluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81'e çıkarıldı.
Bu doğrultuda Mesleki Yeterlilik Belgesi
uygulaması her geçen gün giderek daha
büyük önem kazanıyor.
İş dünyasının karşı karşıya kaldığı problemler arasında ‘nitelikli eleman açığı’ ilk
sıralarda yer alıyor. MYK tarafından çeşitli meslek gruplarına yönelik standartlar tanımlandı ve ilgili işi yapanlara belge alma
zorunluğu getirildi.

Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve
Sertifikalandırma Merkezleri de nitelikli
insanın belge alması ve yetkin hale gelmesi üzerine faaliyetlerini sürdürüyor. ASO
METES ve ASO 2. ve 3. OSB METES
merkezleri; MYK tarafından kabul edilen
ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşları.
Merkezlerin kuruluşları; ‘Türkiye’de
Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) ve
Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)’ kapsamında 20112013 yılları arasında yürütülen ‘VOC-Test
Merkezleri Hibe Programı’ çerçevesinde
tamamlandı.
Başarılı adayların sınav ücreti devletten
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen merkezler, 34 ulusal yeterlilikte,
sınav ve belgelendirme yapıyor. Sınavlara
katılım için eğitim, yaş, tecrübe gibi herhangi bir sınırlayıcı koşul bulunmuyor.
Mesleği yapabileceğine inanan herkes sınavlara başvurabiliyor. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde, sınavlarda
başarılı adayların sınav ücretleri İşsizlik
Sigorta Fonu’ndan karşılanıyor. Adayların
3 sınav hakkı bulunuyor.
İlgili yasal düzenlemede, “Tehlikeli ve çok
tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde,

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî
Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında
yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme
kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile
sınav ücreti, Fondan karşılanır. Fondan
karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler
itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar
Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan
karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez
yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” deniliyor.
Zorunlu meslek grubunda -şu an için 81
meslek- bulunan mesleklerde çalışanların,
çalıştığı alana uygun Meslek Lisesi Diploması/Ustalık Belgesi/MYK Belgesi’nden
en az birine sahip olması şart. Bu belgelerden birine sahip olmayan kişiyi çalıştıran
firmalara, tespiti halinde Bakanlıkça para
cezası uygulanıyor.

ULUSAL MESLEKİ
YETERLİLİK SİSTEMİ
(UMYS)
Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim
standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin
akreditasyon, yetkilendirme, denetim,
ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

Sistem; eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmeyi, Öğrenme çıktıları için ulusal
ve uluslararası standartlar oluşturmayı,
eğitim ve öğretimde kalite güvencesini
temin etmeyi, yatay ve dikey geçişler için
yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve
uluslararası kıyaslana bilirlik altyapısını
oluşturmayı, öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını
ve kıyaslana bilirliğini sağlamayı ve hayat
boyu öğrenmeyi desteklemeyi amaçlıyor.
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Ostim Teknopark yıl sonunda
firma kabullerine başlayacak
Ostim Teknopark Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Ostim Teknopark
inşaatının başladığını, 2018 yılı
sonu itibarı ile firma kabulünün
başlayacağını belirtti.

Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen
IPA II Rekabetçilik ve Yenilik Sektör
Operasyonel Programı (RYSOP) 20142020 uygulama aşaması kapsamında destek almaya hak kazanan 23 projeden biri
olan Mantar Kültivasyon ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi Projesi hakkında da
ortakları bilgilendirdi.

stim Teknopark Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi'nin
2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı,
Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi,
Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, OSTİM
Teknoloji A.Ş., OSTİM Vakfı, OSTİM
Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi ve
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
temsilcileri olmak üzere bütün ortakların
katılımıyla yapıldı.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edilmesinin ardından oy
birliğiyle ibra edildi. Bilanço, gelir gider
hesapları da genel kurul tarafından oy birliğiyle ibra edildi.

O

Ostim Teknopark Yönetim Kurulu’nun
2017 faaliyetleri Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar tarafından okundu. Çağlar,
Ostim Teknopark projeleri olan Ankara
Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet
Desteği’nin son çağrı döneminde başvurusu yapılan ve 27.04.2017 tarihinde başarı
ile tamamlanan Ortak Kullanım Atölyesi Oluşturulması Fizibilite Çalışması ve
2016 yılında başvurusu yapılan proje süresi 3 yıl olan TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG)
1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı hakkında bilgi verdi.
Derya Çağlar, ayrıca Bilim, Sanayi ve

OSSA, SASAD’ın yönetiminde

Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi
için yapılan seçimde, Ostim Teknopark
A.Ş. Yönetim Kuruluna; OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı,
İneo Danışmanlık Şirketi Yöneticisi Altan
Küçükçınar, Atılım Üniversitesi’nden Hasan Umur Akay ve OSTİM Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik yeniden, 3 yıllığına oy birliği ile seçildi.

Savunma ve Havacılık Sanayii
İmalatçılar Derneği (SASAD) 29.
Olağan Genel Kurul Toplantısında
yapılan seçimde, OSTİM Savunma
ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA),
SASAD Yönetim Kurulu’na ikinci kez
seçildi.

İnşaat başladı

S

Ostim Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ostim Teknopark inşaatının başladığını, içinde ortak kullanım atölyesinin de yer alacağı ilk binasının 2018
yılı sonu itibarı ile ﬁrma kabulüne başlayacağını belirtti. Aydın, bölgede teknolojik ürün yatırımının başlayacağı bilgisini
de verdi.

ASAD 29. Olağan Genel Kurulsu ve
Sektörel Buluşma Toplantısı, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcıları Celal
Sami Tüfekçi ve Mustafa Murat Şeker,
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun
Hasekioğlu, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın ve 200’e yakın
üye ﬁrmaların temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Genel kurul öncesinden düzenlenen
Sektörel Buluşma Toplantısında, platform ve sistem üreticisi 11 üye mevcut
üretimleri ile kısa - orta vade programlarında yer alan platform ve sistemlerin
yerlileştirme- millileştirme projeleri

kapsamına alınacak alt sistem ve bileşenlerle ilgili sunum yaptı. Sunumların
ardından platform üreticisi ﬁrmalarla
diğer SASAD üyeleri arasında ikili iş
birliği görüşmeleri yapıldı.
Genel kurulda yapılan seçimde,
SASAD’ın yeni dönem yönetimi şu
isimlerden oluştu: ROKETSAN - Selçuk Yaşar, ASELSAN - Prof.Dr. Haluk
Görgün, FNSS - Nail Kurt, ALP Havacılık - Yılmaz Güldoğan, HAVELSAN
- A.Hamdi Atalay, OTOKAR - Serdar
Görgüç MKEK - Ahmet Taşkın, TAI
- Prof.Dr. Oğuz Borat, Nurol Makina Engin Aykol, AYESAŞ - Öner Tekin,
OSSA - Mithat Ertuğ, SAHA İstanbul
- İlhami Keleş, BİTES - Uğur Coşkun.
Denetleme kurulu asil üyeliğine: MEGE
Teknik - Ali Han, Simsoft - Gökçe Yıldırım Kalkan, BMC - Taha Yasin Öztürk seçildi. Disiplin kurulu da; MKEK
- Sait Demirci, ASELSAN - Hezarfen
Oruç, METEKSAN - Tunç Batum isimlerinden oluştu.

ÜSİMP İnovasyon
Karnesi tescillendi

TÜRK SANAYİSİNİN ACI KAYBI
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)
Koordinatör Başkanı ve GENTAŞ A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman, geçirdiği ani
kalp krizi nedeniyle vefat etti.
68 yaşında hayata veda eden
Kahraman’ın, Türk sanayisinin gelişimi
için önemli çalışmalarda imzası
bulunuyor.
Merhum Ahmet Kahraman’a
Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri
Platformu (ÜSİMP), Yürütme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. A.Hamit Serbest,
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüyle
ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin
kullanımı için protokol imzaladık.
Bizim çıkarmış olduğumuz araç resmen
kamu tarafından tescil edilmiş oldu.”
dedi.
SİMP, 2018 yılı ilk yönetim kurulu
toplantısını OSTİM’in ev sahipliğinde Ankara’da düzenledi.

Ü

ÜSİMP Yürütme Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, ÜSİMP faaliyet çerçevesinin planlanması, patent fuarı faaliyetlerinin planlanması, ÜSİMP’in gelir yaratıcı
faaliyetlerinin ve uzman havuzunun belirlenmesi, ÜSİMP İnovasyon Karnesinin
ve gelecek faaliyetlerinin planlanması gibi
konular gündeme alındı.
Toplantının açılışında konuşan ÜSİMP
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr.

A.Hamit Serbest, genel faaliyetler hakkında bilgi verdi. ÜSİMP İnovasyon Karnesi
ile ilgili gelişmeleri de aktaran Serbest,
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüyle
ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin kullanımı
için protokol imzaladık. Bu bütün Kamu
Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) temsilcilerine iletildi. Gerçekten olumlu bir
gelişme. Bizim çıkarmış olduğumuz araç
resmen kamu tarafından tescil edilmiş
oldu.” dedi.
Toplantı gündemi kapsamında ÜSİMP
yöneticileri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü İlknur İnam ve TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal’ı da ziyaret etti.

