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Milli Markalar 
Tasarımla Çıkacak

Dünyada ekonominin rotasını belirleyen 
faktörlerin başında üretim geliyor. 
Literatürde bu kavram için ”İktisadi 

fayda, yani insan ihtiyaçlarını tatmin etme 

kabiliyetini artıran her türlü faaliyet. Daha dar 

manada, fi kren veya bedenle belli bir emek 

veya sermaye sarf ederek, karşılığında elde 

edilen hasılat veya hizmet” ile “Sonsuz olan 

insan ihtiyaçlarını karşılamak için kıt mal 
ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını 
artırmaya yönelik çabalar” tanımlamalarıyla 
karşılaşıyoruz. Hemen hemen tüm ifadelerin 
ortak noktası “insan ihtiyaçları”. Bu tespit, 
mamulün üretim aşamasından son kullanıcıya 
giden bir yolculuğu karşımıza çıkarıyor. Üretim 
ise tek başına bir şey ifade etmiyor. Sürecin 
başat unsuru artık “tasarım”. 

İmalatın başından itibaren önemli rol oynayan 
tasarım, marka ve rekabet gücünü artırıcı bir 
etkiye sahip. Bir başka deyişle ürüne anlamlı 
farklılıklar yükleyerek katma değer ve rekabet 
gücüne ulaşmanın en etkin aracı olarak kabul 
edilen tasarım; farklılaşmak ve markalaşmanın 
temelini oluşturuyor. Marka olabilmek içinse 
“özgün tasarım” olmazsa olmazlar arasında.

Yerli ve milli üretimin, ulusal ve uluslararası 
platformlarda hak ettiği yeri alması için 
çabalayan OSTİM, yine öncü bir projeyi hayata 
geçirdi. Kümelenme modelleriyle Türkiye’de 
“ortak rekabet” ve “güç birliği” kavramlarını 
belleklere yerleştiren OSTİM, Endüstriyel 

Tasarım ve Mühendislik Merkezi’ndeki 8 
fi rmasıyla; üründe yerli markalaşmayı artırmayı 
ve dünya pazarında “Türk Malı”nı hak ettiği 
rekabet seviyesine yükseltmeyi hedefl eyerek 
yeni bir yola çıktı. Bu merkezle, milli markaların 
çoğalması adına örnek bir adım atılmış oldu. 
Milli marka çıkarmak tasarım yönü gelişmiş bir 
anlayış ile işbirliği-güç birliğine bağlı. 

Gelir paylaşımında tasarlayanların yüzde 70 pay 
aldığı gerçeği var. Bu paylaşımda yerini almak 
isteyen, üretim gücünü tasarım ve mühendislik 
hizmetleriyle birleştirmek, yeteneklerini 
zenginleştirmek isteyen üreticiler için OSTİM 
kapılarını açmış durumda. Merkez, bir zamanlar 
yükseklere çıkanların kenara ittiği merdivenleri 
yeninden ve daha sağlam inşa etmekte kararlı. 
Masada iki proje hazır durumda; yerli metro 
aracı ve elektrikli araç için kollar sıvandı. 

İhtiyaç listesi değil proje
 

Ülkemizin ekonomik gelişme parametrelerinde 
nitelikli işgücü ayrı bir yerde. Bu nedenle 

mesleki ve teknik eğitim son yıllarda sıkça 

tartışılmaya başlandı. Ekonomik alanda üretimi 

artırmak, diğer ülkelerle rekabet edebilmek, 

sadece alan ve kullanan değil, üreten ve satan ülke 

olabilmek için mesleki eğitimin önemli olduğu 

uzmanlarca dile getiriliyor. İşsizlikle mücadele 

edebilmenin şartlarından biri olan mesleki 

eğitim; sanayileşme süreci içerisinde bulunan 

ülkemizde, ihtiyaç duyulan vasıfl ı ara insan 

gücünün süratli, ekonomik ve etkin bir şekilde 

karşılanmasında belirleyici bir kimliğe sahip. 

Sanayiciler, meslek okullarının ihtiyaçlarının 

giderilmesinde, maddi kaynak aktarımı ve sosyal 

sorumluluk projeleriyle katkılar sağlamaya 

çalışıyor. Ancak bunun yeterli olmadığı 

kanısı hakim. Sorunların sadece bina yaparak 

veya ihtiyaç listesiyle sanayicilerden talepte 

bulunarak çözülemeyeceği aşikar. Sanayiciye 

proje ile gidilmesi; onların da mesleki eğitimin 

bizzat içinde olması temel sorunlara yaklaşımı 

da değiştirecek. 

Korhan Gümüştekin
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Günümüzün gelişen ve hızlanan 
üretim sektörünün temel ihtiyaç-
larından biri olan endüstriyel ta-

sarım ve mühendislik destekleri, imalatın 
ilk aşamasından itibaren tüm süreçlerde 
önemli rol oynuyor. Üreticinin, ulaşmak 
istediği hedefl erin ve bahsedilen gelişme 
programlarının ihtiyaç duyduğu bileşenle-
rin arasında yer alan endüstriyel tasarım ve 
mühendislik desteklerinin, üreticinin yanı 
başına gelmesi ile tasarım; kolay ulaşıla-
bilir, yönetilebilir ve tercih edilir konumda 
yerini aldı. 

2012 yılı Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
Mali destek programı kapsamında 
OSTİM’de gerçekleştirilen Sağlık Tekno-
lojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon 
Merkezi Projesi’nin başarıyla sonuçlanma-
sının ardından hedefl enen OSTİM Endüst-
riyel Tasarım ve Mühendislik Merkezi’nin 
kuruluş hazırlıkları tamamlandı. Endüstri-
yel tasarım ve mühendislikle farklılaşmış 
mükemmel ürünler için çözümler sunacak 
olan merkez hizmete girdi.

Planlı olarak büyümeye odaklanan tüm 
üreticilerin ihtiyacına cevap verecek olan, 
4 mühendislik ve 4 endüstriyel tasarım 
fi rmasının yer aldığı OSTİM Endüstriyel 
Tasarım ve Mühendislik Merkezi çalış-
malarını OSTİM Finans ve İş Merkezi 
(OFİM)’de yürütecek.

Merkezin açılış törenine AK Parti Zongul-
dak Milletvekili Prof. Dr. Ercan Candan, 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç, OSTİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Asım Balcı, OSTİM Yönetim Kurulu Üye-
leri ve çok sayıda davetli katıldı. 

Mühendislik, endüstriyel 
tasarım ve tasarım yönetimi 
bir arada

OSTİM Endüstriyel Tasarım ve 
Mühendislik Merkezi Direktörü 
Berna Dalaman, Türkiye’de ben-
zersiz bir model ile kurgulanan 
merkezin, bünyesinde bulunan 
dört mühendislik, dört endüst-
riyel tasarım fi rması ve tasarım 
yönetimi ile tasarım ihtiyacının 
tüm aşamalarında eksiksiz hiz-
met vereceğini kaydetti. Dalaman, 
“Merkez, endüstriyel tasarım ve 

mühendislik güçlerini birleştirerek 
üretimde ilerlemeyi, ulusal başarılara ulaş-
mayı, üründe yerli markalaşmayı artırmayı 
ve dünya pazarında “Türk Malı”nı hak et-
tiği rekabet seviyesine yükseltmeyi hedef-
liyor.” dedi.

“Esas katma değer tasarımda” 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın açılıştaki sözlerine tasarımın öne-
mini vurgulayarak başladı. Üretilen de-
ğerin gelir paylaşımında; tasarlayanların 
yüzde 70, üretenlerin yüzde 20, çalışan-
ların da yüzde 10 pay aldığı bilgisini ve-
ren Aydın, OSTİM fi rmalarının üretenler 
kısmında bulunduğunu ve onların tasarım 
aşamasına çıkması için merkezin kuruldu-
ğunu söyledi. Orhan Aydın şunları kaydet-
ti: Esas katma değer tasarımda. Buradaki 
fi rmalarımızla beraber Türkiye’nin metro-
larını, otomobillerini, iş makinalarını, fab-
rikalarını yapacağız; hayalimiz bu şekilde. 
OSTİM’in bütün sistemlerini, takımlarını, 
tezgahlarını, çalışanlarını, mühendislerini 
kendi elemanları gibi çalıştıracak bir beyin 
oluşturmuş olduk. Bunun bir de sanal dün-
yada uygulaması olacak. Sanal dünyada da 
OSTİM’in bütün imkanlarını içine alan, 
buradan sistemler üretebilecek bir altyapı-
yı da oluşturacağız. Bu nedenle bu merkez 
bizim için çok önemli.

“Türkiye’nin milli markalara 
ihtiyacı var”

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sedat 
Çelikdoğan, marka çıkarmanın 
yolunun tasarımdan geçtiğine işa-
ret etti. Ülkelerin gücünün üretim 
olduğunu ve şu anda üretimde en 

düşük katma değerle çalışıldığını anımsa-
tan Çelikdoğan, “Tasarımınızı yaparsanız 
katma değeriniz yüksek olur. OSTİM’de 
bir üretim kabiliyeti var. Sanayicimizin 
tasarım aşamasında ki ihtiyaçlarına bütün 
disiplinlerde bu merkezle cevap verece-
ğiz. Ürünlerin geliştirilmesi için iki husus 
var; yerli mi olacaksınız milli mi olacak-
sanız. Eğer marka çıkarmak istiyorsanız 
tasarımın sizin olması lazım. Tasarım sizin 
değilse milli marka çıkarmanız mümkün 
değil. Milli marka çıkarmak için burayı 
kurduk. Türkiye’nin milli markalara ihti-
yacı var.” dedi.

Merkezdeki fi rmalar için ilk etapta iki proje 
tasarlandığını anlatan Çelikdoğan, “Metro 
aracı ve elektrikli araçta marka olmak için 
yola çıkıldı. Burada da mühendislik ekibi-
miz ana mühendislik grubu olacak. Bu me-
todun hem maliyet hem de kalite açısından 
daha yüksek olduğuna inanıyorum.” dedi.

"Ankara için de önemli"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekrete-
ri Doç. Dr. Asım Balcı da yüksek katma 
değerli ürünler üretmenin yolunun tasarım-
dan geçtiğini belirterek, “Tasarım ve mü-
hendisliği birleştiren bu merkez inanıyoruz 
ki sadece OSTİM için değil Ankara için de 
önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu bakım-
dan buranın verimli bir şekilde kullanılma-
sını diliyoruz.” diye konuştu.

"Özgün imalat için tasarım" 

AK Parti Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. 
Ercan Candan ise özgün üretimin tasarımla 
gerçekleşeceğini vurguladı. Candan, “Kat-
ma değerin artması aynı zamanda kaliteli 
ve özgün imalat yapmanızdan kaynaklanı-
yor. Özgün üretimi ise tasarlayarak yapa-
caksınız, mühendislik ve tasarımı birleşti-
receksiniz. Bu merkezi açmakla çok büyük 
bir boşluğu doldurmuş oluyorsunuz. Eme-
ği geçenleri tebrik ediyorum.” dedi.

ENDÜSTRİYEL TASARIM VE MÜHENDİSLİK GÜCÜENDÜSTRİYEL TASARIM VE MÜHENDİSLİK GÜCÜ 
OSTİM’DE BİRLEŞTİOSTİM’DE BİRLEŞTİ

OSTİM, endüstriyel tasarım ve 
mühendislik hizmetlerinde farklı 

bir uygulamayı hayata geçirdi. 
Üretimin temel ihtiyaçlarından 

biri olan endüstriyel tasarım ve 
mühendislik destekleri büyük 
OSTİM fabrikasında üreticinin 

yanında yer aldı. 4 mühendislik 
ve 4 endüstriyel tasarım 

firmasını bir araya toplayan,  
üründe yerli markalaşmayı 

artırmayı ve dünya pazarında 
“Türk Malı”nı hak ettiği 

rekabet seviyesine yükseltmeyi 
hedefleyen OSTİM Endüstriyel 

Tasarım ve Mühendislik Merkezi 
kapılarını açtı.

Hedef;

milli m
arkalar 

çıkarmak
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Ürün tasarımı üretimde daha önce 
hiç olmadığı kadar önem kazan-
mış durumda. Bir ürün fonksiyo-

nel özellikleri bakımından rakiplerinden 
üstün olmadığı, hatta onlardan daha düşük 
kalitede olduğu halde tasarımı sayesinde 
başarı kazanabilmekte. Ya da çok nitelikli 
bir ürün sırf iyi olmayan tasarımı yüzün-
den ticari başarısızlığa uğrayabiliyor.

Bir üreticinin çok iyi ürünleri olabilir, 
ama bu ürünlerin hak ettiği başarıyı elde 
edebilmesi için iyi bir tasarımla destek-
lenmesi şarttır. Tasarım yalnızca ürün di-
zaynı için gerekli değildir. Markanın he-
def kitle ile karşılaştığı her noktada fark 
yaratan tasarımlarla müşterinin algısının 
artması gerekmekte. Fark yaratan tasa-
rım anlayışını fi rmanızın vazgeçilmezleri 
arasına katarak değişimi ve başarıyı daha 
kolay yakalayabilirsiniz. Tasarımın pa-
zarlamada temel bir rol oynadığı açık bir 
gerçek. Çünkü, tasarımın getirdiği görsel 
farklılık nihai tüketici tarafından algılan-
makta ve ürünün biçimi tüketici davranı-
şını etkilemekte.

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de ya-
şamımızın her alanında “tasarlanmış bir 
dünyada yaşıyoruz.” Başarılı bir tasarım 
için bilgi ve beceri sahibi ta-
sarımcılara olduğu kadar, 
tasarımı insan yaşamının 
bir parçası haline getire-
cek tasarım yöneticilerine 
de ihtiyaç var. İster çok 
uluslu bir şirketin sahibi 
olun, ister yerel pazara 
kalıcı ürünler sunmaya 
çalışan bir KOBİ sahibi, 
tasarımla düşünmeye ve 
tasarımı yöneterek sürdü-
rülebilir ürün ve hizmetler 
üretmeye ihtiyacınız var-
dır. Bu süreçte yol gös-
terecek bir tasarım yöne-
ticisi, üreticinin yanında 
yerini alarak, süreçlerin 
istenilen verimlilikte yü-
rütülmesini sağlayacaktır.

Tasarım yönetimi, uluslararası rekabette 

avantaj yakalayabilmek için farklılık ara-

yan kurumların da çıkış noktası. Üretim 

için hizmet ve bilgiyi kaliteli bir şekilde 

elde etme isteği, tasarımı her geçen gün 

bir katma değer olarak ön plana çıkıyor. 

Tasarım yönetiminin ulaştığı tasarım eko-

nomisi, rekabette başarılı olmanın şartla-

rının temelini oluşturmakta.

Tasarım yönetiminin farklılığı, tasarımın 

fi rmaya kazandırabileceği stratejik değeri 

tanımlama ve anlatma yolunda üstlendiği 

rolden kaynaklanmaktadır. Strateji, plan-

lama, fi nans, insan kaynakları, pazarla-

ma yönetimi, ürün yönetimi, iletişim, 

Ar-Ge gibi farklı operasyonel alanlarda 

tasarımın nasıl kullanılacağını ele alan 

tasarım yönetimi, OSTİM üreticileri için 

yeni bir destek, yeni bir güç olarak OS-

TİM Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik 

Merkezi’nde yerini almıştır. Öncelikle 

OSTİM’de değişmek, gelişmek, büyümek 

ve başarmak isteyen üreticinin tasarım ile 

ilişkisi tasarım yönetimi danışmanlığı ile 

verimli, ekonomik ve sürdürülebilir ola-

caktır.   

TEKNOTASARIM: 

1997 yılında ülkemizde-
ki katma değeri artırmak, 
teknolojiyi tasarım ile bir-
leştirerek en güncel tekno-
lojiyi üretmek üzere Bursa 
merkezli olarak kuruldu. 
Kuruluşundan itibaren 
dünyanın önde gelen tek-
noloji geliştirme merkez-
leri ile işbirliğine giderek 
ülkemizde önemli tek-
noloji transferleri ger-
çekleştirdi. Firma, sanal 
simülasyon, veri toplama 
sistemleri, ileri test tekno-
lojileri gibi alanlarda halen 
yürüttüğü temsilcilikleri ile 
en güncel teknolojiyi takip 
ederek ülkesine ve müş-
terilerine yüksek kalitede 
hizmet sunuyor. Projelen-
dirme ve prototip üretim 
çalışmalarında ülkemizde 
ilk defa ISO9001 kalite 
sertifikasyonu almış tasa-
rım kuruluşu.

TEKNOPLAN: 

Özellikle demir-çelik sek-
törüne otomasyon, ma-
kine ve yazılım alanında 
komple ürünler sunabil-
mek amacıyla kuruldu. 
Mühendislik çalışması is-
teyen alanlarda firmalara 
çözüm üreterek ve revizyon 
taleplerini karşılayarak bir 
boşluğu kapatmayı başar-
dı. Bu kapsamda iki büyük 
mekanik revizyon projesi-
ni Kardemir ray haddesi 
ve Tosçelik sürekli döküm 
kalıplarında gerçekleştir-
di. ISO 9001:2002 belgeli 
firma 20 civarında dilme 
ve boy kesme hattının 
otomasyonunu Türkiye, 
Almanya, Polonya, İran ve 
Güney Afrika'da tamamla-
dı. 

FUTERODESIGN: 

Ölçek gözetmeksizin en-
düstriyel ürün tasarımı, mü-
hendislik ve imalat hizmeti 
veriyor. Estetik, işlevsellik, 
üretilebilir ve maliyet un-
surlarının tamamını değer-
lendirebilen ve en uygun 
çözüme ulaştıran Futero-
design, konseptten proto-
tipe, üretimden pazarla-
maya; ürünün hazır hale 
gelmesine kadar geçen 
tüm süreçlerde firmaların 
çözüm ortağı.

ROBUST: 

Endüstriyel ürün tasarımı 
hizmeti sağlayan bağım-
sız bir tasarım ofisi. Yeni 
ürün tasarım ve geliştirme 
süreçleri ile ilişkili tüm ih-
tiyaçları kendi imkanları 

ile karşılıyor. Elektronik 
üretim sektörüne kaliteli 
tasarımlar sunma hedefi 
ile uzmanlaşan firmanın, 
endüstriyel ürün tasarımı 
faaliyetleri içerisinde me-
dikal cihazlar, askeri elekt-
ronik ürünler ve endüstri-
yel ekipmanlar başı çekiyor.

TANDEM: 

Ürün geliştirme hizmetleri, 
bir endüstriyel tasarımcı ve 
bir makina mühendisinin 
ortaklığıyla kuruldu. Ürün 
geliştirme sürecinin birçok 
aşamasında, konsept es-
kizler üretmekten patent 
araştırmasına, karmaşık 
mekanizma tasarımların-
dan kullanım kılavuzuna, 
bir ürün piyasaya çıkana 
kadar çeşitli aşamalarda 
firmalara destek veriyor. 

FİGES: 

Ulusal ve uluslararası fir-
maların Ar-Ge ve Ür-Ge bö-
lümlerine ileri mühendislik 
ve proje hizmetleri sunuyor. 
Bu çalışmalarında kulla-
nılan yazılım ve donanım 
ürünlerinin pazarlama ve 
satış hizmetlerini de ve-
riyor. Başlıca mekanik 
tasarım ve prototip üreti-
mi, akışkanlar dinamiği 
analizleri, mukavemet, 
titreşim, akustik, elektro-
manyetik analizler ve me-
katronik test sistemlerinin 
geliştirilmesi alanlarında 
hizmet sağlıyor.  

CADEM: 

Otomotiv, tarım araçları, iş 
makinaları, tren, tramway 
sektörüne araç endüstriyel 
tasarımı, mühendislik ta-
sarımı, prototip ve az seri 
parça üretimi ile komple 
araç projelendirme ve 
üretim hizmetleri veriyor. 
Bugüne kadar pek çok ana 
sanayiye komple veya bö-
lümsel bazda endüstriyel 
tasarım, mühendislik hiz-
metleri ve üretim hizmet-
leri gerçekleştirdi. 

MOTOPODS: 

Oyuncak tasarımı konu-
sunda çalışmalarını sür-
dürecek olan genç bir en-
düstriyel tasarım firması. 
Tasarladığı oyuncakları 
üretmeyi planlayan firma, 
sağlıklı, akıllı ve özgün 
oyuncakların üretiminin 
arttırılması ile yerli oyun-
cak sektörüne yeni bir 
soluk getirmeyi hedefli-
yor.

Berna Dalaman

Ne yapıyorlar?
Endüstriyel Tasarım
ve Tasarım Yönetimi

Can Alpdoğan
Can AlpdoğanFİGESFİGES

Mehmet Yavuz
Mehmet YavuzTEKNOPLAN
TEKNOPLAN

Sözüm Doğan
Sözüm DoğanFUTERODESIGN
FUTERODESIGN

Mehmet Demirci
Mehmet Demirci

TEKNOTASARIM
TEKNOTASARIM

Anıl ErcanAnıl Ercan

MOTOPODSMOTOPODS

Orhan Daybelge
Orhan Daybelge

TANDEMTANDEM

Saffet Çakmak
Saffet Çakmak

CADEMCADEM

Serhat Apak
Serhat ApakROBUSTROBUST
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Makina sektörü, sahip olduğu yük-
sek katma değer oranı, teknoloji 
üretimini zorunlu kılması, geniş 

bir yan sanayi ağı oluşturması, nitelikli per-
sonele yönelik istihdam alanı oluşturması, 
dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azalt-
masının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağ-
laması ile tetikleyici güce sahip.

Ülkelerin gelişme sürecinde makine ima-
lat sanayinin, imalat sanayi içerisinde payı 
giderek artış gösteriyor. Makina sanayinin 
üretimdeki payı, başta ileri sanayi ülkeleri 
olmak üzere tüm ülkeler genelinde yükseli-
şini sürdürüyor.

Sektörün kalbi Nisan ayında Almanya’nın 
Münih kentinde attı. Uluslararası İnşaat 
Makineleri, İnşaat Malzemesi Makineleri, 
İnşaat Araçları ve Madencilik Makineleri 
İhtisas Fuarı Bauma, 57 ülkeden 3 bin 400 
fi rmayı ağırladı. Fuara 124 fi rma ile katılan 
Türkiye, en fazla katılım yapan 5'inci ülke 
oldu. 

Fuarda OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kü-
mesi  (İŞİM) UR-GE projeleri içinde yer 
alan 17 fi rmayla temsil edildi. T.C. Eko-
nomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 
Mevzuat, Birlikler ve Koordinasyon Dairesi 
Başkanı Recep Aslan, Bakanlık Uzman Yar-
dımcısı Erkan Salur ve İŞİM Kümesi UR-
GE Projeleri Yöneticisi Esma Akyüz’ün eş-
lik ettiği fi rmalar Bauma 2013'te çok sayıda 
iş bağlantıları kurdular, fuar devam ederken 
sipariş alıp temsilcilik anlaşmaları imzala-
dılar. İŞİM üyeleri programlarının üçüncü 
gününde  MÜSİAD istişare ve tanışma top-
lantısına katılarak Almanya’da inşaat sek-
töründe faaliyet gösteren yerleşik fi rmalarla 
bir araya geldiler.

Uluslararası İnşaat Makineleri, İnşaat Malzemesi Makineleri, İnşaat Araçları ve Madencilik

Makineleri İhtisas Fuarı Almanya’nın Münih şehrinde 15-21 Nisan 2013 tarihleri arasında

gerçekleşti. Fuara 17 firmayla katılan OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) üyeleri

katılımcıların ilgi odağı oldu. UR-GE projesi kapsamındaki İŞİM firmaları, sektörün büyük

oyuncularıyla bir araya gelerek 179 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞLERŞ

  Fatih Murat-Elfa Metal: Dünyanın en
büyük fuarı olma unvanına sahip bir fuara
İŞİM organizasyonu ile katılmak gurur verici.
Önceden organize edilen ikili iş görüşmeleri 
ise fuar gezisine farklı bir anlam kattı. Organi-
zasyona katılan tüm İŞİM üyeleri için olumlu
ve faydalı geçen bir etkinlik oldu.

  Yusuf Ziya Korkmaz-Özdekan Kauçuk:
Bir çok ülkeden farklı imalatlarla katılım-
cıları, ana üreticilerle kavuşturan fuarda
sektördeki yenilikleri ve gelişimi  takip etmek 
mümkün oldu. Organizasyonu gerçekleştiren
İŞİM Kümesi'ne, emeği geçen tüm çalışanlara 
ve T.C. Ekonomi Bakanlığı'na desteklerinden 
dolayı teşekkür ederim.

  Yıldıray Erzurum-Karke Makine: Bau-
ma  Fuarı’nda sektörün büyüklüğünü bir kez
daha görmüş olduk. Fuarda, Türk fi rmalarının
dünya çapındaki başarılarına tanıklık ettik. 
Bizlerin ufkunu genişleten İŞİM Kümesi’nin,
üyelerini daha iyi noktalara taşıyacağına 
inanıyorum.

  Esra Elmadağlı Yaşar-Seçkin Makine:
Hem bireysel  hem kurumsal anlamda son 
derece faydalı bir organizasyon olarak değer-
lendiriyorum. Fuar, sektörün kapasitesi ve
büyüklüğünü görme ve değerlendirme adına
güzel bir fırsat sundu. Bizlere sağladığı bu 
hizmetten ötürü İŞİM Kümesi’ne teşekkürle-
rimizi sunarız.

  Sevgi Akbaba-Erdem Maden 
Makinaları: Bauma 2013 Fuarı sırasında 
hizmet ve desteklerinden dolayı OSTİM 
İdare, İŞİM Kümesi, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı ekibine teşekkür ediyorum. 

Seçkin kurumlarımız
ile işbirliği, güç birliği,
gönül birliği yaparak 
zorları kolay ettik,
mükemmel sonuçlara 
ulaştık. İkili iş
görüşmeleri sonucunda
“geri dönüş” olarak 
adlandırdığımız bir pazar
bulduk ve bu yönde
çalışmalara başladık.

  Ali Yılmaz-ONİŞ 
İnşaat: Bauma, sektörün 
en büyüğü olması
dolayısı ile dünyayı ve
gelişen teknolojiyi takip 
edebilmemiz açısından
bizim için gerçekten
önemli bir fuardı. Fuarın 
büyüklüğü oldukça etki-
leyiciydi. Organizasyon
da oldukça başarılıydı. 
Çabalarından dolayı or-
ganizasyonu yapan İŞİM 
yetkilisi arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.

  Murat Demirel–
Pimmaksan: Bauma 
2013, uluslararası 
sektörde fi rmamızı ve 
ürünlerimizi dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen
kişilere tanıtmak için 
mükemmel bir fırsat 
oldu. Yeni bağlantılar 
kurmamızı için zemin 
hazırladı.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE YEDEK 
PARÇALARI ÜRETİCİLERİ:

• ELFA METAL MAKİNA 
• KARDELEN MAKİNA 
• KARGEM MAKİNA 
• KMS MAKİNA
• ONİŞ İNŞAAT MAKİNE 
• ÖZDEKAN KAUÇUK
• PALME MAKİNA
• PARAGON A.Ş. 

İŞ MAKİNALARI VE YEDEK PARÇALARI 
ÜRETİCİLERİ

• AYDINONAT
• BAŞAYAR
• ERDEM MADEN
• HİDROAN
• HİDROSİL
• NETAŞ 
• OSTİM YATIRIM
• PİMMAKSAN
• SEÇKİN MAKİNE

BAUMA 2013’E KATILAN KÜME FİRMALARI

Küme firmaları, program kapsamında iş ve inşaat makinelerinin yoğun 
olarak kullanıldığı Tunnelbaumaßnahme am Mittleren Ring Südwest 
Halka Tünel İnşaatı Projesi’ni yerinde incelediler.

Küme üyeleri BAUMA 2013 Fuarı’nda siparişler 
aldı, temsilcilik anlaşmaları imzaladı.

İŞİM firmalarına İŞİM firmalarına 
uluslararası ilgiuluslararası ilgi



NİSAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 5   

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
Orta Doğu ve Afrika Dairesi Başkanı 

Enver Arpa ve TİKA uzmanlarından oluşan 
heyet OSTİM OSB Yönetimini ziyaret etti. 
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Asım Balcı’nın da katıldığı toplan-
tıda TİKA’nın Ortadoğu ve Afrika bölge-
sinde yapmakta olduğu çalışmalarda ortaya 
koyulabilecek işbirliği olanakları masaya 
yatırıldı.

Yetişmiş insan ihtiyacı

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın tarafından kabul edilen TİKA yetkilile-
ri, görüşmede öncelikle Ortadoğu ve Afrika 
Dairesi olarak yapmakta oldukları çalışma-
lardan bahsetti. Arpa, Orta Doğu ve Afrika 
bölgesinde özellikle sağlık sektöründe çok 
önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çiz-
di. OSTİM ile bölgede verilebilecek hizmet-
ler konusunda yapılabilecek işbirliklerini 
görüşmek istediklerini belirten Arpa, mesle-
ki eğitim başta olmak üzere girişimcilik ve 
pratik uygulama konusunda OSTİM tecrübe-

lerine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Arpa 
mesleki eğitimin önemini şöyle vurguladı: 
Orta Doğu ve Afrika’ya istediğiniz kadar 
hastane yapın, okul yapın, sanayi tesisi ku-
run, o tesisleri çalıştırabilecek nitelikte ye-
tişmiş insan gücü olmadıkça, tüm bu işlerin 
sürdürülebilirliğini sağlayamıyorsunuz. O 
tesisleri işletecek insanları da ancak mesleki 
eğitim sistemiyle yetiştirebilirsiniz. Yoksa 
yaptığınız, faaliyete geçemeyen tesisler kur-
mak olarak kalır.

“Destek vermeye hazırız”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın da Arpa’nın sözlerine katıldığını belirte-
rek, mesleki eğitim konusunda çok duyarlı 
davrandıklarının altını çizdi. Bölgelerinde 
Meslek Yüksek Okulu’ndan, çırak eğitim 
merkezine, meslek edindirme kurslarından 
meslek lisesine kadar birçok eğitim kuru-
munun faaliyet gösterdiğini belirten Aydın, 
bu anlamda kendilerinden istenen her türlü 
desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Aydın ayrıca, OSTİM bünyesinde faaliyet 

gösteren İş ve İnşaat Makineleri, Yenilene-
bilir Enerji, Savunma ve Havacılık, Medikal 
Sanayi ve Raylı Ulaşım Sistemleri Küme-
lenmeleri hakkında da konuklarına detaylı 
bilgi verdi. OSTİM’in tüm bu alanlarda çok 
iddialı çalışmalar ortaya koyduğunu belirten 
Aydın, bu çalışmaların karşılığını bulabil-
mesi için kamu alımlarında yerlilik oranının 
ve offset uygulamalarının arttırılmasının şart 
olduğunu dile getirdi.

“OSTİM modeli ihrac ediliyor”

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 

Doç. Dr. Asım Balcı da, OSTİM’in özellikle 

kümelenme alanında çok başarılı işler ortaya 

koyduğunu belirtti. OSTİM’in çalışmala-

rının birçok ülke sanayisi için örnek teşkil 

ettiğini söyleyen Balcı, OSTİM modeli diye 

bir kavramın ortaya çıktığını ve bu modelin 

artık ihraç edilen bir sistem haline geldiğini 

dile getirdi. Bu modelin en önemli ayağının 

da mesleki eğitime verilen önem olduğunu 

söyleyen Balcı, TİKA ile yapılacak işbirli-

ğinde OSTİM’in önemli katkılar sağlayaca-

ğına inandıklarını belirtti.

“Eğitimi almak zorunlu”

Ankara Oto Sanatkârları Esnaf Odası, KOS-
GEB OSTİM Hizmet Merkezi ve Çankaya 
Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen Uy-
gulamalı Girişimcilik Eğitimi kursiyerleri 
sertifi kalarını aldı. Törene AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Çankaya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ziya Burhanet-
tin Güvenç, OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, KOSGEB OSTİM Hizmet 
Merkezi Müdürü Mehmet Tezyetiş, Çırak 
Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim 
Karakoç ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ankara Oto 
Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Mustafa 
Arslanoğlu, “Esnaf Odası olarak devletimi-
zin verdiği bu eğitimleri önemsiyoruz. Yeni 
işyeri açmak isteyen ve devletin verdiği des-
tekten yararlanmak isteyen her girişimci bu 
uygulamalı girişimcilik eğitimini almak zo-
rundadır.” dedi.

Nitelikli ve sürdürülebilir işletmeler

KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü 
Mehmet Tezyetiş küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin açılması konusunda tüm girişimcile-
re destek olmaya hazır olduklarını bildirdi. 
Girişimcilere, 4 yıl içinde geri ödemeli, 70 
bin TL tutarında faizsiz kredi desteği suna-
bileceklerini kaydeden Tezyetiş, nitelikli ve 
sürdürülebilir işletmeler kurulması konusun-

da destek olmaya hazır ol-
duklarını yineledi.

“Üniversitelerin doğal 
görevidir”

Çankaya Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, eğitimin ardından 
hazırlanacak iş planlarına 
katkı sağlayacaklarını ifade 
etti. Kursiyerlere olan des-
teklerinin devam edeceğini 
söyleyen Güvenç, “İnşallah 
aranızdan büyük işadamları 
çıkar ve ülkemizin cari açı-
ğının kapanmasına da katkı 
sağlamış olursunuz. Biz bun-

dan sonraki süreçte de yanınızdayız. Bunu 
yaparken de büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 
da üniversitenin yapması gerekenlerden bir 
tanesi, doğal görevimiz olarak görüyoruz.” 
şeklinde konuştu.

“OSTİM, girişimciliğin okuludur”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın konuşmasında girişimci olmanın önemli 
bir özellik olduğunu anımsattı. OSTİM böl-
gesinde girişimcilik ekolünün Türkiye’ye ör-
nek olacak kadar bir anlam ifade ettiğini vur-
gulayan Aydın, “Ankara’da sanayileşmenin, 
girişimciliğin okulu burasıdır. Burada binler-
ce işletme var. Ankara’nın en büyük işletme-
lerinin hepsinin geçmişine bakın mutlaka bu 
okula uğramışlardır. Büyük fi rmaların hepsi-

nin sizin gibi başlangıçları var. Girişimciler 
ülke ekonomisinin en önemli taşıyıcılarıdır.” 
dedi.

“Klasik anlayışla başarı olmaz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Ka-
pusuz sözlerine “Kim Bu ülke için kim bir 
adım atarsa, bu ülkeye kim hizmet ederse ona 
teşekkür ederiz.” ifadeleriyle başladı. Ülke-
mizin ihtiyacının yeni fi kirler ve projeler ol-
duğunu anlatan Kapusuz, “Klasik anlayışla, 
babadan gördüğümüz, alışkanlık haline ge-
tirdiğimiz kültürel anlayışla bu işleri aşmak, 
başarmak mümkün değil.” dedi.

Gençlerin, kadınların, engellilerin müte-
şebbis olabilmesi için Hükümet tarafından 
KOSGEB’in görevlendirilip bu projeler için 
ciddi bütçe ayrıldığını ve meslek eğitimi 
kurslarının açıldığını belirten Salih Kapusuz 
şöyle devam etti: Anadolu’da yakınmak, ağ-
lamak yok, yekinmek var, gayret etmek var. 
Özgüvenle adım atmak var. İyi bir başlangıç 
başarının yarısıdır. Başarılı olmanız için he-
pimiz emrinizdeyiz. Zaman içinde getirilen 
yanlış yaklaşımlarla bunların hepsini kaybet-
mişiz. Şimdi yeniden kazanmaya çalışıyoruz. 
AK Parti iktidara gelene kadar kendimize ait 
bir piyade tüfeğimiz bile yoktu. Bugün kendi 
harp gemimizi yaptık. Kendi helikopterimizi 
yaptık. Kendi savaş uçağımızı deneme nok-
tasına getirdik. Bu iş içinde merkez olarak 
Ankara’yı, OSTİM’i seçtik. Çünkü sizlere 
inanıyor ve güveniyoruz.

TİKA, OSTİM’in tecrübesini taşıyacak

Kapusuz: Merkez olarak OSTİM’i seçtik
Ankara Oto Sanatkârları Esnaf 

Odası’nda gerçekleşen; devletin 

verdiği destekten yararlanmak 

isteyen her girişimcinin almak 

zorunda olduğu Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan 

90 kursiyere sertifikaları verildi. 

Törende konuşan AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, 

“Bugün kendi harp gemimizi yaptık. 

Kendi helikopterimizi yaptık. Kendi 

savaş uçağımızı deneme noktasına 

getirdik. Bu iş içinde merkez olarak 

Ankara’yı, OSTİM’i seçtik. Çünkü 

sizlere inanıyor ve güveniyoruz.” 

dedi.

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan girişimcilere 
sertifikaları verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 

Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Enver Arpa, 

bölge ülkelerinde yapılan çalışmalarda OSTİM’in 

mesleki eğitim, girişimcilik ve pratik uygulama 

tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

TİKA Orta Doğu ve Afrika Dairesi Başkanı Enver Arpa, mesleki eğitim başta olmak üzere girişimcilik 
ve pratik uygulama konusunda OSTİM tecrübelerine ihtiyaç duyduklarını keydetti.
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Büyükelçi Taskovski, “OSTİM Meke-
donya için önemli olan bir yer. Ma-
kedonya yatırım fırsatlarının olduğu 

bir ülke. Elçilik olarak yatırımcılara yardım 
için kapılarımız açık.” derken Yatırım Ajansı 
Başkanı Visar Fida, OSTİM’li üç fi rmanın ül-
kelerinde yatırım yapma kararı aldığını ve bu-
nun kendilerini mutlu ettiğini belirtti, devletin 
yatırımcılar için sağladığı kolaylıkları anlattı.  

Avrupa’da ekonomik açıdan en az gelişmiş 
ülkelerden biri olan Makedonya, bağımsızlı-
ğını kazandığı 1991 yılından bu yana merkezi 
ve planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomi-
sine geçmeye çalışıyor. Ülke, AB’ye adaylık 
süreci ve bununla bağlantılı olarak son birkaç 
yıldır gerçekleştirilen reformlar sonucunda 
sağlanan makroekonomik istikrar sayesinde 
ekonomideki büyüme ve yeniden yapılanma 
çabalarını sürdürüyor. Ekonomik gelişmesini 
hızlandırmak ve en büyük sorunlarından biri 
olan işsizliğin önüne geçmek isteyen Make-
donya, yabancı yatırımcılara kapılarını açmış 
durumda. Ülke, yatırım yapacaklara arazi ve 
vergi kolaylığı gibi cazip seçenekler sunuyor. 

Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovs-
ki, Makedonya Yatırım Ajansı Başkanı Vi-
sar Fida ve Ticaret Ataşesi Habil Mustafai 
OSTİM’i ziyaretlerinde ülkelerindeki fırsat-
ları anlattı. 

İşbirlikleri artacak

OSTİM’de kendini ev sahibi olarak gördüğü-
nü belirten Büyükelçi Goran Taskovski, iki 
ülke arasındaki işbirliklerini artırmak istedik-
lerini kaydetti. Taskovski “OSTİM’le Türki-
ye ve Makedonya için güzel işler yaptığımıza  
bundan sonra da bu çalışmaların artacağına 
inanıyorum. OSTİM, Mekedonya için önemli 
olan bir yer. Makedonya yatırım fırsatlarının 
olduğu bir ülke. Elçilik olarak yatırımcılara 

yardım için kapılarımız açık. Elçiliğimize is-
tediğiniz zaman gelebilir, ticaret ataşelerimiz-
den bilgiler alabilirsiniz.” dedi. 

Yatırım avantajları

Türk yatırımcıların Makedonya’ya ilgi gös-
terdiğini ve OSTİM’li üç fi rmanın yatırım 
kararı aldığını anımsatan Makedonya Yatırım 
Ajansı Başkanı Visar Fida, “Ajansımız, ülke-
mize yatırımların gelmesi noktasında devletin 
en yetkili kurumudur. İşadamlarını karşılıyor 
ve resmi işlemleri gerçekleştirmelerine yar-
dımcı oluyoruz. Yatırımın ardından desteğe 
devam ediyoruz.” diye konuştu.

Makedonya’nın en büyük probleminin işsiz-
lik olduğunu; yüzde 30 civarında işsizlik ya-
şandığı bilgisini veren Fida, bu durumun 10 
yıldan beri devam ettiğini dile getirdi.  “Kü-
çük bir ülke olmamız ve endüstrimizin büyük 
olmaması nedeniyle yatırımcıları bekliyoruz” 
diyen Visar Fida, Makedonya’da yatırımcılar 
için yapılan uygulamalara şu örnekleri verdi: 
Ülkemizde üretim yapan fi rmalar 10 yıl içinde 
hiçbir şekilde ne gelir vergisi ne de kurumsal 
vergi ödemiyor. Gümrük vergisi de aynı şe-
kilde 10 yıl ödenmiyor. Bütün altyapıyı hazır-
lıyoruz. Doğalgaz, su, kanalizasyon bağlantı 
hizmetlerinde ücret alınmıyor. Sadece elekt-

rik açma ücreti alınıyor. 10 bin metrekarelik 
bir yeri yıllığı 1000 Eoru’dan 99 yıllığına 
kiralıyoruz. Sembolik bir rakam. İnşaat ma-
liyetlerinde de devlet olarak 500 bin Euro’ya 

kadar hibe sağlıyoruz. 
Yapılacak yatırımın 
kapasitesi ve alaca-
ğı işçi sayısına göre 
farklı desteklerimiz 

mevcut. Ülkemizi ziyaret edip imkanları ye-
rinde görmenizi istiyoruz.

Ticaret Ataşesi Habil Mustafai de 
Makedonya’nın sosyo-ekonomik yapısı, eği-
tim durumu, yabancı yatırımcılar için yasal, 
lojistik, alt yapı gibi imkanların teknik detay-
ları ve yatırım alanları hakkında bilgiler ver-
di. Mustafai, “Amacımız yabancı yatırımcıyı 
ülkemize çekmek .Kaliteli, faklı ürünler üre-
ten ve işgücünü geliştirecek projelere bölge-
ler tahsisi ediyoruz.” diye konuştu.

Makedon yetkililer sunumun ardından sana-
yicilerin sorularını yanıtladı.

Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovski, Makedonya Yatırım

Ajansı Başkanı Visar Fida ve Ticaret Ataşesi Habil Mustafai

ülkelerinde yabancı yatırımcılar sağlanan teşvikleri ve

imkanları anlatmak için OSTİM’li sanayicilerle buluştu.

Avrupa’da ekonomik açıdan en az gelişmiş ülkelerden biri olan Makedonya, bağımsızlığını kazandığı 
1991 yılından bu yana merkezi ve planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçmeye çalışıyor. 
Ülke, AB’ye adaylık süreci ve bununla bağlantılı olarak son birkaç yıldır gerçekleştirilen reformlar 
sonucunda sağlanan makroekonomik istikrar sayesinde ekonomideki büyüme ve yeniden yapılanma 
çabalarını sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 
yılı Şubat ayı sanayi üretim endeksi 

sonuçlarını açıkladı. Buna göre Sanayi 
Üretim Endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013
yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,5
arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
%2,2, imalat sanayi sektörü endeksi %2,0 ar-
tarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise 
%1,9 azalma görüldü.

Sanayi Üretim Endeksi’nin bir önceki yılın 
verilerine bakıldığında istatistikler yükseliş 
gösteriyor.  Endeks, (2010=100 temel yıllı) 
2013 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %4,4 artış kaydetti. Sanayinin alt 
sektörleri incelendiğinde ise madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi %3,2 düşüş, 
imalat sanayi sektörü endeksi %7,0 artış, 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi ise %7,2 düşüş
gösterdi. 

Ana sanayi grupları 
(MIGs) sınıflamasına 
göre ise 2013 yı
Şubat ayında ür
endeksinde bir 
önceki aya 
göre en 
yüksek artış
%5,9 ile ser-
maye malı 
imalatında 
gerçekleşti.

Visar FidaVisar Fida Habil MustafaiHabil MustafaiGoran TaskovskiGoran Taskovski

Makedonya’danMakedonya’dan
yatırımyatırımcılacılara davet varra davet var

Türkiye Makedonya İhracat ve İthalat Rakamları (2013 Ocak-Şubat)

Yıl Ay Ülke adı İhracat  (Dolar) İthalat  (Dolar)

2013 1 Makedonya 16.520.315 7.115.509

2 Makedonya 19.811.723 5.175.483

Toplam: 36.332.038 12.290.992

KAYNAK: TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI
(http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=4&param2=0&sitcrev=0&isicrev=0&sayac=5808)

asına 
lı 

retim 

Sanayi üretimi yükseldi
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, 2013 yılı Şubat ayında, 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4, bir önceki aya göre ise 1,5 arttı.
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Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Ba-
kanlığı ve Kore Kalkınma Enstitüsü 
(KDI) tarafından, Kore’nin kalkın-

madaki tecrübesi ve bilgisini paylaşarak, 
hedefl enen kalkınma ortağı ülkelerin sosyo-
ekonomik gelişimine katkıda bulunmak ama-
cıyla uygulanan Bilgi Değişimi Programı’nın 
“Türkiye İçin Sınai Rekabet Gücü Politikaları 
Projesi”nin sonuçları açıklandı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müs-
teşarı Prof. Dr. Ersan Aslan ile KOSGEB 
Başkanı Mustafa Kaplan, Güney Kore Cum-
huriyeti Türkiye Büyükelçisi Sangkyu Lee, 
Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve 
Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI) Program Yö-
neticisi Dr. K-wang-Eon Sul’un da katıldığı 
toplantıda Güney Kore’nin hızlı büyümesin 
stratejileri paylaşıldı.

“Deneyimleri değerlendireceğiz”

Güney Kore’nin 1962 yılında bu yana uy-
guladığı strateji ve yöntemlerle dünyanın az 
gelişmiş ülkeleri arasından sıyrılıp gelişmiş 
ülkeler arasına katıldığını anımsatan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Ersan Aslan, “Geçmişi uzun yıllara 
dayanan Türkiye ve Güney Kore arasında ki 
işbirliği ve dayanışmanın bir yansıması ola-
rak geçekleşen bu proje ile Türkiye’nin Sınai 
rekabet edebilirliğinde önemli saç ayaklarını 
oluşturan verimlilik, yenilikçilik ve sürdürü-
lebilir üretim alanlarında Güney Kore dene-
yimlerini ülkemizde değerlendirmeyi hedefl e-
mekteyiz.” dedi.

Kalkınmayı hızlandıran faktörler

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ise geliş-

mekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve 
kalkınmalarını hızlandıran önemli unsurlar-
dan birinin ihtiyaca yönelik teknoloji, ürün 
ve süreç geliştirmeleri olduğunu söyledi. 
Kaplan, “Güney Kore bunu başarmış, özel-
likle 1990’ların başından itibaren sanayinin 
ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılma-
sına yönelik politikalar uygulamıştır. Ar-Ge 
ve inovasyon alanlarındaki çarpıcı gelişim ile 
ülkenin cazibe merkezi olması sağlamıştır.” 
ifadelerini kullandı.

Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçi-
si Sangkyu Lee de Türkiye ile 2006 ve 2008 
yıllarında iki projenin tamamlandığını kay-
detti. Lee, Türkiye’nin coğrafi  ve bölgesel an-
lamda önemli bir ülke olduğunu, bu bağlamda 
bilgi paylaşımının Türkiye politika yapıcıları 

için değer yaratmasını umduklarını belirtti.

Tüm kesimlerin katılımı

 Toplantının dikkat çeken başlıklarından olan 
“Yenilikçi Kümelenmeler” oturumunda Dr. 
Dongsoo Kim tarafından Kore’de ki küme-
lenme modellerinin kalkınmaya olan etkisi 
anlatıldı. Kümeleme teorisinden bahsederek 
sözlerine başlayan Dr. Kim kümelerin ihti-
saslaşma, yığınım, inovasyon, şebeke, sinerji, 
enerji, çok tarafl ı yönetim ve aynı zamanda 
mekansal bileşenleri olduğunu söyledi. Yeni-
likçi kümelerde en önemli paydaşların işlet-
meler, yerel şirketler, üniversiteler, araştırma 
enstitüleri ve etkin bir yönetim olduğunu söy-
ledi.

Yenilikçi kümelerde en önemli paydaşların 
işletmeler, yerel şirketler, üniversiteler, araş-
tırma enstitüleri ve etkin bir yönetim olduğu-
na işaret eden Dr. Dongsoo Kim, “Yenilikçi 
kümeyi oluşturabilmek için paydaşlar, arasın-
da ağ oluşturmak gerçekten çok önemli. Aynı 

zamanda kümeleri Endüstriyel bilim ve tek-
noloji ile Ar-Ge politikalarına dayalı olarak 
farklı şekilde kategorize edebiliriz.” dedi.

2003 yılından sonra ulusal kümelerden ye-
rel kümelere doğru bir geçiş sağladıklarını 
anlatan Kim, Sektörel hedefl er gerçekten 
çok önemli. Bu Kore endüstrisinin güçlü bir 
yanı ve çok işe yaradığını biliyoruz. Sektörel 
hedefl emenin politikalar içerisinde mutlaka 
yer alması gerekiyor. Bizde fi ziksel alt yapı-
dan endüstriyel alt yapıya geçiş sağlandı. Ve 

yine bu günlerde endüstriyel ekoloji ortamı 
için insan kaynakları ve geliştirme ve çeşitli 
destekler sağladık. Üniversiteleri, işletmeleri, 
kurumları ve yönetimleri aktif hale getirdik.” 

diye konuştu.

"OSTİM 'in ciddi 
çalışmaları var"

KOSGEB KOBİ Uzmanı Meh-
met Görkem Gürbüz OSTİM’in 
kümelenmede ki başarısını dile 
getirdi. OSTİM‘in kümelenme 
faaliyetlerinde çok ciddi çalış-
maları olduğunu belirten Gür-

büz,  kümelenmenin yenilikçilik 
boyutunun Türkiye‘de henüz tam olarak var 
olmadığını, bu nedenle projenin bir bileşeni 
olarak Türkiye‘deki ulusal inovasyon siste-
mini Güney Koreliler ile paylaşıp yenilikçi 
kümelenmelere geçişi ve KOSGEB destek 
modellerinin bu konuda revize konusunda ça-
lışmalar yürüttüklerini söyledi.

Küme başarısında
paydaş etkisi büyük

Güney Kore Bilgi Değişim Programı Politika Diyaloğu ve Kapanış

Toplantısı’nda konuşan Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü

(KIET) Uzmanı Dr. Dongsoo Kim, yenilikçi kümelerde en önemli

paydaşların işletmeler, yerel şirketler, üniversiteler, araştırma

enstitüleri ve etkin bir yönetim olduğunu söyledi.

Bilgi Değişim Programı (Knowledge Sharing Program) Kore Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Bakanlığı 
(MOSF) ve Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI) tarafından, Kore’nin kalkınmadaki tecrübesi ve bilgisini 
paylaşarak hedeflenen kalkınma ortağı ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla 2004 yılında başlatıldı. 

Kore Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Ba-
kanlığı (MOSF) ve Kore Kalkınma Ensti-

tüsü (KDI) tarafından, Kore’nin kalkınmadaki 
tecrübesi ve bilgisini paylaşarak hedeflenen 
kalkınma ortağı ülkelerin sosyo-
ekonomik gelişimine kat-
kıda bulunmak amacıyla 
2004 yılında Bilgi Deği-
şim Programı (Knowled-
ge Sharing Program) 
başlatıldı. T.C. Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) 
tarafından hazırlanan program 
önerisi sonucunda, Türkiye 2012 
yılı için öncelikli ülkeler  arasında yer aldı 
ve “Türkiye için Sınaî Rekabet Gücü Politi-
kaları: Verimlilik ve Temiz  Üretim Alanında 
Kore Deneyimlerinin Paylaşılması” başlığı 
altında teknik işbirliği yapılması konusunda 
VGM ve KDI arasında bir mutabakat metni 
imzalandı.

Bilgi Değişim Programı kapsamında 
Türkiye’de gerçekleştirilen üçüncü proje 
olan çalışma, VGM tarafından yürütülen 
“Ulusal Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı 
(VSEP)” ile “Eko-Verimlilik Merkezi Kurul-
ması” çalışmalarında Güney Kore deneyim-

lerinin ülkemize aktarılmasını amaçlıyor. 
Temmuz 2012 tarihinde başlayan projeyle 
VGM ve KDI tarafından görevlendirilen uz-
manlar; Verimlilik için Stratejik Politikalar, 

Sanayi Politikasında Verimliliğin 
Rolü, Türkiye’de ve Kore’de 
Verimlilikle İlgili Politikaların 
Gelişimi, Eko-Verimliliğe İlişkin 
Politika ve Uygulamalar, Eko-
Verimlilik Merkezleri Kurulması 
ve Yönetimine İlişkin Deneyim-
ler ve Türkiye için Teknik Öneri-

ler konularında birlikte çalışmalar yürüt-
tüler.

Kore ve Türkiye’de ortaklaşa yürütülen çalış-
malar ve incelemeler sonucunda Türkiye’de 
ulusal bir temiz üretim merkezi kurulması 
konusunda öne çıkan ihtiyaçların, merkezin 
faaliyetlerini yürüteceği yasal çerçevenin, 
işlevlerin yürütüleceği kapsamın, paydaşla-
rın, bütçe olanaklarının ve bunu destekle-
yecek ulusal sistemin yapısının belirlenmesi 
olduğu görüldü. Uzmanlar, Türk imalat sa-
nayisinin büyüklüğü ve gelişme potansiyeli 
göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de 
temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırıl-
ması konusuna olan ilgi ve zamanlamasının 
yerinde olduğu görüşünü paylaşıyor. 

VERİMLİLİK VE TEMİZ ÜRETİM ALANINDA 
KORE DENEYİMLERİNİN PAYLAŞILMASI PROJESİ

Prof. Dr. Ersan ArslanProf. Dr. Ersan Arslan Mustafa KaplanMustafa Kaplan Sangkyu LeeSangkyu Lee Dr. Dongsoo KimDr. Dongsoo Kim Mehmet Görkem GürbüzMehmet Görkem Gürbüz

ü (VGM) ler kon
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Sanayileşme hareketi yaşanıyor
Genel Kurul toplantısının açılışı OSSA Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ tarafından 
yapıldı. Ertuğ’un ardından katılımcılara hitap 
eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, savunma ve havacılık üzerine üretim 
yapan fi rmaların OSTİM’de önemli faaliyetler 
sergilediklerine dikkat çekti. Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın stratejik politikaları çerçeve-
sinde Ankara’da sektöre yönelik sanayileşme 
hareketinin yaşandığını kaydeden Aydın, “Di-
ğer sektörleri incelediğiniz zaman burada oluş-
turulmuş yeteneklerin ve fi rmaların kazandığı 
üretim kabiliyetinin ne anlama geldiğini  daha 
iyi kavrıyoruz. Mart ayının başında gerçekleşen 
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri KOBİ’lere yeni ufuklar açtı, dünyanın 
en büyükleri fi rmalarımızla el sıkıştılar. Bu 
hem OSSA’nın oluşturduğu sinerjinin hem de 
fi rmaların yeteneklerinin bir başarısıdır. Ana 
tedarikçilere minnettarız. Onlar bu fi rmalara ön-
cülük yaptılar, sorunların çözümünde yardımcı 
oldular, bilemedikleri noktaları öğrettiler ve 
bu sayede Ankara’da savunma sanayi oluştu.” 
dedi. Aydın, savunma ve havacılığın yanı sıra 
OSTİM bünyesinde ki enerji, raylı sistemler, iş 

ve inşaat makineleri, medikal ve kauçuk küme-
lenmelerinden de faydalı sonuçlar elde edildiği-
ni söyledi.  

Yüzde 70 offset şartı
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Da-
ire Başkanı Bilal Aktaş, savunma projelerinde 
yerli katkı payının aratarak devam edeceğini 
ifade etti.

2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin sa-
vunma sanayinde önemli hedefl eri olduğunu 
anlatan Aktaş, “SSM olarak 5’er yıllık stratejik 
planlarımız var. En son yayınladığımız planda, 
en önemli husus sürdürülebilir yan sanayi.” 
dedi. Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler 
aktaran Bilal Aktaş, müsteşarlık bünyesinde 
ki tasarım projelerinde sona gelindiğine işaret 
etti. Projelerden yan sanayiye ve dolayısıyla 
OSTİM’e de daha fazla işler çıkacağını kayde-
den Aktaş, “Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 
5 yıllık portföyüne baktığımız zaman hava sa-
vunma projeleri tasarım aşamasında; prototip 
çalışmaları devam ediyor. 5 yıl içerisinde hava 
savunma projeleri alçak irtifa, orta irtifa; Nisan 
ayında ki İcra Komitesi toplantısında uzun men-

zilli ve yüksek irtifa projesi de karara bağlanırsa 
oradan da ülkede azami yerli katkı sağlanması 
için görüşmeler başlayacak. Offset uygulama-
ları kapsamında sanayi katılımı ve offset payı 
en az yüzde 50’ydi. Şu an uzun menzilli dedi-
ğimiz Amerika, Rus, Çin ve Avrupa’nın reka-
bet ettiği projede de minimum yüzde 50 sanayi 
katılımı ve offset şartı bulunuyor. Genel maksat 
helikopteri projesi devam ediyor. Bu yıl nihai 
karar verilecek ve seri üretim dönemi başlaya-
cak. Burada da yüksek oranda yerli sistemler 
kullanılacak. 2011 yılından itibaren ihaleye çı-
kılan ve imzalanan projelerde sanayi katılımı ve 
offset şartı yüzde 70 olarak uygulanmaktadır. 
Ayrıca, savunma sanayinde çalışacak yerli yan 
sanayi fi rmalarını belirleme çalışmalarımız da 
sürüyor, savunma sanayine iş yapmak isteyen 
fi rmaların öncelikle Müsteşarlığımızın sanayi-
leşme portalından kayıt yaptırmaları gerekiyor.” 
diye konuştu.

En yüksek Ar-Ge yatırımları 
Ankara’da

 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özde-
bir, Ankara’nın savunma sanayinde aldığı me-
safeden dolayı bir çok ile örnek olduğunu dile 

getirdi. Savunma sanayinin özel bir yapısı ve 
kalite anlayışı olduğunu vurgulayan Özdebir, 
sektörün Ankara’da oluşmasının bir tesadüf 
olmadığını, temellerinin Cumhuriyet öncesine 
dayandığının söyledi. Türkiye’nin ilk 500 şir-
keti arasında 9 tane savunma sanayi kuruluşu 
olduğunu ve bunların 6’sının Ankara’da bulun-
duğunu hatırlatan Özdebir, “Türkiye’de savun-
ma sektöründe Ar-Ge’de en yüksek harcamayı 
yapan 40 şirketten 23 tanesi Ankara’dadır. Bu 
fi rmalar aynı zamanda sektör cirosunun yüzde 
74’ünü yapıyor.” dedi. 
Genel Kurulda yapılan seçimin ardından Yöne-
tim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: 
Ahmet Mithat Ertuğ,  Ali Han,  Nihat Özönder,  
Güner Koçak,  Behzat Zeydan,  Sefer Erseven,  
Serhat Ünal 

Denetim Kurulu: 
Mehmet Alkan,  Halil Avcı,  Emir Ahmet Ateş

Savunma projelerinde offset şartı arttı
Savunma sanayi KOBİ’lerini

uluslararası pazarda rekabet
edebilir hale getirmek

amacıyla faaliyetlerini
sürdüren OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi’nin

(OSSA) 2. Olağan Genel
Kurulu geniş katılımla

gerçekleştirildi. Kamu ve
özel sektör temsilcilerinin

de yer aldığı Genel Kurul’da
konuşan Savunma Sanayi
Müsteşarlığı Sanayileşme

Dairesi Başkanı Bilal Aktaş,
“2011 yılından itibaren

ihaleye çıkılan ve imzalanan
projelerde sanayi katılımı ve

offset şartı yüzde 70 olarak
ktadır.” dedi.

Orhan AydınOrhan Aydın Mithat ErtuğMithat Ertuğ Nurettin ÖzdebirNurettin ÖzdebirBilal AktaşBilal Aktaş

Türkiye’de kümelenme çalışmalarının
öncülerinden olan OSTİM, başarıyla 

sürdürdüğü faaliyetlerini Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi’nde anlattı. OSTİM bünyesinde yer 
alan İş ve İnşaat Makinaları, Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre Teknolojileri, Savunma ve Havacılık,
Medikal ve Kauçuk kümelerinin temsilcileri
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde küme 
çalışmalarını tanıttı. Üniversitenin Hayati Yazıcı 
Fakülteler Binası’nda gerçekleşen konferansa

konuşmacı olarak Bülent Çil, Pınar Yalman, 
Ufuk Güvendiren, Cengiz Yapıcı, Ayhan Karabu-
lut ve Cenk Çınarbaş katıldı. Mühendislik ve 
İşletme Fakültesi öğrencilerinin ilgiyle takip 
ettiği konferansın dinleyicileri arasında İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yülek ile 
öğretim görevlileri de yer aldı.

Küme temsilcileri sunumlarında; kümelenme 
kavramı, dünyada ve ülkemizdeki mod-

eller, değer zincirindeki firmalar ile işbirliği 
kuruluşları ve devam eden projeleri hakkında
bilgiler verildi, firmaların belirli bir kümelen-
menin parçaları olmalarının bilgiye, teknolo-
jiye erişimi kolaylaştırdığı, diğer kurumlar ile 
ilişki kurmalarının mümkün olduğu ve kendi 
aralarında yatay ve dikey yönlü bağlantılar
kurabildiklerini aktardı.

Sektörel analizlerin de paylaşıldığı pro-
gramda küme çalışmalarının odak noktasında
‘yerli üretim’ olduğu mesajı verildi. Kümelerin 
bölgelerin ekonomik kalkınma ve istihdam

çabalarındaki rolünden de bahsedilen 

programın son kısmında kariyer seçiminde 

ve iş başvurularında dikkat edilmesi gereken 

konular sıralandı. 

Kümelerin üniversite mesaisi 

ş y
uygulanmak
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AHeyette, Kalkınma Bakanlığı Müste-
şar Yardımcısı Ahmet Yaman, OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Asım Balcı, OSTİM Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz 

Karaos-

manoğlu ile diğer kalkınma ajanslarının genel sek-
reterleri, küme temsilcileri ve uzmanlar yer aldı. 
Türkiye’nin Stuttgart Ticaret Ateşeliği’nin de eşlik 
ettiği ziyaret kapsamında Stuttgart, Karlsruhe ve 
Ulm şehirlerinde ekonomik kalkınma kuruluşları, 
belediye yetkilileri ve kümelenme organizasyonla-
rının temsilcileri ile görüşmeler yapıldı. Program 
süresince başta otomotiv, biyoteknoloji, lojistik ve 
bilgi ve iletişim teknolojileri küme temsilcileri ile 

görüşmeler yapılarak işbirliği imkanları değer-
lendirildi. 

Almanya’da ki izlenimleri hakkında bilgiler 
aktaran OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, katıldıkları toplantılarda 
genel olarak küme modelleri, kümelerin 
sektörel dağılımları ve hukuki statülerinin 
ayrıntılı olarak anlatıldığını kaydetti. Top-
lantılarda Ankara’da ki ekosistem, OS-
TİM ve kümelenme çalışmalarını tanıtma 
fırsatı bulduklarını dile getiren Aydın, 
Almanya’da kümelerin yaygın ve etkin 
yapısına dikkat çekti. Özellikle makine ve 
otomotiv sektörlerinde yenilenebilir ener-

ji  uygulamalarının öne çıkan başlıklar olduğunu 

anımsatan Orhan Aydın, Alman Kalkınma Ajansı 

yetkililerinin Ar-Ge ve inovasyon yönlerini aktar-

dıklarını belirtti. 

Aydın şunları söyledi: Ziyaretimiz sırasında biz-

lere yapılan sunumlarda Almanya’nın bölgesel 

küme dağılımlarını yakından tanıdık. Ayrıca kal-

kınma departmanları, onlara ait veriler ve projeleri 

anlatıldı. Türkiye ve özellikle OSTİM kümeleriyle 

karşılaştırdığımızda; ülke olarak küme yaklaşımın-

da çok iyi noktadayız. Küme yapılanması gibi ko-

nularda fark yok. Hepsi genel olarak dernek olma 

yoluna gitmişler. Almanya’da da küme geliştirme 

ekibi ve çalışma grupları var. Çalışma grupları aktif 

olarak faaliyetler yürütüyor. Bizler de sanayimizin 

rekabet gücünü artırmak ve yüksek katma değer 

elde etmek için nitelikli işgücüne sahip, ihtisaslaş-

mış fi rmaların yoğunlaştığı, bilgi paylaşımının üst 

seviyeye çıktığı, yenilikçi fi rma, eğitim ve araştır-

ma ile destek kurumlarından oluşan birliktelikleri 

Alman yetkililerle paylaştık. 

çalışmaları kapsamında
görüşmeler ve incelemelerde
bulunmak için Kalkınma
Bakanlığı koordinasyonunda ve
başkanlığında oluşan bir heyetle
Almanya’nın Baden-Württemberg
eyaletinde temaslarda bulundu.

Milli Mücadele

Dünyanın kuruluşundan bu yana 
belirli kurumsal yapılar altında 

organize olan insanlar arasında müca-
dele hiç eksik olmamış. Mücadelenin 
mutlaka savaş şeklinde anlaşılması da 
gerekmiyor. Çünkü insanlar sadece sa-
vaşmak için değil, barış yapmak için 
de mücadele ediyorlar. İnsanın yara-
dılışında ve dünyanın doğasında mü-
cadele etme, hükmetme, güçlü olma, 
muktedir olma, üstün olma gayreti var. 
Bu gayretin ana güdüsü de hem maddi 
olarak hem de fi kri olarak huzur içinde 
ve müreffeh yaşama arzusu olsa gerek. 
Ne kadar ironik değil mi? Huzurlu ve 
müreffeh yaşamak için savaşmak… 
Barış ve esenlik istiyorsak savaşa ha-

zır olmak… Ama böyle işte… İnsan-
lığın başlangıcından bu yana mücadele 
var olmuş. Arkasındaki niyet, güdü ne 
olursa olsun insanın olduğu yerde mü-
cadele arzusu da olmuş. İnsanın sosyal 
bir varlık olması bu arzuyu ortak bir 
kurumsal çatı altında gerçekleştirme-
yi gerekli kılıyor. Günümüzde en elle 
tutulur ve gözle görülür, kendi sınırları 
ve örgütleri olan kurumsal çatı ülkeler 
şeklinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 
ülkeler arasında ortaya çıkan mücade-
leler, dostluklar ve savaşlar dünyayı 
şekillendiriyor.

Aslında insanların en temel ve teknik 
ihtiyaçları, davranışları ve değerleri 
bile mücadelenin aracı olarak kulla-
nılmış maalesef… Mesela inanç gibi 
en yüce değeri ülkeler menfaatleri için 
kullanmışlar. Sanat ve estetik gibi ge-
nel kabul gören insan ruhunun dışa 
yansıması olan kavramlar da ülkelerin 
menfaatine hizmet eder hale gelmiş. 
Spor bile ülkelerin mücadelesinde araç 
haline getirilmiş. Bilim ve teknoloji-
de ülkelerin birbiriyle yarışmasını hiç 
kimse inkar edemez. 

Modern dünyada, ülkeler kendi arala-
rındaki mücadelede daha acımasız ve 
karmaşık araçlar kullanıyorlar. Eko-

nomi, fi nans ve işletmelerin ülkelerin 
menfaati çerçevesinde kullanılması 
ülkeler arasındaki mücadelenin en et-
kin araçlarından olagelmiş… Ülkeler, 
karmaşık teknik yapıya sahip olan eko-
nomi ve fi nans alanında, konuyla ilgisi 
olmayanların açıkça anlayamayacakla-
rı bir şekilde, zamana ve zemine göre 
farklı araçlar da kullanarak mücadele 
ediyorlar. 

Mesela son dönemde gelişmiş ekono-
miler daha önce görülmemiş ölçüde pa-
rasal genişleme programı uyguluyorlar. 
Avrupa Merkez Bankası üye devletlere 
koşullu sınırsız likidite desteği açıklar-
ken, ABD parasal genişleme paketleri-
ni açıklamaya devam ediyor. Japonya 
Merkez Bankası da tarihi bir parasal 
genişleme programı açıkladı. Bu po-
litikalarla ülkeler durgunlaşan ekono-
milerini harekete geçirmeye çalışıyor-
lar. Çünkü artık maliye politikalarında 
hareket alanları çok kısıtlı hale geldi. 
Gelişmiş ülkelerin bu politikası bizim 
gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye 
akımının hacmini ve frekansını (oynak-
lığını) artırıyor. Ekonomistler yabancı 
sermayenin ülke kalkınmasına etkisini 
olup olmadığını tartışırken gelişmekte 
olan ülkeler de faiz oranlarını düşüre-
rek karşı tedbir alıyorlar. Yani ülkeler 

faiz düşürme mücadelesine giriyorlar. 
Amaç tüketim ve yatırım talebini artı-
rarak istihdamı artırmak ve insanlarının 
refahını korumak… Fakat faiz düşü-
şünün özel kesimin borçlanmasını ar-
tırırken dövizde oynaklığa yol açması 
sonucu özel kesim kur riski taşımaya 
başlıyor. Finansal istikrarda bozulma 
riskiyle karşı karşıya kalan gelişmek-
te olan ülkeler büyümeden fedakarlık 
ederek piyasa istikrarını sağlıyorlar. Ve 
bu mücadele sürüp gidiyor.

Ekonomi ve fi nansın çok sayıda araca 
sahip olması ve karmaşık teknik yapısı 
mücadeleyi takip etmemizi zorlaştırı-
yor. Ancak şirketlerin mücadelesi daha 
basit ve yalın bir tablo olarak karşımıza 
çıkıyor. Kabaca kendi tasarımıyla, ken-
di mühendisliğini uygulayarak, kendi 
üretimini gerçekleştiren ve kendi ge-
liştirdiği ürünü diğer ülkelere satabilen 
şirketlere sahip olan ülkeler mücadele-
de başarılı oluyorlar. Buna kısaca milli 
duruş ve davranış diyebiliriz. Sonuç 
olarak kendi çıkarını gözeten, dolayı-
sıyla milli politikalar takip eden ülke-
lerin mücadeleyi kazanması çok doğal 
değil mi?

Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Almanya’da küme
modelleri incelendi

İstanbul Sanayi 
Odası, gelenek-

sel olarak her yıl 
Türkiye'nin Birinci 
ve İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu'nu 
belirleyerek kamuo-
yunun bilgisine sunu-
yor. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında 
ilgiyle takip edilen araştırmanın, 2012 yılı 
verileriyle gerçekleştirilecek çalışmasının 
hazırlıkları başladı.

İstanbul Sanayi Odası’ndan yapılan açıkla-
mada 2012 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu Araştırması’na katılabilme alt 
sınırı; ‘üretimden satışlarda 50 Milyon TL’ 
olarak belirlendi. Büyüklük sıralamasında 
temel kriter olarak alınan ‘net üretimden 
satış verileri’nin ayrıntılı gelir tablosu ile 
tutarlı olması gerekiyor.

Üretimden satışları 50 Milyon TL'yi aşan ve 
2012 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu Araştırması’nda yer almak isteyen 
kuruluşların www.iso.org.tr adresinde yer 
alan anket formunu doldurarak, tahakkuk 
fişi ile birlikte 2012 yılına ait Kurumlar Ver-
gisi e-beyannamesi veya yeminli mali mü-
şavir onaylı kapanış bilançosu ile ayrıntılı 
gelir tablosunu iso500@iso.org.tr  e-posta 
adresine veya iadeli taahhütlü posta/kargo/
faks ile 6 Mayıs 2013 tarihine kadar gönder-
meleri istendi. Açıklamada, bu tarihe kadar 
anket formu ulaşmayan firmaların başvu-
rularının değerlendirmeye alınamayacağı 
bildirildi.

Hazırlıklar 
başladı

Katılım için alt 
sınır; “Üretimden 

satışlarda 
50 milyon TL”
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“Elektronik insan eliyle 
yapılamayacak kadar küçüldü”

Firmanın elektronikte inovatif sistemler 
geliştirip üretmek üzere kurulduklarını 
söyleyen Kefoğlu, şirketin mevcut ürün-

leri arasında çok düşük enerji ile çalışan ve kon-
taksız akıllı kartlara dayalı elektronik cihaz ve 
sistemler, düşük güçlü RF sistemleri ve gelişmiş 
mikro işlemciler içeren sistemler bulunduğunu 
belirtti. Kefoğlu, "Yeni elektronik teknolojisin-
de kullanılan malzemelerin gittikçe küçülüyor, 
bu malzemeleri insan eliyle yapmak mümkün 
değil. Bugüne kadar birçok sistemin patentini 
aldım. Malezya'da otobüslerde kullanılan ücret 
toplama sistemlerini ben tasarladım. Samsung 
satın aldı ve o sistem Malezya'da kullanılı-
yor. Elektronik sistemleri çok yeni. Türkiye'de 
de yeniliğe karşı bir çekingenlik var. Yeni bir 
proje, bir sistem götürüldüğünde bunu ilk kul-
lanan olmak istemiyorlar. Savunma sanayi 
Ankara'da çok hızlı gelişiyor. Bizim yaptığımız 
işi Ankara'da yapan bir kaç fi rma var bu ne-
denle çok yoğun çalışıyoruz. Firmalar işlerini 
Ankara'da yaptırmak istiyor, daha kolay denet-

leme dahil olma imkanı bulabiliyorlar" 
diye konuştu.

Yetişmiş eleman sorunu

Geliştirdikleri sistemlerin maliyetinin 
yüksek olması nedeniyle tamamlanması-
nın zaman aldığını kaydeden Kefeoğlu, 
sözlerini şöyle devam ettirdi: Sisteme 
ihtiyaç var ancak sistem için gerekli 
olan para yok. Türkiye'deki mevzuatlar 
yapmaktan çok satın almak yönünde. Bu 
nedenle yeni bir şeyler üretmek zorlaşıyor. Ta-
sarladığımız projelere devam ediyoruz. Projele-
re devam ederken de  fason üretim yapıyoruz. 
Şirketi kuralı çok bir zaman olmamasına karşın 
çok fazla rağbet görüyoruz. Son zamanlarda led 
aydınlatma sistemi çok fazla ilgi görüyor, bu 
konu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 
Ancak Türkiye'de son teknoloji ile ilgili bir okul 
yok. Meslek liselerinde en son teknoloji öğretil-

miyor bu nedenle aldığımız elemanın biz yetiş-
tiriyoruz bu da zaman alıyor. Bir meslek oku-
lundan staj yapması için öğrenci istedim. Bana 
öğrencileri sadece asansör ve alan sistemleri 
için staja gönderdiklerini söylediler. Elektronik 
bundan ibaret değil. Biz burada ileri teknolojiy-
le bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakkallar ka-
pandı marketler açıldı. Elektronikte de dükkan-
lar kapanıp otomasyon üretimi yapacak şirketler 
kuruluyor.

İnovasis Elektronik Şirketi, gelişmiş mikro işlemcilere dayalı elektronik ürün geliştirme, üretme ve 
pazarlama konusunda hizmet veriyor. Yeni bir şirket olmasına rağmen çok fazla yol katettiklerini anlatan 

İnovasis'in kurucusu Önder Kefeoğlu, "Elektronik artık eskisi gibi değil. İnsan eliyle yapılamayacak 
teknolojilerle sistemler yapılıyor. Firma olarak en son teknolojiyle çalışıyoruz" dedi.

Türk futbolunun efsane ismi Tanju Çolak 
yeşil sahalarda ki başarısını iş hayatında 
da devam ettiriyor. OSTİM’de benzin istas-
yonu yatırımı yapan Çolak, İş Yeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatını OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın’dan teslim aldı. 
OSTİM’e gelmekten mutlu olduğunu dile 
getiren Çolak, kendilerine gösterilen 
yakınlıktan dolayı OSTİM Yönetimi ve 
çalışanlarına teşekkür etti. OSTİM’de 
yatırımların yanı sıra sportif faaliyetler de 
gerçekleştirmek istediğini belirten Kral, 
“OSTİM için elimizden gelen tüm çabayı 
sarfedeceğiz.” dedi.

Tasarımı, mekanik aksamları ve dijital teknolojileri de 
dahil olmak üzere tamamı Durmazlar Makina tarafından 

geliştirilen İpekböceği, 56 kişilik bir Ar-Ge ve 60 kişilik 
bir üretim ekibinin 2,5 yıl süren yoğun çalışmaları sonucu 
tamamlandı. Kapasitesi 250 kişi olan ve tam doluyken 
yüzde 8.2’lik eğimi tırmanabilen tramvayın Bogie olarak 

adlandırılan yürüyen aksamı da aynı ekibin imzasını 
taşıyor. Gelişmiş teknolojiye ihtiyaç duyan Bogie üretimi 
şu anda Türkiye de dahil sadece 6 ülkede gerçekleştirile-
biliyor. İpekböceği’nin güvenlik sistemleri de son derece 
gelişmiş bir teknolojiye sahip. 5 ayrı fren modülü, yüklü 
halde 50 tonu geçen aracın acil durumlarda maksimum 46 

metrede durmasını sağlıyor. Modüllerden herhangi birinin 

arızalanması durumunda ise ek koruma sistemleri devreye 

giriyor. İpekböceği tüm bu özellikleriyle Kent Meydanı ve 

Heykel arasındaki 6 kilometrelik T1 hattının raylarıyla 3 ay 

içerisinde buluşacak.

Tanju Çolak
iş dünyasında da 

iddialı

Önder KefeoğluÖnder Kefeoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Kent Meydanı Heykel arasındaki 
6 kilometrelik T 1 hattı için yaptı-

ğı vagon ihalesini kazanan İpekböceği gün 
sayıyor. Dünyanın sayılı makine üreticileri 
arasında yer alan, Türk makine sektörüne 
ilk defa Ar-Ge merkezi oluşturarak yeni bir 
vizyon taşıyan Durmazlar Makina‘nın ge-
liştirdiği milli marka İpekböceği’nin Bursa 
raylarına inmesi için protokol imzalandı. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Durmazlar Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Çankaya 
Üniversitesi Rektörü ve ARUS Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, OSTİM Teknoloji A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sedat Çe-
likdoğan, ARUS Koordinatörü Dr. İlhami 

Pektaş ve Bozankaya Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Bozankaya’nın da katıldığı 
törende imza öncesi İpekböceği’nin tanıtı-
mı gerçekleşti. 

“Ar-Ge yatırımları karşılığını verdi”

Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Durmaz imza törende yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin teknoloji alanında 
yakaladığı başarıya dikkat çekti. Ar-Ge ya-
tırımlarının karşılığını verdiğini söyleyen 
Hüseyin Durmaz,  İpekböceği’nin tama-
mıyla Türk mühendislerinin başarısı ol-
duğunu belirtti. Durmaz, ‘‘Türkiye’nin ilk 
yerli tramvayı olan Milli markamız İpek-
böceğimiz ile Durmazlar Makine, dünya-
nın yedinci tramvay üreticisi ünvanını aldı. 
Aynı zamanda ülkemizi tramvay üreten al-
tıncı ülke sıralamasına yerleştirdi. Türkiye 
artık kendi tramvayını üretebilecek kadar 
gelişmiş, özgüveni yüksek ve güçlü bir 
ülke olduğunu kanıtladı. Durmazlar Ma-
kina olarak bizlerde ortaya koyduğumuz 
emeğin ülkemiz açısından yarattığı katma 
değeri görünce gurur duyuyoruz” dedi.

“Bursa, diğer illere örnek olacak”

Şehir içi tramvay hatlarının Bursa’nın 100 
yılı aşkın bir hayali olduğunu 
belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu hayali 
gerçekleştirmenin de kendileri-
ne nasip olduğunu söyledi. Kent 
merkezini demir ağlarla örme ça-
lışmalarının hızla devam ettiğini 
dile getiren Başkan Altepe, “Ray-
lı sistem araçlarının Türkiye’de 
üretilebileceğini böylelikle kay-
nakların yurt dışına çıkışının 
önlenebileceğini söylediğimizde 
kimse inanmamıştı. Danışmanım 
Taha Aydın’la bu konuda sana-
yicilerimize yön verildi ve bizim 
taleplerimize cevap veren fi rma 
da makine üretiminde dünya fi r-
ması olan, güçlü bir Ar-Ge mer-
kezine sahip kendini bu alanda ispatlamış 
Durmazlar fi rması oldu. İki yıl gibi kısa 
sürede ilk prototip aracı ürettiler ve dünya 
standartlarındaki araçlar için 2 ay önce de 
üretim belgelerini aldılar. Aldığımız 6 adet 

tramvay, Haziran ayı sonu itibariyle teslim 
edilmeye başlayacak. Ben böyle bir üretimi 
gerçekleştiren ve ihalede en uygun teklifi  
veren fi rmamızı kutluyorum. Bu araçlarla 
Bursa’nın diğer kentlere de örnek olacağına 
inanıyorum” diye konuştu.

Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendislerinin ürünü olan İpekböceği’nin Bursa
raylarıyla buluşması için son adım atıldı ve Bursa’nın tramvay vagonları için ihaleyi kazanan

Durmazlar Makina ve Bursa Büyükşehir Belediyesi protokole imzalarını attı.

İpekböceği’nde imzalar tamam

İpekböceği için düzenlenen imza töreninde ARUS da temsil edildi.
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Yıldız’dan yenilenebilir 
enerji uyarısı

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zen-

gin bir ülke. Enerji üretiminin ve tüketiminin 
sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi, günümüzün en önemli he-
defl erinden birisi haline geldi. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı hem ülkemizde 
hem de diğer dünya ülkelerinde enerji ihtiya-
cının karşılanması bakımından büyük önem 
taşıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin 
kullanımına yönelik değerlendirmelerde bulu-
nan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, doğalgaz, kömür ve petrolün, temel 
enerji kaynakları olduğunu belirterek yenile-
nebilir enerji kaynaklarının egemen kaynak 
olmasına yönelik çalışmaların istenilen orana 
ulaşmadığına dikkati çekti. 

12. Türkiye Uluslararası Petrol ve Gaz 
Konferansı’nda konuşan Bakan Yıldız, 
Türkiye'de 60 milyar dolarlık enerji kaynakla-
rı ithalatının "külfet" olarak nitelendirildiğini, 
bunun 36 milyar dolarının kişisel araçlarda, bi-
reysel refahta kullanıldığını ancak toplu taşıma 
araçlarının çok fazla kullanılmadığını söyledi. 

Yıldız, ''Nimet ve külfet paylaşımı çok fazla 
eşit görünmüyor bu konunun yorumlanmasın-
da" dedi. 

"Doğru yapan güçlenir"

AB ülkelerine enerji aktarımı konusunda ça-
lışmalar yürüttüklerini hatırlatan Taner Yıldız, 
"Biz enerji başlığının siyasi gerekçelerle açıl-
madığı bir Avrupa Birliği’ne, doğalgaz ihtiyacı-
nın karşılanması adına proje gerçekleştiriyoruz. 
Bu doğru bir iş. Doğru yapan güçlenir, yanlış 
yapansanız zayıfl arsınız" dedi. Yıldız şunları 
kaydetti: Her konuda uzlaşılacak diye bir kai-
de yok. TPAO ve PİGEM'in arama ve üretim 
faaliyetlerinin artmasıyla ilgili yasal düzen-
lemeler konusunda TPAO'nun kabiliyetlerini 
azaltmadan, ona dinamizm kazandırarak bir ça-
lışmayı öngördük. Türkiye'deki ruhsatların 3'te 
2'si TPAO'nun elinde. Onun rekabete açılması 
TPAO'yu tedirgin edici bir durum değildir. 
TPAO da rekabete katılsın. Petrol çıkartılmadı-
ğı kadar bizim değildir, çıkartıldığı kadar bize 
ait olacaktır. Karadeniz ve Akdeniz'deki arama 
faaliyetlerine 10 yıl öncesine göre 13,5 katına 
varan bütçe ayırdık. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, ülkemizde 

yenilenebilir enerji 
kaynaklarının egemen 

kaynak olmasına 
yönelik çalışmaların 

istenilen seviyede 
olmadığına işaret etti. 

Sosyal Güvenlik 
Sisteminde Aynaya 
Ne Zaman Bakacağız?

Son zamanlarda popülizmin en bü-
yüğü olan erken emeklilik tekrar 

gündemimize girdi. Popülizm ya da 
halk dalkavukluğunun anlamı, siya-
silerin koltuk sevdaları için milletin 
geleceğini bu gün yaşayanlara peşkeş 
çekmesidir. Nasıl olsa gelecek geldi-
ğinde bu günü yaşayan siyasiler ve 
halk hayatta olmayacağı için kimse de 
fi ili bir bedel ödememiş olacaktır. 57. 
Hükümet (5. Ecevit Hükümeti DSP_
ANAP_MHP) zamanında emeklilik 

yasasında çok geç kalınmış ve yetersiz 
birtakım değişiklikler yapıldı. Emek-
lilik, yaş, pirim günü ve sigortalılık 
süresine göre tekrar yapılandırıldı. Bu 
yapılandırmaya göre de bir geçiş sü-
resi öngörüldü. Yapılan bu değişiklik-
le sigortada geçen süre, ödenen pirim 
gün sayısı ve yaş ile ilgili bir korelas-
yon hesabı yapılarak emeklilik siste-
minin aktif pasif dengesi düzeltilmeye 
çalışıldı. Bunun bedelini de 2002 Ka-
sım seçimlerinde iki parti aktif siya-
set sahnesinden silinerek ödedi. Tüm 
milletler kendi hayırlarına olan işlere 
imza atan siyasileri siyaset sahnesin-
den silerek ödüllendir. Bunu bilerek 
siyaset yapacaksın ve ödülünü sadece 
Allah’tan ve gelecek kuşakların hayır 
duasından bekleyeceksin.

Yeni talep, bu geçiş süresinin adil 
olmadığı ile ilgili birtakım talepler 
gelmeye başladı. Mevcut Hükümetin 
Çalışma Bakanı da seçim arifesin-
de herkese mavi boncuk dağıtıyor. 
Allah’tan aynı kabinedeki Maliye 
Bakanı gerçekçi bir yaklaşımla popü-
lizme kapı aralamıyor. İyi polis kötü 
polis oyunu yani. 

Ülkemizdeki emeklilik hakkı kazanıl-
mış bir hak değildir. Gasp edilmiş bir 
haktır. Çocuklarımız, geçmişteki siya-
silerimizin koltuk sevdası yüzünden 
gerçek anlamda mezarda emekliliğe 
doğru hızla yol almaktadır. Gelecek 
kuşaklar bu gün yaşayan baba ve dede-
lerini hiç de hayırla anmayacaklarıdır. 
Kul hakkını hukukun ana teması yapan 
bir dine inanan bu halkın ve siyasilerin 
gelecek kuşakların hakları ile ahirete 
intikal etmelerinde herhangi bir sakın-
ca görmemeleri abesle iştigaldir.

Bu gün ülkemizde 10 milyon emekli 
vardır. Bir emekliye karşılık yaklaşık 
2 kişi çalışmaktadır. Her yıl ortala-
ma 375.000 kişi emekli olmaktadır. 
Emekli olanların %75’i 55 yaşının al-
tındadır. Ülkemizde ortalama ömür ise 
73,8 yıldır.

Bu günkü haliyle sosyal güvenlik si-
temi tüm dünyanın başına beladır. 
Bu sistemin en büyük belası ise genç 
yaşında insanları emekli etmektir. Ne 
yazık ki ülkemiz genç yaşta emekli-
lik popülizmi ile çok karşılaşmıştır. 
Bu popülizme koltukları için baş vu-

ran siyasiler siyasal hayatta başarılı 
olmuşlardır. Ancak milletimiz bunun 
bedelini kat be kat ödemiş ve gelecek 
kuşaklar da ödemeye devam edecek-
tir. Halen emeklilerimizin aldığı para 
ortalama maaş açlık sınırının (1.003.-
TL) altındadır. Bir çok emeklimiz tek-
rar çalışmak zorunda kalmaktadır. Po-
pülizmin siyasilerden başka kimseye 
faydası yoktur.

Ülkemizde çok sık çılgın projelerden 
bahsedilmektedir. Sıradan projeler, 
rant projeleri, yerli kaynağa dayan-
mayan, geri dönüşümü çok uzun yıllar 
alacak projelere çılgın proje deniyor. 
Gerçek çılgın milletin bugününü ve 
yarınını kurtaran projedir. Bugün için 
çılgın proje, olsa olsa yarın sabahtan 
itibaren 55 yaş ve 9000 gün pirim öde-
memiş sağlıklı insanları emekli etme-
mektir. Sorun küçükken tedavisi kolay 
olur. Bu kararı ya şimdi alacağız ya da 
kendimizi aldatarak hayali gerçek gibi 
yaşamaya devam edeceğiz. Yıkıcı al-
datma, insanın ya da milletlerin kendi-
lerini aldatmasıdır.

Şefik ÇALIŞKAN

sefik.caliskan@ostimyatirim.com

Enerji ve Ta
Ta

k

o
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Mesleki Eğitim Milli Üretim
Sosyal ve ekonomik gelişmenin en önemli 

itici gücünü, verimlilik artışının en önemli 

unsurunu, toplumların ve işgücünün eğitim 

düzeyi oluşturuyor. Mesleki ve teknik eğitim; 

nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasını, 

dışa açılma ve uluslararası rekabet gücünü 

artırmayı amaçlayan ülkemiz için önem arz ediyor. 

Milli üretimi yani tümüyle bize ait olan ürün ve 

teknolojileri geliştirme iddiasının sac ayaklarından 

birini de nitelikli işgücünün artması; dolayısıyla da 

mesleki eğitim oluşturuyor. 

Yüksek teknolojinin kullanıldığı bilgi 
temelli ekonomilerde iş gücünden bek-
lenen nitelikler geçmişle kıyaslanma-

yacak kadar yüksek bilgi ve beceri gerektirmeye 
başladı. Uzmanlara göre “iş dünyasının beklenti 
ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim verilmediği” 
yolundaki görüşün aksine “sürekli olarak ihtiyaç 
ve beklentileri değişen iş piyasasına zamanında ve 
hızlı çözümler üretme” noktasında mevcut eğitim 
modelinin eksiklikleri mevcut. 

Ülke kalkınmasına doğrudan katkıda bulunan ve 
teknolojik yeniliklerin temel unsuru olan sana-
yi sektörü için mesleki ve teknik eğitimle beşeri 
sermaye-nitelikli işgücü vazgeçilmez bir kavram. 
Bilgiyi üretme, kullanma ve yayma becerisi olarak 
tanımlanabilecek teknoloji sektörü de; sanayi üre-
timi, uluslararası piyasalardaki rekabet gücü, refah 
ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en kritik 
unsuru haline geliyor. Sermaye ve ticaretin küre-
selleşmesi ile birlikte, kalite ve maliyet açısından 
küresel ölçekte rekabet gücüne sahip olabilmek 
için şartlardan biri; ürün ve üretim süreçlerinin ile-

ri teknolojiye ve rekabete uyumlu, mesleki eğitimi 
güçlü ‘nitelikli işgücü’.

Türkiye, son yıllarda ekonomik süreçlerinde faklı 
kulvarlarda koşmaya ve hedefl erini yükseltmeye 
başladı. Ulusal ekonomi politikalarının başlık-
ları arasında cari açığın kapatılması ve işsizlik 
rakamlarının düşürülmesi bulunuyor. Cari açığın 
kapanması içinse yerli üretimin desteklenmesi 
dolayısıyla istihdamın artırılması gerekiyor. Peki 
yerli ve milli üretimin desteklenmesi yetiyor mu? 

Yerli ve milli üretimin gerçekleşmesi için nitelik-
li işgücüne ve sağlam bir mesleki eğitime ihtiyaç 
var. Mevcut sistemle sorunların çözümü bir yana 
hali hazırda ki okulların meslek kazandırma yö-
nünde ki rolü tartışma konusu. 

‘Nitelik’ mi?; ‘Ne iş olsa yaparım’ mı?

Ülkemizde, Cumhuriyet döneminden itibaren 
sanayileşmeye önem ve ağırlık verilmesi sonu-
cu, mesleki ve teknik alanlarında eğitim görmüş 

insan gücü ihtiyacı da 
arttı. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 
Ocak 2013 verilerine 
göre Türkiye’de işsizlik 
oranı %10.6 mertebele-
rinde. Bunun %20.7’si 
genç nüfusta ki (15-24 
yaş grubundaki nüfus) 
işsizliği temsil ediyor. 
“İş arıyorum ancak bu-
lamıyorum, ne iş olsa 
yaparım” diyen bir kitle 
var. Bu kitlenin profi line 
bakıldığında bir çoğunun 

“herhangi bir mesleği olmadığı” gerçeğiyle karşı 
karşıyayız. Özellikle üretimde çalışılmasının şart 
olduğunu dile getiren sanayiciler, nitelikli eleman 
ihtiyacının had safhada olduğu görüşünde. Soru-
nun “mesleksizlik” olduğunu savunan işverenler, 
yatırımlarını hayata geçirmeye ve kapasite artırı-
mına gitmek için yetişmiş elemana ihtiyaç duyul-
duğunu kaydediyor.

Sanayicilerin rolü

Bugün mevcut okullarda verilen eğitimin iş haya-
tındaki pratiklere göre şekillenememesi, okullara 
olan ilginin azalmasına neden oluyor. Yapılan 
değerlendirmelerde genel eğitim standartlarıyla 
meslek eğitimini yürütülemeyeceği ifade ediliyor. 
1980’e kadar mesleki eğitimin ayrı bir müsteşar-
lığa bağlı olduğu, bütçe, eğitim programı gibi ih-
tiyaçların burada gerçekleştiği; bunun da mesleki 
eğitim için önemli bir avantaj olduğu dile getirili-
yor. Eğitimcilere göre öğrencilerin isteklerinde de 
yetersizlik var. Bir uzman “Pi sayısını bilmeyen 

öğrenci var” gerçeğini dile getiriyor. 

Sanayiciler, meslek okulların ihtiyaçlarının gi-

derilmesinde, maddi kaynak aktarımı ve sosyal 

sorumluluk projeleriyle mesleki eğitime katkılar 

sağlamaya çalışıyor. Ancak bunun yeterli olma-

dığı kanısı hakim. Sanayicilerin yalnızca parasal 

destekle değil eğitim programlarına da katkıda 

bulunması; meslek derslerinin seçiminde, ye-

tiştirmede etkin olması isteniyor. Diğer yandan 

özel okullar ve vakıf üniversiteleri gibi meslek 

okullarının da mütevelli heyetleriyle yönetilmesi 

öneriliyor. Bu yapı içerisinde sanayici, işçi temsil-

cisi, veli ve öğretmenin heyette olmasının faydalı 

sağlayacağı düşünülüyor.

Türkiye'de mesleki ve teknik öğretimi İmparatorluk ve 
Cumhuriyet dönemleri olmak üzere iki bölümde ince-
lemek mümkün. Ülkemizde teknik öğretimin plânlı bir 
şekilde yayılması ve teknik öğretim kurumlarının ülke ih-
tiyaçlarına göre geliştirilmesine Cumhuriyet döneminde 
başlandı. 

12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar mesleki eğitim; gelenek-
sel usullere dayalı bir sistem içerisinde esnaf, sanatkar 
teşkilatlarınca yürütüldü. Selçuklular döneminde  Ahilik 

adıyla kurulan esnaf-sanatkâr teşkilatı; Osmanlılar döne-
minde de Lonca ve Gedik adları altında devam etti. 

Ahilik teşkilatında, mesleğe giriş, mesleki yeterliğin kont-
rolü, kalfalık ve ustalığa yükselişin esasları, bir sistem 
bütünlüğü içerisinde sürdürüldü. Osmanlılarda bu kurum-
lar; esnaf ve sanatkârları disipline ederek, toplumda iş ve 
ticaret ahlâkını korumakla birlikte, usta yetiştirilmesi ve 
yetiştirilenlerin istihdamını sağladı.

İlk Mesleki Eğitim Modeli: Ahilik

Mesleki ve Teknik Eğitim İstatistiki Veriler

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN OKUL

KIZ ERKEK TOPLAM TOPLAM ÖĞRENCİ/ÖĞRETMEN BAĞIMSIZ ALT TÜR

660.371 887.564 1.547.935 96.369 16,06 2.659 6.792

Kaynak: MESLEKI VE TEKNIK EGITIM ÇALISTAYI Antalya 2012 
M.T.E.G.M Doç. Dr. Ömer Açıkgöz’ün Sunumu

Yerli ve milli üretimin Yerli ve milli üretimin 
gerçekleşmesi için nitelikli gerçekleşmesi için nitelikli 
işgücüne ve sağlam bir işgücüne ve sağlam bir 
mesleki eğitime ihtiyaç var.mesleki eğitime ihtiyaç var.
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“Meslek eğitime katkı sanayicilerin 
milli görevidir”

Eğitimi mutlaka uygulamalı hale getirmek 
ve mesleki eğitimi geliştirmek zorundayız. 

Üniversite kapılarını zorlamak yerine, çocukların 
ortaöğretimi bitirdikten sonra iş sahibi olmalarına 
imkan tanınmalı. Bunu cazip hale getirebiliriz. 
Birincisi bu çocuklar mezun olduğunda iş yapa-
bilmeleri için eğitimin kalitesini artırmamız gerek. 
İkincisi mezun olan çocuklara yol gösterici bir 
takım uygulamalara gitmemiz lazım. Sivil top-
lum örgütleri, mesleki kuruluşlara sorumluluklar 
düşüyor. Diğer yandan meslek eğitimi alanlar, 
askerliklerini temel eğitimlerinden sonra uygula-
malı olarak sanayide yapabilirler. Bu sayede hem 
kendini yetiştirir, hem üretime katkı sağlar hem de 
devlete yük olmazlar. 

Montaj sektörünü ikinci plana atmak zorunda-
yız. Önce parçayı üretelim. Bu noktada OSTİM 
gibi kurumların önemi burada ortaya çıkıyor. 
OSTİM’de ağırlıklı olarak küçük sanayi ve orta 
boy işletmeler bulunuyor. Buradaki insanlar biz-
zat tezgah başında üretim yapıyor. Bu insanlara 
imkan vermek ve milli üretimi desteklemek zo-

rundayız. Cebimizdeki kalemin Çin’den geldiğini 
düşünürseniz bu çok acı. Türkiye kendi üretimini 
ikinci plana aldı. Tamamen tüketiyoruz. 

Şu anda mesleki eğitim hiç iç açıcı değil. Okullar-
da uygulanan modüler eğitim okulları üretim yap-
maktan çok tüketici duruma getirdi. Okullar temel 
eğitimden vazgeçtiler. Biz şunu konuşmalıyız: Bi-
zim okullarımız A fi rmasına B fi rmasına istediği 
özelliklerde adam yetiştirmez. Okul temel mesleki 
eğitimi, temel bilgileri ve becerileri verir. Eğitim 
alanlar fi rmalara gittiklerinde kısa süreli oryantas-
yon uygulamalarıyla fi rmalara adapte olur. ILO ve 
AB standartları var deniliyor; 15 yaşından önce 
çocuk sanayiye gitmeyecek, eğitim almayacak. 18 
yaşından sonra meslek eğitimi veremezsiniz. Bu, 
ülkemizin gerçekleriyle örtüşmüyor.

Çıraklık eğitimi meslek eğitiminden dışlandı. 
Oysa çıraklık eğitimi meslek eğitiminin temelidir. 
Bakanlıkta yapılan son organizasyonda meslek 
eğitimi bir genel müdürlükte toplanırken çıraklık 
eğitimine yer verilmedi. Bugünkü eğitimin en 
büyük eksikliği modüler eğitim ve organizasyon 
bozukluğudur. Öğretmen yetiştirmede de sorunlar 
var. Bundan sonra öğretmen de bulamayacağız. 
Teknik eğitim veren fakülteler kapandı. Teknolo-
ji fakültesi oldular, uygulama kalktı. Öğretmenin 
muhakkak tezgahın başına geçmesi lazım. 

Sanayiciler meslek eğitiminin içinde olmalı. Bu 
herhangi bir yardımla, katkıyla olmaz. Eğitim po-
litikasının içinde yer almalılar. Bu aynı zamanda 
milli bir görevdir.

“Öğretmenlerde işletme deneyimi 
aranmalı”

Bugün Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğü sayıları 100’ü aşkın meslek da-

lında yaklaşık 300 binin üzerinde gence çıraklık 
kalfalık ve ustalık eğitimi sunmaktadır. Ayrıca 
kısa mesleki kurslar aracılığı ile üç milyonu 
aşan insan sunulan çeşitli eğitim hizmetlerinden 
yararlanmaktadır. 1986 yılında yürürlüğe giden 
3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 
örgün ve yaygın eğitimi bir bütün olarak ele alan 
ve Cumhuriyet döneminde çıkarılan çok önemli 
yasalardan biridir. Mesleki ve teknik eğitimin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için uygu-
lamaya giren fonun 2000 yılında kaynaklarının 
genel bütçeye aktarılması ile mesleki ve teknik 
eğitim önemli bir ödenek desteğinden mah-
rum kalmıştır.

Mesleki ve teknik eğitimde verimliliğin 
artırılması için bir çok olumlu gelişmenin 
yanında önemli olan bazı temel ilkelere 
de uyulmadığı görülmektedir. Mesleki 
ve teknik eğitim kurumlarında öğretmen 
olabilmek için belirli bir süre işletme 
deneyiminin aranması tüm sanayileşmiş 

ülkelerde zorunludur. Öğretmen okullarının ilk 
açıldığı yıllar da bu ilkeye uyulmaya çalışıldığı 
görülse de zamanla okul atölyelerinde yapılan 
çalışmalar yeterli görülerek öğretmenler hiç iş-
letme deneyimine sahip olmadan okullara atan-
maya başladılar; öğretmen okulları 1982 yılında 
üniversiteye geçince bilgi ve becerinin uygulan-
masına yönelik çalışmalarda büyük oranda kal-
dırıldı. Halbuki teknik öğretmen okullarının en 
güçlü tarafı kuram ve uygulamayı birleştirip ta-
sarımdan üretime kadar tüm süreçleri izleyerek 
mal ve hizmet üretebilme yeterlikleridir. Teknik 
öğretmenleri gerek eğitim gerekse işletmelerde 
çalışan diğer meslektaşlarından ayıran bu önem-
li yeterliğin değerinin anlaşılamaması büyük bir 
kayıp olmuştur.

Günümüzde mal ve hizmet üreten meslek ele-
manlarının tek başına okul tarafından yetişti-
rilemeyeceği görüşü kabul edilmiş, iş hayatı 
ile işbirliği yapma gerekliliği gün geçtikçe güç 
kazanıp, meslek okullarıyla paydaşların ortak 
çalışmaları kaçınılmaz duruma gelmiştir. 

A. Sektör İle İşbirliği Yetersizliği
1. Özel sektörün mesleki eğitime yeterince 

destek vermemesi,
2. Devletin işletmedeki eğitimlere ekonomik 

destek vermemesi,
3. Sanayinin ihtiyacı olan nitelikte insan 

yetişmemesi,
4. Yerel ve bölgesel ekonominin insan kaynağı 

ihtiyacını dikkate almaması,
5. İşverenler ve temsilcilerine 

sürecin yönetiminde ve karar alma 
mekanizmalarında yer verilmemesi,

6. Mesleki ve teknik eğitim programlarının 
uygulanmasında okul sanayi iş birliğinin 
etkili olarak kurulamayışı.

B. Eğitim Programları ve Mesleki 
Yönlendirmede Eksiklikler
1. Temel akademik becerilerin (Türkçe, 

matematik, fen bilimleri vb.) yeterince 
öğretilememesi,

2. Mesleki ve teknik eğitimde uygulamalı 
eğitime yeterince yer verilmemesi,

3. Eğitim öğretim programlarının 
hazırlanmasında işverenlerin görüşlerinin 
yeterince alınmaması,

4. Mesleki ve teknik eğitimde mesleki 
yönlendirmenin öğrencilerin ilgilerini ve 
yeteneklerini yeterince dikkate almaması ve 
öğrencileri meslek seçimine yönlendirecek 
rehberlik sisteminin eksikliği,

5. Öğrencilerin pedagojik gelişimi ile uyumlu 
müfredatın olmaması,

6. Mesleki ve teknik eğitimde 21. yüzyıl 
becerileri veya bir başka deyişle anahtar 
yetkinliklerin verilememesi,

7. Mesleki ve teknik eğitim sisteminin 

bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap 
verememesi,

8. Genel ile mesleki ve teknik eğitim okulları 
arasında yatay geçişlerin esnek olmaması,

9. Modüler sistemle eğitim verilmesine 
rağmen ölçme ve değerlendirilmenin sınıf 
geçme sistemiyle yapılması,

10. Mesleki ve teknik eğitimde kalite sisteminin 
olmayışı,

11. Öğretmen ve yöneticilerin 
performanslarının ölçülmemesi,

12. Öğrencilerin hazır bulunuşluk durumlarının 
objektif olarak tespit edilememesi.

C. Kurumsal Yapıdan Kaynaklanan 
Sorunlar
1. Sistemin katı ve merkeziyetçi bir yapıya 

sahip olması,
2. Büyükşehirlerde alt sektörlere yönelik 

programların açılmaması,
3. Ortaöğretim ile meslek yüksekokulları 

müfredatı arasında devamlılığın ve 
bütünlüğün sağlanmasında eksikliklerin 
bulunması.

D. ÖğretmenYetiştirmeden 
Kaynaklanan Sorunlar
1. Teknik öğretmen yetiştiren kurumların 

olmaması,
2. Mesleki ve teknik eğitime öğretmen 

yetiştirme stratejilerinin bulunmaması,
3. Öğretmenlerin bilgilerinin güncelliğini 

yitirmesi ve hizmet içi eğitimler ile 
yenilenememesi,

4. Öğretmen eğitiminin yetersizliği,
5. Yöneticilerin nitelik olarak zayıf olması.

A. Sektör İle İşbirliği
1. Açılacak eğitim programlarının 

belirlenmesi, stajların tasarimi ve 
uygulanması vb. tüm süreçlere ilişkin karar 
verme süreçlerinde paydaşların yer alacağı 
bir mekanizma oluşturulması,

2. Özel sektör ve özel sektörü temsil 
eden kuruluşların, devlet tarafından 
desteklenmeleri kaydıyla, meslek lisesi 
kurmalarının teşvik edilmesi,

3. Müfredat hazırlanırken MYK tarafından 
onaylanan meslek standartları ve mesleki 
yeterlilikleri hazırlayan kuruluşların 
görüşlerinin alınması,

4. Sektörün okul düzeyinde eğitim 
kurumlarındaki etkinliğini artırmak 
amacıyla, danışma/yönetim kurullarında 
temsil edilmesi.

B. Eğitim Programları ve Mesleki 
Yönlendirme
1. İlköğretim düzeyinde eğitim kalitesinin 

artırılması,
2. Mesleki rehberlik ve yönlendirmenin, 

mesleki rehberlik yapabilecek bilgi ve 
donanıma sahip uzmanlarca yapılması,

3. Sekiz anahtar yetkinliğin kazandırılması,
4. Öğrencilere temel eğitim verilirken gerçek 

hayatla ve mesleklerle ilişkilendirebileceği 
temaların kullanılması ve projeler 
yaptırılması,

5. 9. ve 10. sinifl arda ağırlıklı olarak temel 
ortaöğretim ve akademik becerilerinin, 11. 
ve 12. sinifl arda ağırlıklı olarak mesleki 
becerilerin öğretilmesi,

6. Kredili sisteme geçilip genel ortaöğretim 
örgencilerinin de meslek derslerini almasına 
olanak sağlanması ve böylelikle genel lise 
ve meslek lisesi programları arasındaki 
farkın azaltılması,

7. Meslek liselerinde açılacak programların 

yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
belirlenmesi,

8. MYO ve meslek liselerinin ders saati 
sonralarında yetişkin ve sürekli eğitim 
merkezleri olarak kullanılmasının önünün 
açılması,

9. Yeterlilikleri belirleyen bağımsız ölçme 
değerlendirme kurumları olması,

10. Örgün mesleki eğitimde kalite sisteminin 
kurulması.

C. Kurumsal Yapı
1. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda okul 

açılabilmesi,
2. Okullarda sektör temsilcileri ve/veya sosyal 

ortakların katılımlarıyla okul yönetiminin 
oluşturulması,

3. Okullara idari ve mali esneklik sağlanması,
4. Türkiye’deki mesleki eğitimin merkezî 

düzeyde ve hayat boyu öğrenme anlayışıyla 
ilgilitarafların temsilcilerden oluşan bir üst 
kurulla yönetilmesi,

5. Sektörle işbirliğine gidilerek üretim 
ortamlarının (atölyelerinin) mesleki eğitime 
açılmasının sağlanması.

D. Öğretmen Yetiştirme
1. Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda 

mevcut bulunan veya açılacak bölümlere 
atanacak öğretmen ihtiyacının ilgili yüksek 
öğretim programları mezunlarına lisans 
üstü eğitim (1 yıl formasyon + 1 yıl iş yeri 
eğitimi) verilerek karşılanması,

2. Mevcut meslek dersleri öğretmenlerinin 
yeni teknolojilere ayak uydurabilmeleri için 
MEB tarafından belirli aralıklarla hizmet içi 
eğitime alınması,

3. Hizmet içi eğitimde bilişim teknolojileri 
imkânlarından azami yararlanılmasıdır.

SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 yılında gerçekleştirdiği Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı’nda mesleki eğitimin başlıca sorun grupları; Sektörle 
İşbirliği, Eğitim Programları ve Mesleki Yönlendirme, Kurumsal Yapı ve Öğretmen Eğitimi olarak sınıflandırıldı. Sorunlar ve çözüm önerileri şöyle:

Remzi Özkaya

MESTEKDER Başkanı

İbrahim Karakoç 

Çırak Eğitim ve Öğretim 
Vakfı Başkanı



14  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ NİSAN 2013

Kapadokya MYO; bilim üretmek 
gibi evrensel bir amaca sahip olan 
üniversitelerden farklı olarak öğ-

rencilerine kariyer edindirerek, uluslararası 
nitelikte ara-kademe elemanı yetiştirmeye 
katkıda bulunuyor.

Biri Kapadokya’da diğeri İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nda olmak üzere iki 
yerleşkede hizmet veren yüksekokul; Aşçı-
lık, Atçılık ve Antrenörlüğü, Balon Pilotlu-
ğu, Mimari Restorasyon, Sivil Hava Ulaş-
tırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin 
Hizmetleri, Uçak Teknolojisi, Uygulamalı 
İngilizce Çevirmenlik programlarına öğren-
ci kabul ediyor. İngilizce Sivil Hava Ulaş-
tırma İşletmeciliği ve Uçak Teknolojisi ise 
İstanbul’da yürütülen programlar.

Yüksekokulun kuruluşu tam anlamıyla bir 
başarı hikâyesi. Kapadokya Meslek Yüksek 
Okulu; “Türkiye’nin nitelikli ara eleman 
ihtiyacı” ve “Yüksek öğretimle sektörlerin 
buluşturulması” düşüncesiyle sekiz yıl önce 
bir araya gelen bir grup aydın, akademisyen 
ve işadamı önderliğinde sivil toplum örgüt-
leri, yerel idareler, sanayi ve ticaret odaları, 
işletme ve endüstri kuruluşlarının ortak ça-
basıyla eğitim hayatına başlanmış. 

Sektör-eğitim işbirliği
Yüksekokul, sivil havacılık alanında yürü-
tülen eğitim faaliyetlerinde gösterdiği ba-
şarıyı bu seneden itibaren sağlık alanına da 
taşıyor. Okul bünyesinde; sağlık sisteminde 
gerçekleştirilen reformlar sonucunda ülke-
mizde tanımları netleşen tıp mesleklerine 
ilişkin program açılacak. Önümüzdeki yıl-
larda Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane 
Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, Tıbbi Gö-
rüntüleme Teknikleri ve İş Sağlığı Güven-
liği programlarıyla sektör-eğitim işbirlikle-
rine yeni iyi örnekler getirmek konusunda 
oldukça iddialı

Dereceye girene iş 
garantisi
Okul yetkilileri; yer-
leştirme döneminde 
asıl tercihin A veya B 
üniversitesi arasındaki 
tercih değil,  “bilim 
yapmak” ile doğru-
dan hayata, mesleğe, 
kariyere, maişete dö-
nük eğitim görmek 
arasında yapılması 
gerektiğini söylüyor. 
Özellikle de üniversite kontenjanla-
rının baş döndürücü bir hızla arttığı 
günümüzde gerçekçi ka-
riyer planlamasının daha 
da önem kazandığını dü-
şünüyorlar.
Bu ilkelerle eğitim alan 
Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu mezunla-
rı eğitim ve istihdamda 
işbirliği anlaşmalarıyla 
mezun olur olmaz iş 
hayatına yönleniyor-
lar. Örneğin Sivil Havacılık Ka-
bin Hizmetleri öğrencileri eğitime 
başlamadan istihdam garantilerini 
alıyorlar. Sivil Hava Ulaştırma İş-
letmeciliği mezunları işbirliği anlaş-
malarıyla işe yerleştiriliyor. Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nda eğitim 
gören öğrenciler he-
nüz okurken çalışma 
imkânı buluyorlar. 
Uçak Teknolojisi, 
Mimari Restorasyon 
programı mezunların-
dan dereceye girenler 
istihdam garantili. Di-
ğer programların da 
işe yerleşme oranları 
oldukça yüksek.

Anadolu gençlerine
meslek fırsatı

Ürgüp’te ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda eğitim veren Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu, mesleki eğitim alanında yürüttüğü uygulamalarla Türkiye’nin en farklı 

okullarından biri.  “Nitelikli ara eleman ihtiyacı” ve “Yüksek öğretimle sektörlerin 

buluşturulması” düşüncesiyle sekiz yıl önce kurulan okulun öğrencileri mezuniyetlerinin 

ardından iş hayatına atılıyor.

AŞÇILIK
Tam donanımlı eğitim mutfağı ve uzman eğitmenleri ile aş-

çılık mesleğine yakışan eğitim veriyor. Kurumsal destekçiler 

sayesinde öğrenciler, seminerlerle her konunun uzmanından 

eğitimler alıyor, mesleğe ilk adımlarını katıldıkları fuarlarla, 

nitelikli stajlarla atıyorlar. Daha mezun olmadan sektörün 

önde gelen kuruluş ve isimlerini tanıyor, kendilerini tanıtma 

imkânı buluyorlar. 

ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ
Yarış atlarının eğitimleri ve çalışmaları yasal zorunluluk ne-

deniyle ancak yüksekokul mezunu bir antrenör gözetiminde 

yapılabiliyor, yarışmalarda da ancak antrenör eşliğinde çıkma-

larına izin veriliyor. At antrenörlüğü konusunda çok yönlü bir 

eğitim alan öğrenciler, yüksekokula ait açık ve kapalı manejde 

biniciliği de ileri derecede öğreniyorlar. Mezunlar sektörün 

her alanında aranılan elemanlar haline geliyorlar.

BALON PİLOTLUĞU
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yetki alınmasının ardın-

dan, okul tarafından bölgenin en önemli turistik faaliyetlerin-

den olan sıcak hava baloncuğu alanında eğitimde standardi-

zasyon oluşturmak ve sektörde oluşan nitelikli balon pilotu 

ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye’de ilk defa iki yıllık Ba-

lon Pilotluğu ön lisans eğitim müfredatı geliştirildi.

MİMARİ RESTORASYON
Program; yapı tekniklerini ve kullanılan malzemeleri tanıyan, 

restorasyon çalışmalarında uygulama ve yönetim düzeylerin-

de çalışabilecek, malzeme seçimi yaparak müdahale biçimine 

karar verebilecek ve tüm bunları belgeleyebilecek yetkinliğe 

sahip koruma kavramı ve mevzuatına hakim restoratörler ye-

tiştiriyor. Pratik uygulamalar, bölgede devam eden restoras-

yonları yürüten saygın kuruluşların uzmanları gözetiminde iş 

başında gerçekleşiyor.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
Bölüm öğrencileri sivil havacılık sektörü ile ilgili mevzuatlara 

hakim, işin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde ya-

bancı dil bilen, havaalanları, havayolu ve handling işletmele-

rinde çalışabilecek, uçağın ulusal ve uluslararası emniyet stan-

dartları çerçevesinde operasyonel işletimini optimum maliyet 

ve zaman kısıtları içerisinde gerçekleştirebilecek donanımla 

mezun oluyorlar. 

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
Türkiye’de uluslararası kurallara uygun bir şekilde kabin eği-

timi veren tek kuruluş olan Türk Hava Yolları (THY) işbirliği 

ile kurulan programda uygulama eğitimleri THY tesislerinde 

veriliyor. THY, eğitimde işbirliğine ek olarak, Kapadokya MYO 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programından mezun olacak 

öğrencilere beş yıl boyunca istihdam garantisi veriyor.

UÇAK TEKNOLOJİSİ
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Türk Hava 

Yolları işbirliğiyle kurulan program, alanında öncü vazifesini 

üstlendi. Eğitim boyunca öğrencilere Mesleki-Teknik İngilizce 

başta olmak üzere Uçak Temel Bilgisi, Temel Elektrik, Uçak 

Bakım Uygulamaları, Temel Elektronik, Aerodinamik, Uçak 

Yapıları ve Uygulamaları, Uçak Sistemleri ve Uygulamaları, 

Pistonlu Motorlar ve Uygulamaları, Elektronik Göstergeler ve 

Sistemleri, Gaz Türbinli Motorlar ve Uygulamaları, Uçak Gös-

tergeleri ve Pervane konularında eğitim veriliyor. Mezunlar, 

havacılık bakım–onarım sektöründe uçak bakım teknisyeni 

olarak görev alıyor.

UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK
Zorunlu hazırlık döneminin ardından verilen mesleki dersler 

ve pratik eğitimler sonrasında; öğrencilerine yabancı dil bilgisi 

mükemmel, teknik ve mesleki çevirinin sırlarını bilen, çağdaş 

çeviri teknolojilerine hakim birer çevirmen olma imkânı su-

nuyor.

BÖLÜMLER

Burs ve konaklama imkânları da 
sunan okulda bu yıl 960 öğrenci 

eğitim görüyor. Yeni açılan sağlık 
programlarıyla bu sayının önümüzdeki 

sene 1.500’e ulaşacağı tahmin 
ediliyor. 2013-2014 akademik yılından 

itibaren 16 farklı programda faaliyet 
gösterilecek.

Kapadokya MYO OSTİM heyeti 
tarafından ziyaret edildi. Ziyarette 

okulun çalışmaları hakkında 
ayrıntılı bilgiler alındı. 

okullarından biri.  “Nitelikli ara eleman ihtiyacı” ve “Yüksek öğretimle sektörl

buluşturulması” düşüncesiyle sekiz yıl önce kurulan okulun öğrencileri mezuniyet

ardından iş hayatına atılıyor.
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OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Gazi Üniversitesi 

Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen Liderler 

Zirvesi’nde mühendis adaylarıyla bir araya geldi. Aydın, ülke 

ihtiyaçlarının kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanıp 

üretilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaliteli üretim ve disiplinli çalışma ile sektörün öncü firmalarından biri 
olan Seçkin Makine, iş ve inşaat makinelerine yedek parça üretmeye 
devam ediyor.

Mevcut destek programları ile 
üniversite bünyesindeki aka-

demisyenler ile sanayi kuruluşları-
na Ar-Ge desteği veren TÜBİTAK 
'1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı 
Destek Programı' ile şirketleşmemiş 
bireysel fi kirleri de destekleyecek. 
Program kapsamında başvurular, 14 
Haziran’dan itibaren online olarak 
yapılacak. Programla, bireysel giri-
şimcilerin teknoloji ve yenilik odak-
lı iş fi kirlerini fi rma kurarak yenilikçi ürünlere 
dönüştürebilmeleri için iş fi krinden pazara kadar 
olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. 
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik 
eğitimi verilmesi, ayrıca sanayi deneyimi olan 
rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari 
konularda destek verilmesi de planlanıyor.

Kimler başvurabilecek?
Destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin 
herhangi bir lisans programından bir yıl içinde 
mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya 
doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans 
veya doktora derecelerinden birini başvuru tari-
hinden en çok 5 yıl önce almış kişiler yararla-
nabilecek. Başvurular, 14 Haziran’dan itibaren 
eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak 
alınacak.
1. Aşama: Bireysel girişimcinin iş fi kri başvu-

rusunu sunduğu ve bu fi krin olumlu 
değerlendirilmesi durumunda giri-
şimciye bu fi kri bir girişim planı ile 
projelendirmesi için isteğe bağlı ola-
rak eğitim ve rehber desteği sağlana-
bilen aşamadır.
2. Aşama: Girişimcinin kuracağı 
sermaye şirketine geri ödemesiz tek-
nogirişim sermaye desteği sağlanarak 
girişim planı çerçevesinde rehber 
desteği ile kavramsal tasarım, teknik 

ve ekonomik fi zibilite, teknolojik doğrulama (ön 
prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması 
vb) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır.
3. Aşama: İkinci aşamada geliştirilen çıktı üze-
rinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç du-
yulduğu durumlarda, kuruluşun detay tasarım, 
ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve 
saha testleri gibi faaliyetlerinin TÜBİTAK 1507 
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kap-
samında desteklendiği aşamadır. Bu aşamadan 
5746 sayılı kanun kapsamında diğer kamu ku-
rumlarından teknogirişim sermaye desteği almış 
fi rmalar da faydalanabilir.
4. Aşama: Kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın 
girişim sermayesi fi rmalarına mektup göndere-
rek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya 
davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaş-
tırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları 
düzenlediği/desteklediği aşamadır.

Mühendis adaylarına yerli üretim tavsiyesi

Butik üretim, disiplin ve
kalite bir arada   

Bireysel fikirler ‘1512’ programı ile 
firmaya dönüşecek

OSTİM’in organizasyonel girişimci-
liği hakkında bilgiler vererek söz-
lerine başlayan Orhan Aydın,  yerli 

ve milli üretimin ülkemiz açısından önemine 
değindi. Aydın, “Ülkemize rüzgar türbini 
veren ülkelerde ki mühendislerin bizden ne 
farklılıkları var? Dersleri başka bir kitaptan 
mı okuyorlar. Çin’den gelen hidrolik türbin-
le enerji üreterek gelecek nesillerin enerji 
ihtiyacını çözemeyiz. Bunları kendi mühen-
disimizle tasarlayıp, üretmemiz şart” dedi.

Gazi Üniversitesi Genç Girişimciler Top-
luluğu, Liderler Zirvesi’nin bu sene üçün-
cüsünü gerçekleştirdi. ‘Girişimcilik ve İno-
vasyon’ ana temalı zirvede iş dünyasının 
önemli isimleri öğrencilerle buluştu. Etkin-
liğin konuklarından olan OSTİM Yönetim 

Kurulu Başkanı Orhan Aydın konuşmasında 
OSTİM’in girişimcilik örneği olduğunu be-
lirtti. Aydın, “OSTİM tam bir girişimcilik ve 
başarı öyküsüdür. OSTİM sadece Ankara’yı 
ve yakın coğrafyayı değil Orta Doğu’yu ken-
disine hedef olarak koymuş ve bu bölgelere 
hitap etmeyi başlangıçta ismine yazmış bir 
organizasyondur” diye konuştu. OSTİM ça-
tısı altında yürütülen kümelenme çalışmala-
rını tanıtan Aydın, “Firmaları, bütün dünya-
da yapıldığı gibi; gelecekte var olabilmeleri 
için kümelenme sistemiyle bir araya getiri-
yoruz” dedi.

“Aynı okulu okuyoruz, aynısını 
tasarlayamıyoruz”

Ülkemizde enerji sektörü başta olmak üze-
re çeşitli alanlarda 
yapılan yurtdışı 
alımlarına temas 
eden Orhan Aydın, 
Türkiye’de bunu 
yapabilecek potan-
siyelin bulunduğu-
nu söyledi. 

“Oralarda ki mü-
hendislerin bizler-
den ne farkı var?” 
diye soran Aydın 
sözlerine şöyle sür-

dürdü: Neden biz hidrolik türbinini, rüzgar 
santralini yapamıyoruz? Dışarıdan niye alı-
yoruz. Ben burada mühendislik okuyacağım 
ama rüzgar türbinin tasarlayamıyor olaca-
ğım, enerji üretemeyeceğim, Çinli’den ala-
cağım. Buradaki hoca, öğrenci ve araştırma 
merkezini yan yana getirerek bu üretimleri 
gerçekleştirmemiz lazım. Dışarıdan satın 
al, borçlan, bugünü yaşa. Bunun sonu yok; 
bunun sonunda bana da sana da iş yok. Ken-
dimiz yapamadığımız sürece, Çin’den gelen 
hidrolik türbinle enerji üreterek gelecek ne-
sillerin enerji ihtiyacını çözemeyiz.

“Yabancıya yaptırdığımız sürece 
girişimcilik olmaz”

Raylı sistemler de aynı durumun yaşandığı 
bilgisini veren Orhan Aydın, “Türkiye kendi 
metro aracını niye yapamıyor? Bindiğimiz 
metrolar nereden geliyor? Ne zaman biz 

yapacağız? Kanadalı’nın, Çinli’nin yaptı-

ğı metroyla gidip gelerek ne zamana kadar 

devam ettireceğiz?  Oradaki mühendislerin 

bizden ne farklılıkları var; dersleri başka bir 

kitaptan mı okuyorlar? Bunları bizim mü-

hendislerimizin yapabilmesi lazım. Bunu 

başarırsak; iş, staj, proje ve girişimcilik bu-

radan çıkacak. Yabancıya yaptırdığımız sü-

rece iş de çıkmaz, ihracat ta olmaz, girişim-

cilik de olmaz. 1926 yılında bu ülke uçağını 

yapmış; bugün uçak yapmayı tartışıyoruz. 

Bugün konuştuklarımız o yıllarda da tartışı-

lıyordu. O zaman ülke olarak ‘Neden kendi 

uçağımızı yapamıyoruz?’ diyorduk.” dedi

Aydın’ın konuşmasının ardından Türkiye’de 

ilkleri başaran Nuri Demirağ’ın yaşam öykü-

sünü anlatan fi lm gösterimi yapıldı. 

39 yıllık üretici geçmişine, 90’lı yıllardan 
itibaren ihracatçı kimliğini de katan Seç-

kin Makine, farklı kıtalardan yaklaşık 20 ülke-
ye ihracat yapıyor. Müşterilerine hatasız ürün 
sunmak, fi rmanın en önemli prensiplerden biri 

olmuş. Bu prensip doğ-
rultusunda; rekabetçi 
ve yenilikçi yapısı, di-
namik ekibi, girişimci 
ruhu ile Seçkin Makine 
altyapısı ve garantisi 
altında OSTİM'de faa-
liyet gösteriyor. Seçkin 
Makine yöneticilerin-
den Onur Yaşar, "Üre-
tim de butik bir yapımız 
var. Kaliteye çok önem 
veriyoruz. 'Kalite rast-
lantı değildir' sloganı 
ile yola çıktık aslında, 
kaliteye önem veren ve 
yere sağlam basan bir 
fi rmayız" dedi. 

En eski firmalardan
Yaşar, Seçkin Makine'nin kuruluşu ve gelişme 
sürecini şöyle anlattı: Firmamız 1974 yılında 
Halil İbrahim Elmadağlı tarafından kuruldu. As-
lında bir aile şirketidir. OSTİM'in hemen hemen 
en eski fi rması ve en çok bilinen ve tanınan fi r-
masıyız. Yaklaşık 50'ye yakın personelimiz var. 
Hafriyat ve iş makineleri için; aktarma organla-
rı, jant ve parçaları, hidrolik silindir ve parçaları, 
planet dişli grubu, fren grubu gibi mamullerin 
üretimini yapan fi rmayız. Seçkin Makine, jant 
ve parçaları grubunda, çeşit ve kalite açısından 
Türkiye'de tek olması sebebiyle oldukça iddia-
lıdır. Planet dişli grubu, lastik tekerlekli maki-
nelerde, bekolarda, greyderlerde, bazı paletli 
yükleyici ve traktörlerde bulunmaktadır. Fren 
merkezi grubunda, oldukça geniş ürün çeşidine 
sahibiz. Hidrolik silindir grubu, kaldırıcı, topla-
yıcı ve dönüş olmak üzere genelde üç çeşitten 
oluşur. Bu üç tip silindir ve yedek parçaları da 
üretiyoruz.

Onur YaşarOnur Yaşar

Gazi Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu, 
Liderler Zirvesi’nin bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdi. 
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ASO Eski Yönetim Kurulu Üye-
si Hasan Altun'un adı verilen 
konağın açılışına, ASO Başkan 

Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, KOS-
GEB Başkanı Mustafa Kaplan, OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı 
Yunus Keleş, TÜSİAV Başkanı Veli 
Sarıtoprak, TÜGİAD Ankara Şubesi 
Başkanı Barış Aydın, TOBB Ankara 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bir-
ten Gökyay, Ankara Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Asım Balcı ve çok sa-
yıda kadın girişimci katıldı.

ASO Başkan Yardımcısı Önder Bülbü-
loğlu, açılışı yapılan konağa ASO eski 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Altun'un 
ismini verdikleri ifade ederek, "Ken-
disiyle 20 yıllık bir çalışmamız oldu. 
Hepimizin saygısını kazanmış bir büyü-
ğümüzdü. Buraya da çok büyük emeği 
var. Allah rahmet eylesin" dedi. 

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, 
açılışta yaptığı konuşmada, özellikle 
girişimcilik kültürünün yaygınlaşması 
için toplumun her kesimine ulaşmaya 
çalıştıklarını söyledi. Son 3 yıl içerisin-
de girişimcilik eğitimlerine hız verdik-
lerini ifade eden Kaplan, "Yarıya yakını 
kadın olmak üzere 125 bin kişiye eğitim 
verdik. Eğitimle girişimci olmaz ama 

biliyoruz 

ki eğitim-

le daha 

rekabetçi 

girişimci 

o l u n u r " 

diye ko-

nuştu. KOSGEB'in girişimcilere verdiği 

destekler hakkında bilgi veren Kaplan, 

kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık 

uyguladıklarını söyledi. Kaplan, "Des-

tekleme oranlarımıza ilaveten yüzde 10 

fazla veriyoruz" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Ankara Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Birten Gökyay, girişi-
min amaçları arasında Ankara'ya özgü 
hediyelik eşya üretiminin de olduğunu 
belirtti. 

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Asım Balcı, projenin istihdamın 
yanı sıra, turizm boyutu da olduğu ifa-
de ederek, "Sayın Valimizin başlattığı 
turizm hamlesine katkısı olacağını dü-
şünüyorum" dedi. Altındağ Belediye 
Başkan Yardımcısı Yunus Keleş de 
kadınların böyle bir çalışma yapmış 
olmasının kendilerini memnun ettiğini 
söyledi.

Konuşmaların ardından "Hasan Al-
tun Konağı Ankara Girişimci Evi ve 
Atölyesi"nin açılışı yapılarak, kadın 
girişimcilerin ürettikleri aralarında atkı, 
bere, çanta, broş, ceket, şal ve tablo gibi 
değeri 5 ile 250 lira arasında değişen 
ürünler satışa sunuldu.

Ankara Sanayi 

Odası'nın Altındağ 

Belediyesi'nden satın 

alarak "Galeri Engürü: 

Ankara Girişimci Evi ve 

Atölyesi" haline getirdiği 

Hamamönü'ndeki tarihi 

konağın açılışı yapıldı.

2012 yılı son çeyreğinde OECD 
ülkelerinin istihdamı
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

tarafından yayınlanan verilere göre, OECD üyesi 34 

ülkede istihdam oranı, 2012 yılının dördüncü çeyreğinde 

%65,1 oranında kaydedilerek, önceki çeyreğe göre 

0,1 puan artış kaydetti. Söz konusu dönemde OECD 

ülkelerinde istihdam 2011 yılının aynı dönemine göre 

0,2 puan yükselmekle birlikte, küresel krizden önceki 

dönem olan 2008'in ikinci çeyreğinde kaydedilen %66,5 

oranının 1,4 puan altında kaldı.

AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması 
gelişmeleri
Avrupa Birliği ile Hindistan arasında yürütülen 

Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinde ciddi bir 

tıkanıklık yaşandığı belirtilirken, bu durumda her iki 

tarafın hizmetler sektörüne yönelik farklı nitelikteki 

taahhütlerinde ısrar etmelerinin de payı olduğu 

ifade edildi. AB Komisyonu ile gerçekleştirdikleri 

görüşmelerde Hindistan tarafının; gerçek kişilerin 

dolaşımı yoluyla sunulacak mesleki hizmetler gibi alt 

sektörlere yönelik vize kolaylığı ve buna benzer kota 

esneklikleri talep ettiği ancak AB'nin böyle bir taahhüde 

sıcak bakmadığı belirtilmekte. 

AB-ABD Serbest Ticaret Antlaşması'nın AB 
ekonomisine etkisi
AB Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht ABD ve 

Avrupa Birliği arasında bir ticaret anlaşmasının ülkelerin 

ekonomik krizden kurtulmasına yardımcı olacağını 

açıkladı. De Gucht Parlamento Dergisi'nde bugün 

yazdığı bir makalede ticaret anlaşmasını "Gerçekten, 

bu hayal edebileceğiniz en ucuz teşvik paketi " şeklinde 

yorumladı. De Gucht makalesinde ayrıca AB-ABD ticaret 

anlaşmasının AB ekonomisine %0,5 ve %1 arasında 

(yaklaşık 156 $ milyar dolar) katkı sağlayacağını, aynı 

zamanda dünya ticareti üzerinde olumlu bir etkisi 

olacağını belirtti.

Çin'de işgücü maliyeti yükseliyor
Çin'de işgücü maliyeti yükseliyor. Ülkenin yürüttüğü 

tek çocuk politikasının çalışma yaşındaki nüfusu 

azalttığı, bunun da maaşları yükselttiği belirtildi. Bu 

yıl ile 2030 arasında 15-29 yaşları arasındaki nüfusun 

her yıl 5 milyon kişi azalacağı öngörülüyor. 2000-

2010 yılları arasında Çin, Vietnam ve Endonezya'daki 

maaş artışlarına bakıldığı zaman Çin'deki maaşların 

diğer iki ülkeyi geride bıraktığı görülüyor. Endonezya 

ve Vietnam'da saatlik ücretler 80 sent ile 1 dolar 

arasında değişirken Çin'de bu oran 1,6 dolar seviyesinde 

bulunuyor.

ABD’den Japonya'ya onay
ABD, uzun süredir devam eden ikili müzakereler 

sonrasında Japonya ile anlaşmaya varıldığını ve 

Japonya'nın devam eden Trans Pasifik Ortaklık 

müzakerelerine katılımına onay verdiğini açıkladı. 

Japonya'nın katılımının gerçekleşmesiyle Transpasifik 

Ortaklığı küresel gelirin %40'ını, dünya ticaretinin ise 

üçte birini kapsayacak.

KISA KISATarihi konak girişimcilikTarihi konak girişimcilik
merkezi oldumerkezi oldu

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2011 Yılı 

Mali Destek Programı kapsamında des-

teklenen Galeri Engürü Projesi, Ankara 

Sanayi Odası, TOBB Ankara Kadın Giri-

şimciler Kurulu, Altındağ Belediyesi iş-

birliğinde hayat buldu. Proje kapsamın-

da 30 kadın, girişimcilik eğitimi alarak, 

KOSGEB desteklerinden yararlanma 

imkanı buldu. El emeğini katma değere 

dönüştüren kadınlar, açılışı yapılan Ha-

san Altun Konağı Ankara Girişimci Evi ve 

Atölyesi’nde ürünlerini satışa sunuyor.

Galeri Engürü Projesi

Görme engelli çocuklara hizmet 
veren Gören Kalpler Eğitim 
Derneği ile Ankara Devlet 

Opera ve Balesi (ADOB) Görme En-
gelliler Çocuk Korosu tarafından hazır-
lanan anma gecesinde Hazreti Mevlana, 
Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve Aşık 
Veysel'e ait dizeleri arya tınılarında sa-
natseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte dernek üyesi görme engelli 
çocuklar opera sanatçısı İpek ve Cum-
hur Böler eşliğinde şarkılar seslendi-
rirken tiyatro sanatçısı Hakan Özgenç, 

Aşık Veysel'in şiirlerini okudu. 

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı gecede yaptığı konuşmada Gören 
Kalpler Eğitim Derneği’nin faaliyetle-
rini beğeniyle izlediklerini, kurum ola-
rak sosyal projelere destek vermekten 
mutlu olduklarını dile getirdi. 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’în eşi 
Gülten Çiçek’in de konuk olduğu 
programa katkılarından dolayı OSTİM 
adına Bölge Müdürü Adem Arıcı ve 
Kurumsal Dış İlişkiler Koordinatörü 
Hamza Akça’ya plaket takdim edildi.

Gören Kalpler’den tematik anma 
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Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakülte-
si Enerji Sistemleri Mühendisliği 

öğrencileri OSTİM ziyaretlerinde ‘yeşil 
bina’yı incelediler, yenilenebilir enerji 
uygulamaları ve ısı pompaları hakkında 
bilgiler aldılar. 

Üniversite-sanayi işbirliğinin yaygınlaş-
tırılması amacıyla faaliyetlerine devam 
eden OSTİM, bilgi ve deneyimlerini pay-
laşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gazi 
Üniversitesi öğrencilerini konuk eden OS-
TİM, yenilenebilir enerji 
teknolojilerin-
de ki gelişme-
leri ve uygula-
maları anlattı.

Enerji Yönetim 
Birimi tarafın-
dan organize 
edilen programa 

katılan Teknoloji Fakültesi Enerji Sistem-
leri Mühendisliği öğrencileri, OSTİM’in 
enerji konusundaki yaklaşımının bir ör-
neği olan ‘yeşil bina’yı incelediler. Öğ-
rencilere sunum yapan Makine Yüksek 
Mühendisi Murat Şahin, binanın enerji 
ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji 
uygulamaları ile karşılandığını ifade etti. 
Şahin, yüksek performanslı yönetim bina-
sının geçtiğimiz kış boyunca ısı pompası 
ile ısıtıldığını belirtti.

SunEnerji yetkilisi Fatih 
Çakırca ise ısı pompaları 
bu teknolojisiyle ısın-
ma ihtiyacının daha az 
enerji tüketilerek sağ-
lanabileceğini ancak 
günümüzde bu konu 
hakkında tam anlamıy-
la farkındalık oluşma-
dığını kaydetti. 

OSTİM’in üniversite-sanayi işbir-
liğine katkıları devam ediyor. Kı-

rıkkale Üniversitesi tarafından organize 
edilen Orta Anadolu Kariyer Zirvesi’nde 
OSTİM’li profesyoneller öğrencilerle de-
neyimlerini paylaştı.

Kırkkale Üniversitesi’nin geleneksel hale 
getirdiği Orta Anadolu Kariyer Zirvesi’nin 
bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. 2 gün 
süren etkinlik çerçevesinde iş yaşamında 
başarılı isimleri üniversite öğrencileri ile 
fi kir, tecrübe, planlama, strateji, organi-
zasyon gibi konularda bilgiler aktardı. 

OSTİM’in de yer aldığı zirvede “Profes-
yonellerden Deneyim Paylaşımı” konulu 
bir panel düzenlendi. OSTİM Vakfı Genel 
Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu’nun mo-
deratörlüğündeki panele çok sayıda öğre-
tim üyesi ve öğrenci katıldı. 

Panelin konuşmacılarından OSTİM İn-
san Kaynakları Koordinatörü Ufuk Okan 

Güvendiren “Başarılı İş Başvuruları”, Da-

nışman Altan Küçükçınar “Genç Mühen-

dislere Tavsiyeler”  ve ANKÜTEK Genel 

Müdürü Yusuf Akgündüz “İşletmelerde 

Mühendislik Yaklaşımları ve Uygulama-

ları” başlıkları altında sunumlar yaptılar 

ve soruları yanıtladılar. 

Üniversite yetkilileri, programın ardından 

yaptıkları değerlendirmede; panelin çok 

faydalı olduğunu dile getirerek OSTİM’i 

yapılacak diğer etkinliklerde de aralarında 

görmek istediklerinin ifade ettiler. 

‘Yeşil Bina’‘Yeşil Bina’ öğrencilere tanıtıldı öğrencilere tanıtıldı Kırıkkale’de kariyer zirvesi

“Ankara istihdamda iyi”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nuret-
tin Özdebir, şehrin her yıl 100 binin üzerinde 
göç almasına karşın istihdam yaratma konu-
sunda iyi bir konumda bulunduğunu söyledi. 
Özdebir, ASO ile İŞKUR'un OSTİM Çıraklık 
Eğitim ve Öğretim Vakfı'nda ortak düzenlediği 
"İŞKUR Destekleri Bilgilendirme, İş ve Mes-
lek Danışmanları ile Sanayicilerin Buluşması" 
toplantısında yaptığı konuşmada İŞKUR'un 
işverenlere birçok imkan sağladığını belirtti. 
İşsizliğin Türkiye'nin önemli sorunlarından 
olduğunu ifade eden Özdebir, "Ankara her yıl 

100 binin üzerin-
de göç almasına 
rağmen istihdam 
yaratma konusun-
da daha iyi. An-
kara Türkiye'nin 
tamamından ol-
dukça farklı bir 
konumda" dedi. 
Ankara'nın eğitim 
ortalamasının da 

Türkiye ortalamasının üzerinde bulunduğunu 
ve bunun Ankara'nın kazanımlarından olduğu-
nu anlatan Özdebir, bu avantajdan yararlanıl-
ması gerektiğine işaret etti. 

“Emek sahipleri kıymetli”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın da işverenin çalışma ortamını iyileştirmek 
ve çalışanlara daha iyi iş imkanı sağlamak gibi 
belli yükümlülükleri olduğunu dile getirdi. 
Kimsenin kimseyi artık karın tokluğuna çalış-
tıramayacağını belirten Aydın, "Bundan sonra 
iş yapmak isteyenler, çalışanları tatmin edecek 

ortamları oluştur-
madığı müddetçe 
problemlerini çö-
zemeyecekler. Şu 
anda emek sahip-
leri daha kıymet-
li, o kişi iş yerini 
seçecek" diye ko-
nuştu. İş barışının 
önemine değinen 
Aydın, işçi ile iş-

verenin karşı karşıya gelmesinin önemli bir 
problem olduğunu söyledi. 

“95 bin kişi ile görüşüldü”

İŞKUR Ankara İl Müdürü Talip Altuğ meslek 
danışmanlığı ve İŞKUR'un işverenlere sundu-
ğu hizmetler hakkında bilgi verdi. Kurumun 
Yenimahalle şubesinde 52 iş ve meslek danış-
manının görev aldığını ifade eden Altuğ, An-
kara geneli için bu sayının 275 olduğunu kay-
detti. Ankara genelinde her danışmanda 500 
fi rmanın zimmetlendiğini belirten Altuğ, "Bu 
danışmanlar iş yerlerinin mevzuat noktasında 

ne gibi ihtiyaçla-
rı ve eksiklikleri 
var, bu konularda 
gereken çözümleri 
üretiyorlar" dedi. 
Altuğ, geçen yıl 
yaklaşık 95 bin kişi 
ile görüştüklerini 
dile getirerek, 50 
bin iş yerinden ele-
man talebi aldıkla-

rını, bunun 30 binini karşıladıklarını söyledi. 
6111 sayılı Torba Yasa ile işverenlere yönelik 
bazı destekler getirildiğini bildiren Altuğ, iş-
verenin 18-29 yaş arasında herhangi bir erkek 
işçi ya da 18 yaşından büyük ve yaşta üst sınır 
olmaksızın kadın işçi alması durumunda bun-
ların 24 ay sigorta işveren payını kendilerinin 
ödediğini anlattı. 

İŞKUR’da 
istihdam seferberliği   
İş ve meslek danışmanları ile 
sanayiciler OSTİM Çıraklık 
Eğitim ve Öğretim Vakfı'nda 
biraraya geldi. İŞKUR Ankara 
İl Müdürü Talip Altuğ, geçen 
yıl 50 bin iş yerinden eleman 
talebi aldıklarını, bunun 
30 binini karşıladıklarını 
söyledi.

50 bin eleman 

talebinin 

30 bini karşılandı

İş ve meslek danışmanları, iş ve meslek 

seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine 

başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı 

boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak 

olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası 

ödeneği alan işsizlere, meslek edinmek, meslek 

değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen 

yetişkinlere ise iş danışmanlığı boyutunda bi-

reysel ve gruplar halinde görüşmeler yaparak, 

meslek ve iş seçiminin önemi konusunda bi-

linçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim 

olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve 

kendilerini tanımalarına yardımcı oluyor.  
Nurettin ÖzdebirNurettin Özdebir Orhan AydınOrhan Aydın Talip AltuğTalip Altuğ
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Demir Çelik Üreticileri Derneği’nden 
yapılan açıklamada 2012’nin son 
çeyreği itibariyle görülmeye baş-

lanan Türk çelik endüstrisindeki yavaşlama 
eğiliminin, Mart ayında da devam ettiği bil-
dirildi. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin ham 
çelik üretiminin, önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla %5.9 düşüşle 8.5 milyon ton seviye-
sinde kaldığı ifade edilen açıklamada; aynı 
dönemde elektrikli ark ocakların ham çelik 
üretiminin %10.7 düşüşle 5.9 milyon ton 
seviyesinde kaldığı, entegre tesislerin üre-
timlerinin ise %7.8 artışla 2.5 milyon tonu 
geride bıraktığı kaydedildi. Türkiye’nin slab 
üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre %7 
düşüşle 2.2 milyon ton seviyesine geriler-
ken, kütük üretimi de %5.5 düşüşle 6.3 mil-
yon ton seviyesinde kaldı.

Entegre tesislerin ham çelik üretimi 
arttı

Mart ayında ise ham çelik üretimi, Şubat ayı-
na kıyasla %12.2 artış göstererek 3 milyon 
ton seviyesine yaklaşırken, önceki yılın aynı 
dönemine göre % 4.6 oranında düşüş göster-
di. Mart ayında elektrik ark ocaklı tesislerin, 
ham çelik üretimleri yıllık bazda %9.1 dü-
şüşle 2.1 milyon ton seviyesine gerilerken, 
entegre tesislerin üretimleri %8 artışla 888 
bin ton seviyesine ulaştı. Türk tesisler, Mart 
ayında 1.5 milyon ton kütük üretimi gerçek-
leştirirken, 743 bin tonluk slab üretimi ger-
çekleştirdiler. 

Demir Çelik Üreticileri Derneği Ge-
nel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, 

Türkiye’nin ham çelik üretiminin 2012 yılı-
nın Eylül ayından bu yana yavaşlama eğili-
mi gösterdiğini belirterek sektörün ham çelik 
üretimindeki büyüme trendinin 2012 yılının 
son çeyreğinde %3.6 ile negatife dönmesi-
nin ardından, 2013 yılının ilk çeyreğinde de 
üretimin negatif seyrinin derinleşerek devam 
ettiğini kaydetti. 

Yayan şunları söyledi: Yılın ilk 3 ayında 
çelik sektörümüzün ham çelik üretimi %5.9 
oranında azalmış bulunuyor. Son yıllarda, 
üretimdeki artış hızı bakımından dünyanın 
büyük üreticileri arasında en üst sıralarda yer 
alan Türkiye’nin, Ocak-Şubat dönemindeki 
üretim düşüşü ile en büyük 10 çelik üreti-
cisi arasında, Rusya ve ABD’nin ardından 
en kötü performans gösteren üçüncü ülke 
olması rahatsızlık yaratıyor. Ham çelik üreti-
mindeki keskin düşüşe rağmen, Ocak-Şubat 

döneminde, Türkiye’nin nihai mamul üreti-
mindeki düşüşün, %0.4 seviyesinde kalması 
ise yarı ürün ithalatında %48 oranındaki ar-
tıştan kaynaklanmış bulunuyor. 

İthal ürünlerin iç piyasadaki payı arttı

Çelik sektörümüzün ham çelik ve nihai ma-
mul üretimindeki gerilemeye rağmen, yılın 
ilk 2 aylık döneminde, Türkiye’nin görünür 
çelik ürünleri tüketimi %5.2 oranında artış 
göstermiş bulunuyor. Aynı dönemde ihra-
catın da %0.7 oranında artmış bulunması, 
Türkiye’nin çelik tüketiminde yurt içinde 
üretilen ürünlerin ağırlığının azalmaya, ithal 
ürünlerin payının ise artmaya başladığını or-
taya koyuyor. Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 
ithalatın %38 ora-
nında artması da 
bu durumu teyid 
ediyor. İhracatın 
sabit kalmasına 
karşılık, ithalattaki 
ürkütücü boyutla-
ra ulaşan artış ne-
deniyle, ihracatın 
ithalatı karşılama 
oranının, geçen 
yılın aynı döne-
mindeki %163’ten 
%133’e gerilediği 
gözleniyor.  

Bu durum, son 
dönemde global 
piyasalarda oluşan 
talep daralmasına, arz fazlalığına ve yüksek 
girdi maliyetlerine ilişkin koşulların, sektö-
rümüzün üretiminde keskin düşüşe yol aç-
tığını ve sektörün rekabet gücünü arttıracak 
tedbirlerin süratle alınması gerektiğini açık-
ça ortaya koyuyor.

Dış ticaret açığının ve cari açığın kapa-
tılmasında tüm sorumluluğu sektörlerden 
beklemek gerçekçi görünmüyor. Sorunların 
çözümü konusunda üzerinde mutabakat sağ-
lanan tedbirlerin, kurumsal menfaatleri değil 
Türkiye'nin menfaatlerini gözeten bir anla-
yışla hayata geçirilmesi için inisiyatif kulla-
nılmasına ihtiyaç duyuluyor. 

Türk çelik endüstrisinde
yavaşlama devam ediyor

Ham çelik üretimi
8,5 milyon ton 

seviyesinde kaldı!

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

2010 2011 2012 2012-3 ay 2013-3 ay % değişim 
(13/12)

EO 20.905 25.275 26.560 6.662 5.948 -10,7

BOF 8.238 8.832 9.325 2.361 2.545 7,8

TOPLAM 29.143 34.107 35.885 9.023 8.493 -5,9

Kaynak: Demir Çelik Üreticileri Derneği

OSTİM METEM tesislerinde ki  etkinliğe 
çelik, demir, metal ve metal işleme sa-

nayi, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, beyaz 
eşya ve beyaz eşya yan sanayi,  makine, ma-
kine yedek parça ve imalat sanayi, döküm ve 
pik döküm sanayi, boru ve profi l üreticileri, 
metal kaplama, lojistik sektöründen temsilciler 
katıldı.

Üretim süreçlerinde demir-çelik ürünlerini 
yoğun bir şekilde kullanan KOBİ’ler için ham-

madde tedarik süreçleri açısından önem taşıyan 
toplantıda çelik sektörünü yakın gelecekte bek-
leyen gelişmeler ve günümüz dijital satınalma 
trendleri hakkında da bilgiler verildi. 

SteelOrbis A.Ş. Genel Müdürü Murat Eryıl-
maz, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Genel Müdürü 
Serdar Kilimci, Cematek Mühendislik Genel 
Müdürü Yusuf Tekin ve Yönetim Danışma-
nı-Ekonomi Yazarı Ege Cansen, Çelik Kul-
lanıcıları İçin Günümüz Satınalma Trendleri, 

Çelik E-Ticaret Platformu, Çelik 
Piyasalarındaki Beklentiler ve 
Fiyat Seviyeleri, Türkiye, Avru-
pa ve Dünya Ekonomisi Sektörel 
Değerlendirmeleri, Çelik Sektö-
ründe Son Dönemde Gözlenen 
Hareketler, Piyasanın Güncel 
Durumu ve Olası Yakın Gele-
cek Senaryoları başlıkları altında 
sunumlar yaparak soruları yanıt-
landı. 

KOBİ’lere çelik piyasaları anlatıldı
Çelik üreticileri OSTİM’de KOBİ’lerle bir araya geldi. OrbistList Çelik Hipermarketi 

organizasyonunda OSTİM OSB desteği ile gerçekleştirilen “Sanayinin Yıldızları Ankara’da” konulu 
toplantıda dünyada ve ülkemizde yaşanan sektörel gelişmeler ve tedarik süreçleri ele alındı.

Sorunların çözü-

mü konusunda 
üzerinde mutaba-
kat sağlanan ted-
birlerin, kurumsal 

menfaatleri değil 
Türkiye'nin men-

faatlerini göze-
ten bir anlayışla 

hayata geçirilme-
si için inisiyatif 
kullanılmasına 

ihtiyaç duyuluyor.

SteelOrbis A.Ş. Genel Müdürü Murat Eryılmaz, 
çelik sektöründe yaşanan gelişmeleri anlattı. 

Çelik ithalatındaki artış ürkütüyor

Dr. Veysel Yayan
DÇÜD Genel Sekreteri
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ba-
kan Nihat Ergün, Türkiye'nin 2023 
hedefl erine ulaşmasında en kritik rol 

oynayacak kurumların başında üniversitelerin 
geldiğini belirtti. Ergün, üniversitelerin, bir 
yandan kendileri dünya sıralamalarında üst 
sıralara tırmanırken diğer yandan hayata ait 
diğer tüm alanların da yükselmesine zemin ha-
zırlayacaklarını söyledi. Türkiye'deki üniversi-
telerin sayısını ve etkinliğini artırmaya büyük 
önem verdiklerini dile getiren Ergün, "Ancak 
daha da önemlisi mevcut üniversitelerimizin 
niteliklerini, kapasitelerini artırmak için de 
yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bakanlığımızın 
hem üniversiteye hem de sanayiye bakan yeni 

yüzünü hepimiz çok önemsemeliyiz" diye ko-
nuştu.

“Bilgi ürüne dönüşmeli”

Üretilen bilginin teknolojik, yenilikçi, yüksek 
katma değerli ürün ve üretim sistemlerine dö-
nüşmesinin sağlanması gerektiğini dile getiren 
Ergün, "Yani üniversite-sanayi işbirliğini tesis 
etmemiz gerekiyor. Üniversite-sanayi işbirliği-
nin en önemli platformlarından biri olan tek-
noparklarla ilgili çok önemli gelişmeler yaşı-
yoruz. Bugün ülkemizde 34 tanesi faal olmak 
üzere 49 teknoloji geliştirme bölgesi kuruldu" 
dedi.

Bakan Ergün, bugün gerçekleştiren destek 
programıyla üniversite-sanayi işbirliği alanın-
da çok önemli bir adım daha atıldığını ifade 
ederek, şunları söyledi: TÜBİTAK aracılığıy-
la, üniversitelerdeki bilimsel çalışmaların sa-
nayiyle buluşmasını sağlamak amacıyla 10 yıl 
boyunca teknoloji transfer ofi slerine 1'er mil-
yon lira destek vereceğiz. 10 yıl boyunca bu 
destek sürecek. Ancak her yıl teknoloji transfer 
ofi slerinin performansına bakacağız. önümüz-
deki yıl da 10 TTO daha destekleyeceğiz. Belki 
de ilerde desteğe ihtiyaçları kalmayacak.

Program ile rekabetçi yeni ürünlerin ortaya 
çıkmasını, buluşların patentlenerek kullanıma 
sunulmasını, üniversitelerin hibe fonlarından 
daha fazla yararlanmasını ve girişimciliği teş-
vik etmeyi hedefl ediklerini bildiren Ergün, bu 
programın, üniversitelerdeki bilimsel çalışma-
ları kampüsün dışına çıkarmak ve sanayiciyle 
buluşturmak adına önemli bir fonksiyon icra 
edeceklerini vurguladı.

"39 üniversiteden proje başvurusu 
geldi"

Destek programına 39 üniversiteden proje 
başvurusu geldiğini kaydeden Ergün, bu baş-
vuruların, teknoloji transfer ofi sinin deneyimi, 
yetkinliği, personel yapısı, projenin hedefl eri, 

çıktıları ve iş planı gibi kıstaslara göre değer-
lendirdiklerini anlattı. Bu yıl, Boğaziçi, Ege, 
Gazi, Hacettepe, Koç, ODTÜ, Özyeğin, Sa-
bancı, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversitelerin-
deki teknoloji transfer ofi slerini destekleyecek-
lerini ifade eden Ergün, üniversite bünyesinde 
çok değerli çalışmaların, araştırmaların yapıl-
dığını söyledi.

Teknoloji transfer ofisleri için yeni bir kaynak

10 yıl süreyle 1’er milyon TL
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Bakan Ergün, TÜBİTAK aracılığıyla, üniversitelerdeki bilimsel çalışmaların 
sanayiyle buluşmasını sağlamak amacıyla 10 yıl boyunca teknoloji transfer ofislerine 1'er milyon lira destek vereceklerini 

söyledi. Ergün, 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destek Programı’nın üniversitelerdeki bilimsel çalışmaları 
kampüsün dışına çıkarmak ve sanayiciyle buluşturmak adına önemli bir fonksiyon icra edeceğini vurguladı. 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, desteklenecek üniversitelerin
rektörleriyle sözleşmeyi imzaladı.

Patentin en az 
yüzde 30’u akademisyene

Patent Kanunu Tasarısı hakkında açıklama-
larda bulunan Ergün, “Türkiye'de ilk defa 
üniversiteler kurumsal olarak patent sahibi 
olacak. Üniversitelerde yapılan araştırmaların 
sonuçları patentlendiğinde bu patentlerin sa-
hibi kurumsal olarak üniversiteler olabilecek. 
Bunun en az yüzde 30'unu araştırmacı hocayla 
paylaşacaklar. Bu alt limittir. Siz bundan daha 
fazlasını paylaşacaksınızdır çünkü rekabet 
olacak. Araştırmacı, buluşçu hocaları kaçırmak 
istemeyeceksiniz. Ama kurumsal olarak üniver-
sitelerin patent sahibi olması üniversitelerin 
araştırmacı hocalardan patent istemeleri, 
patente ve lisansa yönelmelerini de sağlamış 
olacak.” dedi.

Günün ilk oturumunda S.S. OSTİM Kü-
çük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ’nin

Genel Kurulu gerçekleşti. Toplantıda Koope-
ratifi n yürüttüğü çalışmalar hakkında yapılan
görüşmelerin ardından geçmişten bugüne
OSTİM fi lmi ile OSTİM’in geldiği nokta
ortaklara gösterildi. Yeni dönem için yapılan
seçimlerde Yönetim Kuruluna Orhan Aydın,
Sıtkı Öztuna, Recep Peker, Mustafa Korkmaz
ve Mehmet Akif Irkılata, Denetim Kuruluna
ise Efdal Gökalp ve Arif Sami İmamoğlu tek-
rar seçildiler.

Daha sonra OSTİM Endüstriyel Yatırımlar
ve İşletme A.Ş.’nin Genel Kurulu’na geçildi.
Toplantıya ilişkin OSTİM Endüstriyel Ya-
tırımlar ve İşletme A.Ş. tarafından Kamuyu
Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada

alınan kararlar şöyle sıralandı:

1. Genel Kurulun Çalışma Esas ve
Usulleri hakkında iç yönerge önerisi-
nin kabülune,

2. Şirket Ana Sözleşmesinin; 8., 9.,
10., 11., 12., 13., 15., 16.,18. madde-
lerinin değiştirilmesine,

3. Yönetim Kurulu üye sayısının 2
(iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi
ile birlikte toplam 5 (beş) kişi olma-
sına; Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna, Celal
Özkan'nın Yönetim Kurulu Üyesi, Murat Ali
Yürek ve Nadir Doğan'ın Bağımsız Yönetim
Kurulu üyesi olarak seçilmelerine; Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl
olmasına,

4. Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlenmesi 

ve uygulanmasına ilişkin tebliğ çerçevesinde

gerekli bilgilendirmelerin yapılarak, politika-

ların onaylanmasına karar verilmiştir.

Diğer yandan OSTİM Endüstriyel Yatırımlar

ve İşletme A.Ş.’nin A Grubu İmtiyazlı Hisse-
darlar Genel Kurulu’nda da; Genel Kurulun
Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç yöner-
ge önerisinin kabulune, Şirket Ana Sözleş-
mesinin; 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 18.
maddelerinin değiştirilmesine karar verildi.

OSTİM'de Genel Kurul 
Toplantıları
S.S. OSTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve 

İşletme A.Ş.’nin olağan genel kurul toplantıları yapıldı. OSTİM METEM tesislerinde 

gerçekleşen toplantılarda bir önceki dönem faaliyetleri anlatıldı, Yönetim ve Denetim 

Kurulu üyeleri seçildi.



22  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ NİSAN 2013

Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin 
en önemli araçlarından biri olan üni-
versite-sanayi işbirliği; sanayinin tek-

noloji ihtiyacına cevap veriyor, üniversitelere 
de pratik uygulama imkânı sağlıyor. OSTİM 
çatısı altında sektörel bazda kurulan kümelen-
meler üniversite-sanayi işbirliğinin geliştiril-
mesi yönünde faaliyetlerine devam ediyor. 

Ortaklaşa rekabetle, üyelerinin ürün geliştir-
me kabiliyetlerini ve sektördeki pazar payını 
artırmayı amaçlayan OSTİM Medikal Sana-
yi Kümesi yönetim kurulu üyeleri, Başkent 
Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği toplantıda 
biyomedikal mühendisleriyle bir araya geldi. 

Toplantının açılışında konuşan OSTİM Medi-
kal Sanayi Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Ataman medikal üreticilerinin mevcut 
durumunu, yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri 
dile getirdi, sanayicilerin üniversitelerden bek-
lentilerini anlattı.

“Ar-Ge potansiyeli sanayiye 
aktarılmalı”

Ankara ve çevresinin sağlık sektöründe önde 
gelen bir bölge olduğunu hatırlatarak sözleri-
ne başlayan Başkent Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, 

Türkiye medikal sana-
yicilerinin yüzde 30‘luk 
kısmının Ankara’da bu-
lunduğunu söyledi. 

Üniversite-sanayi işbirli-
ği anlamında OSTİM’de 
ki medikal sanayiyi Ar-
Ge faaliyetlerinde des-
teklemek üzere birlikte 
çalışmalar yaptıklarını 
ifade eden Dengiz, ülke-
mizin sağlık sektörü har-
camalarında yüzde 85 
oranında dışa bağımlı ol-
duğunu, bunun en önemli 

kısmını tıbbi cihaz 
ve tıp teknolojileri-
nin oluşturduğunu 
kaydetti.

Dışa bağımlı bir 
yapı

Dengiz sözlerine 
şöyle devam etti: Sağlık sektörünün dışa ba-
ğımlılığı bilinen bir gerçektir. Resmi verilere 
göre ülkemiz sağlık sektörü harcamalarında 
yüzde 85 oranında dışa bağımlıdır. Bunun en 
önemli kısmı tıbbi cihaz ve tıp teknolojilerin-
de dışa bağımlıktan kaynaklanmaktadır. Bu 
da milyarlarca doların her yıl dışarıya akması 
ve cari açığın artması demektir. Üniversite-
sanayi işbirliği üniversitede üretilen bilginin 
sanayide uygulamaya dönerek katma değer 
yaratmasıdır. Bu bağlamda öğretim üyelerimiz 
araştırmalarıyla sanayinin gelişimine destek 
olmaya çalışmaktadırlar. Öğrencilerimiz her 
yıl yenilikçi fi kirlerini projelerinde ortaya koy-
maktadırlar. Üniversitede Ar-Ge potansiyeli 
var. Bunun sanayide hayata geçmesi önemli. 
Ancak Ar-Ge faaliyetleri destek ister, fon ister. 
Bunun için güçlü sanayi gerekir. Bunların her 
biri zincirin halkalarıdır. Birinin eksikliği tüm 
sistemin işleyişini etkiler.  

“Yüksek teknoloji ürünleri sektörü 
geliştirir”

Sağlık sektörüne hizmet veren fi rmaların des-
teklenmesi gerektiğine işaret eden Berna Den-
giz, bunun yolunu “üretileni kullanmak ve 
kullandırmak” şeklinde açıkladı. Kaliteli ve 
yeni yüksek teknolojilere sahip sağlık sektörü 
cihazlarının üretilmesi ve sektörün gelişmesi-
nin buna bağlı olduğuna temas eden Dengiz, 
“Böylece ulusal ekonomimize büyük katkı sağ-
lanmış olacaktır. Aksi takdirde gerçek anlamda 
bir üniversite–sanayi işbirliği ortamı sağlana-
maz. Ekonomi için iyi bir gösterge olmayan 
cari açığın azaltılması, ancak istihdamı artırıp 
cari açığı azaltacak yeni bir sanayileşme poli-
tikası ile mümkündür. Bu nedenle Ankara’da 
sağlık sektörü üreticileri ve biyomedikal sana-
yisinin savunma sanayinde olduğu gibi benzer 
şekilde desteklenerek katma değeri yüksek, 
yüksek teknolojiye sahip ürünlerin üretilmesi 
önem kazanmaktadır.” dedi.

Başkent Üniversitesi; Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezleri, hastaneleri, diyaliz 
merkezleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp 
Fakültesi’nin yanı sıra Mühendislik Fakültesi 
bünyesinde Türkiye’de lisans düzeyinde ilk 
kurulan Biyomedikal Mühendisliği bölümüyle 
sektörün nitelikli çalışan ihtiyacına cevap ve-
riyor. 

“Medikal sanayi gelişirse istihdam artar cari açık azalır”

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Berna Dengiz “Cari açığın azaltılması, ancak istihdamı artırıp cari 

açığı azaltacak yeni bir sanayileşme politikası ile mümkündür. 

Ankara’da sağlık sektörü üreticileri ve biyomedikal sanayisinin 

savunma sanayinde olduğu gibi benzer şekilde desteklenerek katma 

değeri yüksek, yüksek teknolojiye sahip ürünlerin üretilmesi önem 

kazanmaktadır.” dedi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’ne 

bağlı olarak OSTİM’de hizmet veren 
Semt Polikliniği’nde 
6 ayrı branş açıldı. 
OSTİM’de büyük bir 
ihtiyaca cevap veren 
poliklinikte; Aile He-
kimliği, Kalp-Damar 
Cerrahisi, Genel Cer-
rahi, Beyin Cerrahisi, 
Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları ile Dermatoloji 
branşlarında hasta kabul ediliyor. 7 dok-
tor, 3 hemşire ve 6 kişilik idari kadrosuyla 
laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri de 

veren OSTİM Semt Polikliniği’nde yakın 
bir zamanda Göz ve Diş hastalıkları uz-
manla- rı da göreve başlayacak. 

Poliklinik İdari He-
kimi Dr. Canan 
Emiroğlu, Temmuz 
2012’de Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne dev-

redilen ve bu zama-
na kadar 3 alanda hasta 

kabul edilen poliklinikte şu anda günlük 
ortalama 130 hastanın hizmet aldığını be-
lirtti. Emiroğlu, OSTİM Yönetimine des-
teklerinden dolayı teşekkür etti. 

OSTİM’de sağlık hizmetleri gelişiyor

Semt Polikliniği 

yeni branşlarıyla 

daha geniş hizmet 

veriyor

Prof. Dr. Berna DengizProf. Dr. Berna Dengiz

OSTİM Medikal Sanayi Kümesi yönetim kurulu biyomedikal mühendisleriyle 
bir araya geldi. Başkent Üniversitesi’nde ki toplantıda; sektörün problemleri, 

üniversite-sanayi işbirliğinin önemi ve karşılıklı beklentiler dile getirildi.
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Türkiye’nin enerji üretiminde yenilene-
bilir ve sürdürülebilir çözümlerin artı-
rılması misyonu ile hareket eden Else 

Enerji, yaptığı iddialı projelerle de misyonunu 
arttırmaya devam ediyor. Else Enerji Genel 
Müdürü Elektrik Elektronik Mühendisi Musta-
fa Herdem, fi rmanın çalışmaları ve projeleri ile 
ilgili şunları söyledi:

Çatı üzerine güneş enerji santrali
"2011 yılında Else Enerji'yi güneş enerjisin-
den elektrik üretimi üzerine faaliyet göstermek 
üzere kurduk. 2011 yılının tamamını 'güneş 
enerjisini Türkiye'de nasıl uygulayabiliriz' diye 
düşünerek geçirdik. Eğitimler aldık, personeli-
mizi de bu eğitimlere davet ettik. Bizler güneş 
enerjisine tam hakim olunca bu sektörün içine 
girmiş olduk. Yasal yönetmelikler çıkmadan, 
biz güneşli Türkiye için şebekeden bağımsız 
olan sistemlerden 400 kWp’nın biraz üzerinde 
sistemi tanımlamış olduk. Sonrasında lisanssız 
elektrik üretimi dediğimiz güneş enerjisinden 
lisanssız olarak enerji üretip şebekeye bağlı 
olarak üretimin önü açılmış oldu. Önü açılınca 
da lisansız elektrik üretiminde de çalışmalar 
yapmaya başladık. İlk önce Gaziantep Şehit 
Kamil Belediyesi'nin 40 kWP’lik sisteminin 
montajını tamamladık. Yakın zaman da da 
Ankara Kazan'da Prokon A.Ş.’ye ait 500 kWp 

kapasiteli Türkiye’nin en büyük çatı üzeri gü-
neş enerji santralini tamamladık. Türkiye’deki 
en büyük çatı üzeri güneş enerji santrallerin-
den bir tanesi olan tesis, aynı zamanda TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ilk 500 
kWp kapasiteli çatı üzeri güneş enerji santrali 
olma özelliğini taşıyor." 

Gerçek anahtar teslim

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekno-
lojileri Kümelenmesi’nin bir üyesi olduklarını 
ve ana faaliyet konularının güneş enerjisi oldu-
ğunu vurgulayan Herdem, anahtar teslimi işler 
yaptıklarına dikkati çekerek, "Anahtar teslimi 
hizmet, sözleşmede imzaladığımız rakamın 
üzerinde ekstra bir ücret ödemeden yapılan 
iştir. Biz gerçek anahtar teslim iş yapıyoruz. 
Sonradan sürpriz ek ödemeler çıkmıyor." dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erdo-
ğan, "İş makineleri yedek parçaları 
üretiyoruz. Ağırlıklı ihtisas 

konumuz dişli imalatı. Dişli imalatı 
ve yedek parça imalatının dışında 
yeni yeni savunma sanayiye gir-
meye başlıyoruz. Yeni yatırım-
lara hız vermeye başladık." dedi. 
Er Makine'nin yeni hedefi  ise 
savunma sanayine yönelik üretim 
yapmak. 

Kaliteli malzeme

İş ve İnşaat Makineleri 
Kümesi’nde (İŞİM) üyeliği 
bulunan şirket hakkında bil-
gi veren Erdoğan, şunları 
kaydetti: Biz aile şirketi 
olarak yolumuza devam 
ediyoruz. 2600 metrekarelik 
bir alanımız var. Burada hem 
üretim hem de idare bölümümüz 

var. Alışılmışın dışında bir iş yerimiz olsun 
diyerek burada bir şeyler yapmak istedik. Şu 

anda 40 personelimiz var. Beraber 
çalıştığımız arkadaşlarımızın hep-

si işinde uzmanlaşmış kişiler. İç 
piyasa ağırlıklı olarak çalışıyo-
ruz. İhracat odaklı çalışmıyo-
ruz. Bizim olmasa olmaz bir 
anlayışımız var. Bu işyerinde, 

müşterilerimize verilen hizmette, 
ürettiğimiz üründe de aynı ısrarla 

kalite üzerinde duruyoruz. Biz hem kali-
teli hem de hassas bir şekilde malzememizi 

üretiyoruz. İç piyasada 40 yıldır ta-
nınan bir fi rmayız. Tercih edilen 

bir fi rmayız. Sektörümüzdeki 
genel kanı, 'kaliteli bir iş isti-
yorsanız Er Makine ile çalışa-
caksanız'; 'işinizde bir sıkıntı 

varsa, randıman alamadıysanız 
Er Makine çözer' gibi bir anlayış 

var. Zaten bizi biz yapan şey bu. O 

yüzden bizim müşterilerimiz biraz daha seçkin 
kesimden oluyor. Sütten ağzı yanan bize geli-
yor kısacası. 

Talaşlı imalat

İç piyasa da özel şirketlerle, inşaat fi rmala-
rı, kamu, hava yolları, köy hizmetleri, demir 
yolları, emniyet pek çok kurumla çalıştıkları-
nı hatırlatan Erdoğan, "Biz sadece iş makinesi 
yedek parça ya da dişli üretmiyoruz. Bunun 
yanında talaşlı imalat yapıyoruz. Talaşlı imalat 
yaptığımız için birçok projeye cevap da verebi-
liyoruz." diye konuştu.

Yeni projeler

TÜBİTAK projeleri bulunduğunu da vurgula-
yan Erdoğan, "Bizim esas işimiz yedek parça 
imalatı ama en sevdiğimiz kısmı dişli imalatı. 
Talaşlı imalatta da pek çok isteğe cevap vere-
biliyoruz. Birkaç makine imalatı üzerinde Ar-
Ge projeleri de yapıyoruz. Amacımız sadece 

yedek parça üretmek değil ortaya bir makine 
çıkartıp makineyi hayata geçirmek. Onunla 
ilgili de araştırmalar yapıyoruz. Bir yıl içinde 
bu çalışmamızı tamamlayacağız. Sonrasında 
Er Makine yedek parça üretmesinin dışında 
makine markası ile piyasada yerini alacak. Sa-
vunma sanayine yönelik de ciddi yatırımların 
içerisindeyiz. Savunma sanayine dişli imalatı 
yapacağız. Hassas dişli imalatı diyebiliriz as-
lında, yüksek hassasiyetli dişli imalatı. Amacı-
mız yerleştirilmeye çalışılan tank ve helikopter 
parçalarının bize düşen kısmını yapabilmek." 
dedi.

Güneşi avantaja 
çevirecek

40 yıllık deneyimi savunma sanayine aktaracak
Küçük bir atölye olarak kurulan Er Makine, iş makineleri yedek parçası, tamir ve bakım ile çıktığı yolda 

günden güne büyüyerek müşterilerine kaliteli ürünler sunuyor. 

Solar PV sistem ve enerji verimliliği konularına 
odaklanmış, danışmanlık, planlama, 
mühendislik, uygulama ile işletme ve 
bakım alanlarında Türkiye’nin önde gelen 
firmalarından olan Else Enerji, 2011 yılından 
itibaren çalıştığı alanın gereksinimlerine uygun 
kalite ve standart belgelerine sahip ürünlerle 
faaliyet göstermeye devam ediyor.

Mustafa HerdemMustafa Herdem

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi’nin üyesi 
olan Ekho Mimarlık ve Tasarım’ın Yö-

netim Kurulu Başkanı Tuğba Salman Gürcan, 
fi rmalarının bir yıl önce kurulmasına rağmen çok 
yol kat ettiğini belirterek, “Yeşil bina; tasarım ve 
danışmanlık, sürdürülebilir, ekolojik, çevre dostu 
gibi isimle anılıyor. Bu sistem Türkiye’de çok 
yaygınlaşmadı. Ancak Avrupa ülkelerinde çok 
gözde. Türkiye’de de yavaş yavaş yaygınlaşmaya 
başlıyor. Biz fi rma olarak, yeşil binalar konusun-
da, enerji etkin tasarım ve danışmanlık, yenile-

nebilir enerji sistemleri 
entegrasyonu konu-
sunda danışmanlık 
ve bina enerji mo-
dellenmesi ve simü-
lasyon hizmeti veri-

yoruz” dedi.

Uzman bir kadroyla çalıştıklarını anlatan Salman, 

“Yeşil binalar, iklim verilerine ve o yere özgü 

koşullara uygun, bütüncül bir anlayışla yapının 

arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çer-

çevesinde değerlendirildiği, sosyal ve çevresel 

sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, ihtiyacı kadar 

tüketen, yenilenebilir enerji teknolojileri entegre 

edilmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin 

kullanıldığı, ekosisteme ve biyo çeşitliliğe duyarlı 

yapılar. Biz yeşil binalar için yüzde 90 enerji veri-

minden bahsediyoruz” diye konuştu.

Breeam Değerlendirme Sistemi

Ekho, bünyesindeki breeam uluslararası değer-

lendiricisi Yüksek Mimar Rüksan Tuna ile mi-

mari ekiplere yeşil bina danışmanlığı yaptıklarını 

anlatan Salman, sözlerini şöyle devam ettirdi: 

Rüksan Hanım, aynı zamanda mimari ekiplere, 

sunacakları teklif ve şartname hazırlıklarında 

yeşil malzeme kriterleri konusunda yardımcı olu-

yor. Breeam, ilk olarak 1990'da İngiltere’de kul-

lanılmaya başlanan ama daha sonra dünyanın bir 

çok ülkesinde benimsenmeye başlanmış bir çevre 

dostu bina sertifi ka sistemidir. Breeam serti-

fi kasının amacı bir binanın çevreye ne 

kadar duyarlı oluğunun standartlara 

bağlanarak ölçümünün yapılması-

dır.

Doğa dostu binalarla Türkiye’ye hizmet veren Ekho Mimarlık ve 
Tasarım, üstlendiği rolüyle Türkiye’de yeşil bina yapımında yeni 

ufuklar açıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Salman Gürcan yeşil 
binaların sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığını, 

yüzde 90’a varan enerji tasarrufu sağladığını vurguladı.

Yeşil bina ile yüzde 90 Yeşil bina ile yüzde 90 
enerji tasarrufuenerji tasarrufu

j
entegrasyonu konu-
sunda danışmanlık 
ve bina enerji mo-
dellenmesi ve simü-
lasyon hizmeti veri-

yoruz” dedi.
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Tuğba Salman GürcanTuğba Salman Gürcan

Fatih ErdoğanFatih Erdoğan






