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Mehmetçik bir kez daha tarih 
yazıyor… Sınırlarımızın em-
niyetini sağlamak amacıyla 

Afrin üzerinden başlayan harekat, başa-
rıyla devam ediyor. Bu çetin mücadele 
bir kez daha gösterdi: Türkiye öyle bir 
coğrafyada bulunuyor ki, he an dikkatli 
olmak, stratejik önemini iyi kavramak 
ve buna göre tedbirler almak zorunda. 
Bu tedbirlerin başında; gerek insan kay-
nağı gerekse de kullanılan silah, mü-
himmat ve araçlar gibi milli ve yerli ol-
ması gereken en hayati unsurlar geliyor. 
Savunma gücünün sağlam tutulması 
ve bunun pekiştirmesi büyük önem arz 
ediyor. Zaten son yılların kritik alanla-
rından olan bu sahada çok önemli me-
safeler geride kaldı. Sanayimizin des-
teğiyle, kamunun bu alanda uyguladığı 
politikalar iyi bir yolda olduğumuzun 
kanıtı.
Helikopterimiz, tankımız, insansız hava 
araçları ve buna eklenebilecek daha bir-
çok başarılı çalışma, ‘bize ait olmalı’ 
düşüncesinin en bariz göstergeleri. 
Daha önce de vurgulamıştık; üretim ve 
ekonomik güç, uluslararası rekabet ve 
siyasette ülkelerin elini güçlendiren, 
söz sahibi olmasını sağlayan kavramlar. 
Üretim ne kadar güçlü olursa o derece 
söz sahibi konuma geliyorsunuz. 
Böylesine büyük bir mücadelede kendi 
ülkenizin, dışa bağımlılığı ortadan kal-
dıran hamleleri başarıyı artırıyor. 
Günümüzde savunma ve havacılık ala-
nında kazanılan irtifada, hiç kuşkusuz 
yardımcı sanayinin kayda değer rolü 
var. KOBİ ağırlıklı bu tabloda gurur ve-
ren projelerin yükselmesinde Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı’nın yolu açması 
en önemli etken. 
Müsteşarlık, yerli sanayi fi rmalarının 
imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması, 
ihracat yoluyla uluslararası rekabet güç-
lerinin artırılması ve teknolojik iş birli-
ği, yatırım ve Ar-Ge imkanları amacıyla 
yürütülen planlanan Sanayi Katılımı/
Offset uyguluyor. 
Uzun yıllara dayanan tecrübeyle atılan 
adımlar, Türkiye’nin yüz akı birçok fi r-
manın yükselmesine vesile oluyor. 
Artık, ‘dışarıdan gelmese de oluyor’ di-
yebileceğimiz dönemdeyiz. 
Bin yıldır bu coğrafyada biz varız. Bun-
dan sonra da olmaya devam edeceğiz. 
Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler, 

tarihin bize yüklediği sorumluluk, dü-
şündüğümüzden de büyük ve ötede. 
Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değil. 
Türkiye; Arakan’da, Bosna’da, Kafkasya’da, 
Somali’de. Mazlumların olduğu her 
yerde…   
Afrin Harekatı ve ülkemizin bölünmez 
bütünlüğü için şehit olan kahramanla-
rımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyoruz.

Yükselmek kendi ellerinde
İnşaat sektöründe büyük projeler yük-
seliyor. Konutlar, alış veriş merkezleri, 
şehir hastaneleri, havaalanları… Listeyi 
uzatabiliriz. Asansörler de bu ekonomik 
faaliyetin vazgeçilmez bir unsuru. Hiç 
bindiğiniz bu araçların markalarına dik-
kat ettiniz mi? 
Maalesef tablo iç açıcı değil. İthalat; yıl-
da 300 milyon dolar gibi bir rakamı alıp 
götürüyor. Yerli üretim asansörlerde ise 
kırmızı etiketli problemi yaşanıyor. 
Sorunlar giderek büyüyor. Bu durumu 
masaya yatırmak amacıyla bir grup fi r-
ma, STK ve kamu temsilcisi OSTİM’de 
bir araya geldi. 
Detaylı dosyamızda yer verdik. Sektörü 
bekleyen tehlikelerin başında; cıvatayı 
bile yurtdışından getiren küresel fi rma-
ların, güçlü mali yapıları ve marka de-
ğerlerinden dolayı nitelikli çalışanları 
ve bu gidişle fi rmaları taşeronlaştırması 
süreci geliyor. 
Asansör üreticilerinin engelleri aşması, 
rekabet gücünü elde etmesi ve ulusla-
rarası nitelik kazanabilmeleri için tek 
reçete; kümelenmedir. Her alanda yerli 
ve milli üretime, markalaşmaya vurgu 
yapılırken asansör sektörü buna kayıt-
sız kalamaz. 
Sorunlarını çözmek, yükselmek ken-
di ellerinde. Bunu yapmak zorundalar. 
Milyonlarca doların dışarıya akmasına 
izin vermemeliler ve bu gidişe dur de-
meliler. Tersi olursa; kendilerinin de 
belirttiği gibi uluslararası markaların 
taşeronu ve tabela taşıyıcısı olmaktan 
kurtulamazlar. 
Asansörde de milli markalarımız çıka-
maz mı? Bu zor değil…

 “Hiç kimse başarı merdivenine 
elleri cebinde tırmanmamıştır. ”

Keth Moor Head
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Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, 
Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanları ile gündemdeki konulara göre 
ilgili bakanların katılımı ile Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturuldu. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın im-
zasıyla Resmi Gazete’de yayım-
lanan 2018/1 sayılı genelge ile 

hayata geçirilen Kurul, sanayinin ithalat 
bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü 
artıracak programların hayat geçirilmesi 
amacıyla çalışmalar yürütecek. 

Hedef yüksek teknoloji
Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün-
lerin sanayi ve ihracatımız içerisindeki 
payına ilişin hedefl erin dikkat çektiği 
genelgede, Kurulun fonksiyonlarına 
ilişkin şu ifadeler yer aldı: 

“Sanayimizin ithalat bağımlılığını azal-
tacak, rekabet gücünü artıracak prog-
ramların hayat geçirilmesi amacıyla 
çalışmalar yürütmek üzere ekonomiden 

sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlı-
ğında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Eko-
nomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve 
Maliye Bakanları ile gündemdeki ko-
nulara göre ilgili bakanların katılımı ile 
Yerlileştirme Yürütme Kurulu (Kurul) 
oluşturulmuştur. Kurulun sekretarya 
hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı tarafından gerçek-
leştirilecektir.

Söz konusu Kurulun çalışmaları ile or-
tak akıl oluşturulması, yurt içi sanayimi-
zin uluslararası pazarlara entegre olarak 
geliştirilmesi, orta-yüksek ve yüksek 
teknolojili ürünlerin sanayi ve ihraca-
tımız içerisindeki payının arttırılması 
hedefl enmektedir. Kurula ilgili tüm ba-
kanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları 
katkı verecektir.”

İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali 
Yülek, kurulun oluşturulmasının, 
Türkiye’de sınai üretim yetenek-
lerinin geliştirilmesi açısından 
önemli bir adım olduğunu olduğu-
nu belirtti. 

Yülek şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Halihazırda savunma sanayii 
sektörünün aksine, sivil sanayi 
sektöründe karar, destek ve 
teşvikler tam olarak koordine 
edilemiyor. Teşvik Uygulama 
Genel Müdürlüğü, İhracat Genel 
Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel 
Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı 
bünyesinde. Sanayi ve teknolojiyi 
ilgilendiren diğer destekler Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜ-
BİTAK, KOSGEB, Maliye Bakanlığı 
tarafından sunuluyor. 

Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı 
gibi bakanlıklar da kendi alamla-
rında yerli sanayiyi ilgilendiren ça-
lışmalat yapıyorlar. Sanayi malları 
kamu alımları yapan çok sayıda 
idare (icracı bakanlıklar nezdinde) 
ve yerel yönetimler bulunuyor.  
Kurulla birlikte hem destek ve teş-
vikler daha iyi koordine edilecek 
hem de kamu satın alımlarında 
yerli şirketlerin karşılaştığı deza-
vantajlar bir nebze olsun hafifle-
yecek.”

DESTEK VE TEŞVİKLER
DAHA İYİ KOORDİNE EDİLECEK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

tarafından düzenlenen 2017 Yılı İh-
racat Değerlendirme Toplantısı’nda, 
Türkiye'nin ihracatının 2017'de bir ön-
ceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 
milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bakan Zeybekci, 2013’ten beri ilk defa 
ihracat birim değerinde artış olduğuna 
dikkati çekti. Zeybekci, "2017'de ih-
racatımız miktar olarak yüzde 9, birim 
değer olarak yüzde 1,5 artış gösterdi. 
2013'ten bu yana ihracatımızın birim 
değeri ilk defa artış gösterdi. 2014 yılı-
na ait 'Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru' 
olan 157,6 milyar doları bir kez daha 
kırmaya yakınız.” görüşünü dile getirdi. 

2018 hedefi 169 milyar dolar
"2018 yılı ihracat hedefi miz 169 milyar 
dolardır.” diyen Bakan Zeybekci, 2018 
yılı ihracat hedefl erine ilişkin şunları 
söyledi: “Gönlümüzdeki hedef ise 170 
milyar dolar ve üzerine çıkmak. Bunu 
başaracağımıza inanıyoruz. 2017'yi, 
2016'nın son çeyreğinden itibaren ihra-

cat seferberliği yılı ilan etmiştik. Orta 
Vadeli Program'da hedefi mizi 156,5 
milyar dolara çıkardık. Türkiye bu he-
defl eri kırarak ve ihracatını 157,1 mil-
yar dolara çıkardık.”

Türkiye’nin dışa dönük, ihracata, üreti-
me dayalı büyümeye ihtiyaç duyduğunu 
vurgulayan Bakan Zeybekci, "İnşallah 
önümüzdeki aylarda ve yıllarda ihra-
catımızı bir bayram havasında sizlere 
açıklayacağız." dedi.

Türkiye'nin hızlı büyüyen, büyümek 
zorunda olan bir ülke durumunda bu-
lunduğuna dikkati çeken Bakan Zey-
bekci, hızlı büyüyen bir ülkenin ithalat 
talebinin çok güçlü olma riskinin bulun-
duğunu, bu riskin bertaraf edilmesinin 
tek gerçekçi yolunun ise içeride üretimi 
artırmaktan geçtiğini ifade etti.
Bakan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı 
olarak teşvik sistemini, Türkiye'de kat-
ma değerli üretimi özendirmek üzerine 
dizayn ettiklerini belirterek, "Bu üretim 
dönüşümünü başardıkça cari açık da ti-
caret açığı da bir sorun olmaktan çıka-
caktır." dedi.

Güçlü ithalat riski 
üretimle bertaraf edilir

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye'nin üretimini yapısal 

olarak dönüştürecek, cari açığı 
azaltacak Proje Bazlı Yatırım Teşvik 
Sistemi kapsamında haksız rekabete 
karşı içerideki üreticileri koruyan 
tedbirleri almaya devam edeceklerini 
vurgulayarak, bu yıldan itibaren 23 ili 
kapsayan Cazibe Merkezleri Teşvik 
Sistemi'nin devreye girdiği bilgisini 
verdi. 

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin 
güncellenmesinde geçen yıl 
duraksama yaşandığını anımsatan 
Bakan Zeybekci, son görüşmeler 
sonucu 2018'de bu konuda çok 
önemli sonuçlar alacaklarına 
inandığını dile getirdi. İngiltere ile Brexit 
sonrası ticaretin devam etmesiyle 
ilgili teknik mutabakatı sağlayan ilk 
ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden 
Zeybekci, bu konudaki görüşmeleri 
devam ettirdiklerini bildirdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye'nin ihracatının 2017'de 
bir önceki yıla göre yüzde 10,22 
artışla 157,1 milyar dolara ulaştığını 
belirtti. Bakan Zeybekci, hızlı 
büyüyen bir ülkenin ithalat 
talebinin çok güçlü olma riskinin 
bulunduğunu, bu riskin bertaraf 
edilmesinin tek gerçekçi yolunun ise 
içeride üretimi artırmak olduğunu 
vurguladı.
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Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, 
Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanları ile gündemdeki konulara göre 

zin uluslararası pazarlara entegre olarak 
geliştirilmesi, orta-yüksek ve yüksek 

GENELGEÜRETİCİYİ KORUYAN TEDBİRLER DEVAM EDECEK

Zeybekci, Türkiye’nin ithalatının, 
2017’de bir önceki yıla göre yüzde 
17,9 artışla 234,2 milyar dolar 
olarak gerçekleştiğini belirterek, 
“Bu artışta ham madde-ara malı 
ithalatındaki yüzde 27,9’luk artış 
etkili oldu.” dedi. 

Küresel ekonomide e-ticaret 
devrimi yaşanırken kayıtsız kalma-
dıklarını belirten Bakan Zeybekci, 
e-ticaret sitelerine üyelik bedellerini, 
Ekonomi Bakanlığı olarak ödemeye 
başladıklarını aktardı. Sene sonu 
için 10 bin ihracatçıyı e-ticaret site-
lerine üye yapma hedefi koydukları-
nı anlatan Bakan Zeybekci, yıl sonu 
itibarıyla 11 bin 600 üye sayısına 
ulaştıklarını söyledi. İhracatçıların 
vize sorunları yaşadıklarını anımsa-
tan Zeybekci, 6 bin 555 ihracatçıya 
yeşil pasaport imkanı getirdiklerini 
vurguladı.

E-TİCARETTE 
HEDEF 10 BİN 
İHRACATÇI
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Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) dü-
zenlediği 54. Yıl Ödül Töreni’nde 
Cumhurbaşkanlığı’nın ev sahipli-

ğinde Beştepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezinde gerçekleştirildi. Törende, ih-
racat, vergi, Ar-Ge, katma değer üretme 
ve istihdam dallarında ödül alan şirketleri 
ve yöneticilerini tebrik ederek ödüllerini 
verdi. Ödül alan fi rmalar arasında OS-
TİM OSB ve küme üyesi fi rmalar da yer 
aldı. 

“Türkiye yüksek 
teknolojiye sıçramalı”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, konuş-
masının başında Afrin Harekatı’na iliş-
kin olarak, “Ülkemizin, Suriye’nin bü-
tünlüğünü tehdit eden ve oradaki masum 
insanlara zulmeden terör örgütleri PKK, 
DEAŞ ve diğer şer odaklarını ansızın 
vurduk, inşallah kökünü kazıyacağız. 
Allah’ın hıfsı emanı orada görev yapan 
askerlerimizin üzerine olsun.” temenni-
sinde bulundu. 

Hain darbe girişiminin bir yıl sonrasın-
da, Türkiye ekonomisinin 2017 yılının 3. 
çeyreğinde yüzde 11.1’lik büyüme per-
formansı elde ettiğine işaret eden Özde-
bir, “Sanayimiz ve özelde imalat sanayii 
%15’e yakın büyümüştür. Bu başarının 
sırrı; klasik yönetim anlayışının ötesinde, 
yenilikçi bir ekonomi yönetimidir. Sana-
yicilerin, tacirlerin, esnafın tüm piyasa 
oyuncularının beklentilerini doğru yö-
netmek, zamanında ve yerinde tedbirler 
almaktır. 

Bu söylediğim unsurların tamamını, kre-

di derecelendirme kuruluşlarının Türki-
ye ekonomisinin ani duruşa geçeceğini 
söylediği, kriz söylemlerinin havada 
uçuştuğu 2017 yılında, Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde hükümetimiz 
başarmıştır. Bu süreçte hükümetimiz ve 
özel sektörümüz uyum içerisinde yüksek 
bir büyümeyi tesis etmiştir.” dedi.

Türkiye ekonomisindeki kalkış sürecinin 
devam etmesi ve sürdürülebilir olması 
açısından önem arz eden unsurların ba-
şında ileri teknolojinin geldiğini dile geti-
ren ASO Başkanı, “Türkiye’nin orta gelir 
tuzağından kurtulması ve belirlenen eko-
nomik hedefl ere ulaşması ve hatta bekası 
için öncelikle şu anda içinde bulunduğu 
orta teknoloji tuzağından sıyrılıp yüksek 

teknolojiye sıçraması gerekmektedir. 
Türkiye’de bu sıçramaya öncülük ede-
bilecek en önemli kentimiz Ankara’dır.” 
görüşünü paylaştı. 

“Ankara, sanayi ve ticaretin 
merkez şehirlerinden”
Ankara’nın sadece idari başkent olmadı-
ğını, aynı zamanda sanayinin ve ticaretin 
de merkez şehirlerinden biri olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ankara’nın sonradan başkent ilan edil-
miş şehirler gibi sadece bürokratik kuru-
luşlardan ve onların destek unsurlarından 
ibaret olmadığını, en başından itibaren, 
sanayide, ticarette, tarımda, eğitimde, 
kültür ve sanatta iddia sahibi bir şehir ol-
duğunu ispat ettiğini belirtti.

Ankara il sınırları içinde faaliyet gösteren 
organize sanayi bölgelerinin, üretimin 
her alanında Türkiye’ye ve dünyaya hiz-
met verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ankara’nın özellikle savunma 
sanayiinde iyi bir damar yakaladığını 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin istiklal ve istikbal davasın-
da, ekonominin güçlenip gelişmesinin 
hudutların güvenliği kadar öneme sahip 
olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, güçlü bir ekonomik zemine 
oturmayan özgürlük mücadelelerinin ka-
lıcı zaferlere ulaşma imkânı olmadığını 
ifade etti.

Erdoğan, çıkılan yoldan geri durulmaya-
cağını belirterek, “Bu konudaki kararlılı-

ğımız ortadadır. Ne dedik? Afrin hallola-
caktır, Afrin’den geri adım atmak yok.” 
dedi.

“TL uluslararası para birimi olacak”
İstihdam konusunda da yatırımcılardan 
destek beklediğini ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Türkiye bölgesel ve küresel 
krizlerin arasında ekonomisi için kendi-
ne korunaklı bir alan oluşturmayı başar-
mıştır sizlerle beraber. Bu sayede en ağır 
saldırıların bile üstesinden kısa sürede 
gelebiliyor, hemen toparlanıp 2023 he-
defl erimize odaklanabiliyoruz. 15 Tem-
muz bunun en çarpıcı örneğidir. Darbe 
gecesi sabaha kadar tankların, helikop-
terlerin, uçakların, silahların karşısında 
aslanlar gibi mücadele eden vatandaşla-
rımız ilk iş gününden itibaren de döviz 
bürolarına akın etmişlerdir.

Birkaç ay içinde 20 milyar dolara yakın 
dövizi ne yaptı? Kendi parasına çevirdi. 
Bu millet asil bir millet, bu millet karak-
terli bir millet. Kendi parasını belirleyici 
bir para konumuna getirmek çok önemli 
bir şey. Şimdi bakın yerli ve milli paray-
la artık uluslararası ticarete başladık, bu 
çok önemli. Savunma sanayinde bunun 
adımlarını attık, enerji sektöründe bunun 
adımlarını attık ve atıyoruz. Şimdi ülke 
adı vermeyeceğim, inşallah yakın bir 
zamanda onu da duyacaksınız ve ciddi 
manada yoğun bir şekilde bu rakamlar 
devreye giriyor. TL uluslararası bir para 
birimi olarak devrede olacak, aynı şekil-
de o ülkelerin parası da.”

SAVUNMA VE ENERJİ 
TL’Yİ KÜRESELLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara’nın, sanayinin ve 
ticaretin de merkez şehirlerinden biri 
olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Yerli 
ve milli parayla artık uluslararası 
ticarete başladık, bu çok önemli. 
Savunma sanayinde bunun adımlarını 
attık, enerji sektöründe bunun 
adımlarını attık ve atıyoruz.” dedi. 
Erdoğan, istihdam konusunda da 
yatırımcılardan destek bekledi. 

Erdoğan: “Kendi parasını belirleyici bir para konumuna getirmek çok önemli”

Cumhurbaşkanlığı	Külliyesi’nde	
bulunan	Millet	Kongre	Merkezi’nde	
düzenlenen	ASO	54.	Yıl	ödül	
töreninde	54	başarı	ödülü	verildi.	
İhracat,	kurumlar-gelir	vergisi,	
Ar-Ge	Merkezi-	patent,	yaratılan	
katma	değer	ve	istihdam	özel	
ödülü	olmak	üzere	5	kategorideki	
ödülleri	35	firma	paylaştı.

OCAK 2018

SAVUNMA VE ENERJİ 
TL’Yİ KÜRESELLEŞTİRECEK

Erdoğan: “Kendi parasını belirleyici bir para konumuna getirmek çok önemli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli parayla uluslararası ticarete başlandığını, 
bunun çok önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, 2018 yılında müteşebbislerden daha fazla gayret, 
daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat, daha fazla atılım beklediğini dile getirdi. 
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Anlaşma, SSM adına Müsteşar 
Prof. Dr. İsmail Demir ile Airbus 
adına da Yönetim Kurulu Üyesi 

Thierry Baril tarafından imzalandı. An-
laşmayla iki taraf Türkiye’deki endüst-
riyel ortaklığı genişletmek ve iş birliğini 
artırmak için çalışmalar gerçekleştirecek. 

Airbus’un buna göre, Türkiye’den alımı-
nı geliştirmeye devam edeceği, 2020 ile 
2030 yılları arasında Türk tedarikçiler-
den 5 milyar dolarlık alım yapacağı ifade 
edildi. Bu kapsamda ayrıca sivil havacı-
lığın yanı sıra savaş uçakları, taşımacılık, 
helikopter, hatta uzay taşıtları için de çe-
şitli alımların ve yatırımların gerçekleşe-
bileceği belirtildi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Küme-
lenmesi (OSSA) Proje Yöneticisi Uğur 
Aydın’ın da katıldığı toplantıda, AIR-
BUS Yönetim Kurulu Üyesi Thierry 
Baril, Türk havacılık sanayisinin ve KO-
Bİ’lerin artan yetenek ve kabiliyetleri ile 
üretim gücünden çok memnun oldukları-
nı söyledi. 

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, Türk havacılık sektörüne 
güvenilmesi gerektiğini vurguladı. “Ken-
dimize 5 milyar dolarlık hedef koyduk. 
Bu çok zor ulaşılacak bir hedef.” diyen 
Demir, zamanı geldiğinde 5 milyar dola-
rın bile aşılacağından ve Airbus’un Tür-
kiye sanayisine üretim, mühendislik ve 
hizmetler için daha fazla yatırım yapaca-
ğından emin olduğunu dile getirdi.

Anlaşmayla ilgili değerlendirme yapan 
OSSA Yönetimi, güçlü ana sanayinin, 
güçlü yan sanayi ile oluşacağı ilkesini 
benimsediklerini kaydederek, “Üyele-
rimizin gelişen kabiliyetleri ve potansi-
yelleri ile birlikte, AIRBUS ile birçok 
işbirliğine imza atacağına inanıyoruz.” 
açıklamasında bulundu.

14 AR-GE PROJESİ İMZALANDI
SSM’nin sektörde Ar-Ge faaliyetlerini 
geliştirmeye yönelik çalışmaları hız kes-
meden devam ediyor. Müsteşarlıktan ya-
pılan açıklamada 14 projenin sözleşme-
leri imzalandığı bildirildi. 

SSM açıklamasında, ülkemizin 2023 
yılı hedefleri kapsamında %3 Ar-Ge yo-
ğunluk hedefi bulunduğu hatırlatılarak, 
“Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar-Ge 

projelerinin bu hedef doğrultusunda daha 
dinamik bir süreç ile başlatabilmek adına 
mevzuatımızda SSM Ar-Ge Paneli ta-
nımlanmıştır.

SSM Ar-Ge Panelinde, TSK’nin mevcut 
ya da planlı sistem ve platformlarının 
ihtiyacı olan veya geleceğe dönük yeni 
teknoloji alanlarındaki projeler için baş-
latma kararları alınmakta;  aynı zaman-
da son ürün teslimatı içermeyen teknik 
gösterim ağırlıklı projeler için geniş alan 
çağrıları yapılmasına karar verilmekte-
dir.” denildi. 

Müsteşarlığın ilk Ar-Ge Panelini paydaş-
ları ile birlikte 22 Aralık 2016 tarihinde 
gerçekleştirildiği ifade edilen açıklama-
da; şu ifadelere yer verildi: “Son bir yıl 
içinde üç kez toplanarak 22 projenin baş-
latılmasına, 6 alanda da geniş alan çağrısı 
(SAGA) yapılmasına karar vermiştir.”

KOBİ-Sanayi-Üniversite modeli
Projelerde yüklenici modeli KOBİ-Sa-
nayi-Üniversite iş birliğine dayalı olarak 
oluşturuldu, Anadolu üniversitelerinin 
de içinde bulunduğu 11 üniversiteye ve 
3 TÜBİTAK enstitüsüne söz konusu mo-
delde yüklenici veya alt yüklenici olarak 

yer verildi.

SSM, şu hususların altını çizdi: “Bilginin 
ve teknolojinin sanayiye aktarılmasını; 
sanayinin de teknolojiyi ürüne dönüştür-
mesini hedeflediğimiz projeler sonucun-
da, askeri telsizler, kamu güvenliği ge-
niş bant haberleşme şebekesi, istihbarat 
sistemleri,  gibi platform ve ana sistem 
projelerinin alt sistemleri kapsamında 
ihtiyaç duyulan teknoloji ve bileşenler 
kazanılmış olacaktır.

Özellikle havacılık uygulamalarında kri-
tik malzemelerin yerli olarak üretilmesi 
ile bu alanda ülkemizin yurt dışı bağımlı-
lığı büyük oranda giderilecek, tahrip tek-
nolojilerindeki kritik malzemeler milli 
olarak üretilebilecektir. 

Radar uygulamalarında kullanılacak yarı 
iletken bileşenlerin yurt içinde üretilecek 
şekilde geliştirilmesiyle,  radarların kabi-
liyetleri artırılarak tümüyle milli olarak 
üretilebilmesi için en önemli teknoloji-
lerden biri kazanılmış olacaktır. 

Bunun yanı sıra, sualtında askeri unsur-
ların haberleşmesini daha güvenli hale 
getirmek için gerekli teknolojilik çalış-
malar yapılacaktır.”

Türk KOBİ’leri için stratejik iş birliği
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 
dünyanın önde gelen havacılık 
şirketlerinden Airbus ile stratejik iş 
birliği anlaşması imzaladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından hayata geçirilen 
Avrupa Birliği ile Türkiye Cum-

huriyeti ortaklığında finanse edilen Reka-
betçi Sektörler Programı 2. Dönemi Çağ-
rı sonuçları Basın Duyurusu ve Protokol 
İmza Töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla 
gerçekleştirildi.

2. dönemde desteklenecek 23 proje ara-
sında yer alan, Ostim Teknopark Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi'nin Mantar 
Kültivasyon ve Teknoloji Ticarileştirme 
Merkezi Projesi Protokolü OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Oğuz 
Hamşioğlu tarafından imzalandı.

Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye 
ve AB arasında ticaret hacminin her ge-
çen gün geliştiğine işaret ederek, "AB 
ile ürettiğimiz projelerin en önemli ortak 
noktası KOBİ'lerimizin rekabet gücünü 
artırmaktır. Türkiye'nin en büyük ihra-
cat partneri Avrupa Birliği'dir. Rekabet 
çağında elimizi güçlendirecek en önemli 

enstrüman teknolojidir. Küresel katma 
değer zincirinden daha fazla pay almak 
istemekteyiz. 2018 yılı Türkiye için bi-
lim, sanayi ve teknolojide bir atılım yılı 
olacaktır. Bu program ile KOBİ'lerin re-
kabet gücünün artırılması hedefleniyor. 
2. dönemde bölge sınırlaması olmadan 
tüm Türkiye'den gelen projeler destek 
verilecek." dedi.

Proje Hakkında
Ortak kullanım atölyesi olarak tasarlanan 
Mantar Kültivasyon ve Ticarileştirme 
Merkezi, OSTİM Bölgesi başta olmak 

üzere, Anka-
ra ve Türkiye 
için uygula-
malı araştırma, 
prototip üreti-
mi ve seri ima-
latı sağlamak 
için kurulmuş veya kurulması planlanan 
teknoloji odaklı girişimcilere/firmalara 
çeşitli eğitim, danışmanlık hizmetlerinin 
yanı sıra alternatif makine parkları ve 
ofisleri de sağlayacak.

Proje, üniversite-sanayi iş birliğini iler-
letmek, iş planları geliştirmek, girişim-

cilere ve firmalara 
yeni ürün, hizmet 
ve süreç geliştirme 
aşamalarında tica-
rileştirme yönünde 
eğitim, danışman-

lık, mentorluk ve finansal destek de su-
nacak. 2022‘nin son çeyreğine kadarki 
süre zarfında tamamlanması planlanan 
projede, girişimci ve KOBİ’lere teknolo-
ji transferi ve ticarileşme gibi konularda 
destek sağlayacak 6 teknik yardım faali-
yet kategorisi sunuldu.
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Sahip olduğu araştırma kabiliyet ve 

kapasitesi, araştırma alt yapısı, dünya 

standardı yönetsel ve işletim süreçleri ile 

ileri teknoloji dünyasının öncü kuruluş-

larından olan TÜBİTAK MAM’ın yeni 

Başkanı; sanayi ve KOBİ’lerin gelişimi 

ile yerli üretim düşüncesinin yaygınlaş-

tırılmasında başarılı çalışmaları bulunan 

Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan oldu. OS-

TİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 

Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OS-

TİM Enerjik) Yönetimi ve firmalardan 

oluşan heyet Kılıçarslan’ı ziyaret ederek 

yeni görevinde başarılar diledi.  

“Sanayicileri burada görmek istiyoruz”

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 

Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın 

ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, 

başta Enerji ve Malzeme Enstitüleri ol-

mak üzere TÜBİTAK MAM Enstitü-

lerinin kabiliyetleri ve iş birliği alanları 

hakkında bilgiler aktardı.

TÜBİTAK MAM’ın yaklaşık bin Ar-Ge 

personeli ve altyapısıyla Türk sanayi-

sinin Ar-Ge merkezi olduğunu bildiren 

Prof. Dr İbrahim Kılıçarslan, “Kurumu-

muz, Türk sanayisinin çözüm ortağıdır. 

Biz bu iddiadayız ve sanayiciyi burada 

daha sık görmek istiyor, onların bize 

görev vermesini, ödev vermesini bekli-

yoruz. Tabii ki biz bildiklerimizi aktara-

cağız ama bizim göremediğimiz piyasa 

koşulları, vizyon sanayiciden de bize 

gelmeli. Sanayiciyle sinerji oluşturmalı-

yız.” dedi.

Marmara Araştırma Merkezi’nin, dev-

letin kurduğu en güçlü Ar-Ge merkezi 

olduğu anlatan Kılıçarslan şunları söyle-

di: “Amacımız; teknoloji üretmek; üreti-

len bu teknolojiyle de Türk sanayisinin 

teknoloji yoğunluğunu, katma değerini 

artırmak olacak. Dolayısıyla OSTİM’e 

ve tüm sanayicilere ‘lütfen bize gelin, 

altyapımızı görün, beraber çalışalım’ di-

yorum.” 

Dışa bağımlı konular yerlileşmeli

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, merkezdeki imkan ve kabiliyetler 

ile Türkiye’nin bütün yeteneklerini bir 

araya getirip, ülkenin ihtiyaç duyduğu ve 

dışa bağımlı olduğu konuların yerlileşti-

rilmesi gerektiğine işaret etti. 

TÜBİTAK MAM’ın önemli altyapısı ol-

duğunu hatırlatan Orhan Aydın, “Sayın 

Başkanımızın da buraya gelmiş olması 

bizim için çok kıymetli. Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’ndan buraya geli-

yor. Türk sanayisini başka bir yerden iz-

leyen, gözleyen, yönlendiren birisi. Ben 

burada çok farklı katkı sağlayacağını da 

düşünüyorum. Görevinin hayırlı olması-

nı ve başarılarının artarak devamını dili-

yorum.” açıklamasında bulundu.

OSTİM Enerjik Yönetim Kurulu Baş-

kanı Yaşar Çelik de şu görüşleri aktardı: 

“Burada Ar-Ge sonucu üretilmiş ürün-

lerin ticarileşmesi ile ilgili olarak ne tür 

çalışmalar yapabileceğiz daha sonra yine 

masaya oturacağız. Bu masadan eminim 

ki ülkeye direkt ya da endirekt katkıda 

bulunacak çok fazla ticarileşmiş ürün çı-

kacaktır.”

TÜBİTAK MAM Enstitülerinin kömür-

den yakıt üretimine yönelik çalışmaları 

ve termik santral konusundaki kabiliyet-

leri OSTİM firmalarınca yakın bir ilgiyle 

takip edildiği programda bu konulardaki 

birikimin sanayiye aktarılması konusun-

da mutabık kalındı.

“Türk sanayisinin çözüm ortağıyız”TÜBİTAK MAM Başkanı İbrahim Kılıçarslan birlikte çalışmaya davet etti

OSTİM heyeti, TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığı 

görevine başlayan Prof. Dr. 

İbrahim Kılıçarslan’a hayırlı olsun 

ziyaretinde bulundu. Merkezin, bin 

Ar-Ge personeli ve altyapısıyla Türk 

sanayisinin Ar-Ge merkezi olduğunu 

belirten Başkan Kılıçarslan, 

“OSTİM’e ve tüm sanayicilere 

‘lütfen bize gelin, altyapımızı görün, 

beraber çalışalım’” çağrısında 

bulundu.

1972 yılında kurulan merkez, 

müşteri odaklı yaklaşımı ile kamu, 

savunma ve özel sektör kurum ve 

kuruluşları ile akademik kurum-

lara özgün çözümler sunuyor.  

Bu çözümlerini temel araştırma, 

uygulamalı araştırma ve geliştirme, 

teknoloji transferi, inovasyon, sis-

tem ve tesis kurma, ulusal standart 

ve norm belirleme, profesyonel 

danışmanlık ve eğitim çalışmaları ile 

gerçekleştiriyor. 

Nitelikli kadrosuyla, araştırma, 

geliştirme ve inovasyon yetkinlik-

lerini kullanarak bilim ve teknoloji 

üretiminde dünya lideri olmayı he-

defleyen TÜBİTAK MAM’ın her biri 

geniş yetkinlik alanına sahip Çevre 

ve Temiz Üretim Enstitüsü, Enerji 

Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve 

Biyoteknoloji Enstitüsü, Gıda Ens-

titüsü, Kimya Enstitüsü, Malzeme 

Enstitüsü ile Yer ve Deniz Bilimleri 

Enstitüsü bulunuyor. 

OSTİM heyeti, Enerji ve Malzeme 

Enstitülerinde incelemelerde bulunarak, 

sanayiciye sunulan imkanlar ile çalışmalar 

hakkında bilgi aldı.

TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan (solda), “Amacımız; teknoloji üretmek; 

üretilen bu teknolojiyle de Türk sanayisinin teknoloji yoğunluğunu, katma değerini artırmak 

olacak.” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı, AB ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü, AB Mali Programları 

Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, 

AB bütçesinden finanse edilmekte olan 

Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II 

(Instrument for Pre-accession Assistance 

II) Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Ope-

rasyonel Programı (RYSOP) 2014-2020 

uygulama aşaması kapsamında 6 Nisan 

2017 tarihinde 405 milyon avro’luk büt-

çeli proje teklif çağrısına çıkıldı.

23 projeden biri oldu

Çağrıya teklif edilen; Ostim Teknopark 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici 

A.Ş.’nin başvuru sahibi olduğu, ortakla-

rı arasında Atılım Üniversitesi, Çankaya 

Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin 

de yer aldığı Mantar Kültivasyon ve Tek-

noloji Ticarileştirme Merkezi Projesi, 

destek almaya hak kazanan 23 proje ara-

sına girdi. 

Ortak kullanım atölyesi olarak tasarlanan 

Mantar Kültivasyon ve Ticarileştirme 

Merkezi, OSTİM Bölgesi başta olmak 

üzere, Ankara ve Türkiye için uygulamalı 

araştırma, prototip üretimi ve seri imalatı 

sağlamak için kurulmuş veya kurulması 

planlanan teknoloji odaklı girişimcile-

re/firmalara çeşitli eğitim, danışmanlık 

hizmetlerinin yanı sıra alternatif makine 

parkları ve ofisleri de sağlayacak.

Ticarileştirme hedefli destekler

Proje, üniversite-sanayi iş birliğini iler-

letmek, iş planları geliştirmek, girişimci-

lere ve firmalara yeni ürün, hizmet ve sü-

reç geliştirme aşamalarında ticarileştirme 

yönünde eğitim, danışmanlık, mentorluk 

ve finansal destek de sunacak.

Türkiye’nin üretim kapasitesini artırmak 

adına satın alınacak tedarik bileşeni 7 

kategoriyle sınıflandırıldı. 2022‘nin son 

çeyreğine kadarki süre zarfında tamam-

lanması planlanan projede, girişimci ve 

KOBİ’lere teknoloji transferi ve ticari-

leşme gibi konularda destek sağlayacak 6 

teknik yardım faaliyet kategorisi sunuldu. 

Çağrı kapsamında tanımlanan 

Faaliyet 2.2. Teknoloji Transferi ve 

Ticarileştirme (TTT); teknoloji trans-

fer ofisleri (TTO), Ar-Ge merkezleri, 

kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar 

ile yenilik sürecinin piyasaya sürülme 

aşamasına odaklanmış olup, ticarileş-

tirme faaliyetlerinin hızlandırılması ve 

geliştirilmesi için tasarlandı. 

TTT faaliyetinin kapsadığı konulardan 

2.2.1 Teknoloji Transferi ve Ticarileştir-

me için Yetkinlik Geliştirme Desteği ile 

uyumlu olan proje ile teknoloji trans-

feri ve ticarileşmenin hızlandırılması 

amacıyla, hızlı ürün tasarımı, simülas-

yon ve modelleme atölyeleri ve ürün 

doğrulama gibi konularda kapasite 

oluşturulması hedefleniyor.

Girişimci ve KOBİ’lere, teknoloji transferi ve ticarileşme desteği sağlayacak

Ostim Teknopark’ın Mantar 

Kültivasyon ve Teknoloji 

Ticarileştirme Merkezi Projesi; Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

koordinasyonundaki Avrupa Birliği 

(AB) bütçesinden finanse edilen 

Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA 

II Rekabetçilik ve Yenilik Sektör 

Operasyonel Programı (RYSOP) 

kapsamında destek almaya hak 

kazandı. Proje, girişimcilere ve 

KOBİ’lere destekler sağlayacak.

OSTİM TEKNOPARK’IN TEKLİFİ 23 PROJE ARASINA GİRDİ

MODELLEME 
ATÖLYELERİNE  KAPASİTE 

OLUŞTURACAK
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OSTİM OSB fi rmalarından CETEK 
Makina'nın yeni makine parkıyla 

takviye ederek yenilediği tesisi törenle 
açıldı. Açılış törenine Yenimahalle Be-
lediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OS-
TİM Yönetim Kurulu Üyeleri ve OSTİM 
OSB Yöneticileri katıldı.
Açılışta konuşan CETEK Genel Müdürü 
İlhami Acet, yeniledikleri yüksek hassa-
siyetli modern üretim tesisiyle Türk sa-
nayisine katkı vermeye devam edecekle-
rini bildirdi.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, Cetek Makina'nın OSTİM Sa-
vunma ve Havacılık Kümelenmesi'nin 
(OSSA) ve OSTİM’in çok kıymetli bir 
mensubu olduğunu belirterek, "Bu mü-
essesenin Acet ailesine, OSTİM’e ve 
Yenimahalle’ye hayırlı ve uğurlu olma-
sını diliyorum." dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Ya-
şar da, Cetek Makina’nın savunma sana-
yiine ve OSTİM’e önemli katkılar sağla-
yacağını söyledi.
Başkan Yaşar, “Ülkemiz zor günler ge-
çiriyor. Bir tarafta savaş var. İnşallah 
Ordumuz başarılı olacak. Teröristleri 
temizleyerek ülkemize huzuru getirece-
ğine yürekten inanıyorum. Bugün ihra-
cat ve istihdamıyla ülkemize çok güzel 
katkı verecek tesisi açıyoruz. Firmanın 
buradan başlayarak hem Türkiye’ye hem 
dünyaya güzel işler yapmasını diliyo-
rum.” ifadelerini kullandı.
Açılışta ayrıca OSTİM OSB Bölge Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan Teşekkür 
Belgesi, OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın ve Yenimahalle Beledi-
ye Başkanı Fethi Yaşar tarafından Genel 
Müdür İlhami Acet’e takdim edildi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, 
Belediye Başkanı Turgay Şirin 
ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Faruk Aydın’ın öncü-
lüğünde ikili iş görüşmeleri ve üre-
tim imkanlarını değerlendirmek üzere 
OSTİM’li sanayicilerle bir araya geldi. 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, sanayicilere katkı sağlaya-
cak çalışmaları tüm imkanlarıyla des-
tekleyecekleri mesajını verdi.

Programda OSTİM OSB Bölge Müdü-
rü Adem Arıcı, OSTİM’in kuruluşu ve 
günümüzde sağladığı hizmetler konu-
sunda bilgi verdi. OSTİM kümelenme-
lerinin yöneticileri de kümelenme faa-
liyetleri ve yürütülen URGE projeleri 
hakkında bilgi verdi.  

Programın devamında konuk iş adam-
ları ile OSTİM’li sanayiciler arasında 
ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. 
Heyet, bölgedeki üretim tesislerini de 
inceleme fırsatı buldu.

“Önemli bir modelsiniz”
Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, üre-
timin önemine temas etti. Sanayicilerin 
ülkeye olan katkılarına değinen Turan, 
“Tuğla üstüne tuğla koyan bu güzel 
insanları alkışlamak lazım Allah razı 
olsun demek lazım. Siz önemli bir mo-
delsiniz, kıymetli bir modelsiniz, ileri 

bir modelsiniz. İlim Müslümanın yitik 
malı; “nerede bulursanız onu alınız” 
diyor. Çin’e gidecek olan insanlar el-
bette Ankara’ya, Başkente gelecekler. 
Bu güzel insanların dergahına, gönül-
lerine gelecekler. Siz kıymetli insan-
ların kıymetli birikimlerinden istifade 
edecekler.” dedi.

Turan sözlerini şöyle sürdürdü: “OS-
TİM gibi muhteşem bir kurumun hu-
zurundayız. Allah size layık olanlardan 
eylesin. Turgutlu’da bir şeyler yapılı-
yor, belki çok şeyler yapılıyor ama 
yapılacak daha çok şeyler var. Onun 
için inşallah bugün o bilginin zekatını 
almaya geldik siz zekatını vereceksiniz 
biz de istifade edeceğiz.” 

“Bilgi birikimini 
Turgutlu’ya taşıyalım”
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Faruk Aydın, üyelerini maddi ve 
manevi olarak desteklediklerini ifade 
etti. Turgutlu’da çok yetenekli sanayi-
ciler olduğuna değinen Faruk Aydın, 
“Biz bu bilgi birikimini Turgutlu’ya 
taşıyalım, makinecilerimizin önünü 
açmak için Turgutlu Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak elimizden maddi manevi 
ne geliyorsa destekleyelim. Bizim de 
amacımız üyelerimize hizmet etmek.” 
değerlendirmesini yaptı.

Makine ve imalat sanayi konusun-
da gelişmiş bir alt yapısı olan ilçede, 
toprak sanayi makineleri, otomotiv ye-
dek parça, redüktör, tarımsal ilaçlama 
makineleri, makine ve inşaat kalıpları, 
montaj platformu-atölye grupları ile 
mekanik ve akülü transpalet imalatı, 
üretilen makine ürünlerinin başında 
geliyor. 

OSTİM firmaları 
yatırıma devam ediyor 

Turgutlu sanayicileri 
OSTİM’i inceledi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 
faaliyet gösteren sanayiciler bilgi 
birikiminden faydalanmak ve iş 
birliği olanaklarını değerlendirmek 
üzere OSTİM’de incelemelerde 
bulundu. 

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan Teşekkür Belgesi, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından Genel 
Müdür İlhami Acet’e takdim edildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, üre-
timi, üreteni ve sanayiciyi sev-
diğini ifade ederek, Ankara’da 

artık inşaata değil üretime dönük yatı-
rım yapılmasının şart olduğunu ifade 
etti.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sa-
nayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği 
(ORSİAD), Yönetim Kurulu üyeleriy-
le bir araya gelen Vali Topaca, üretimi, 
üreteni, sanayiciyi sevdiğini, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da her 
daim desteğe hazır olduğunu bildirdi.

Üretimin, yatırımın, ihracatın önemine 
işaret eden Ercan Topaca, Ankara’da 
artık inşaata değil üretime dönük ya-
tırım yapılmasının şart olduğunu bil-
dirdi. Başkentte konut stoku fazlası 
olduğunun altını çizen Topaca, inşaat 
şirketlerine, bina yapmak yerine, üreti-
me yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

“Sanayicinin yanındayız”
Vali Topaca, sanayiye özellikle de sa-
vunma sanayiine yönelik yatırımların 
önemine vurgu yaptı. Yüksek katma 
değer ve ihracat artışı gibi ekonomik 

getirilerin yanı sıra, ülkemiz açısından 
stratejik önemde olduğunu dile getiren 
Topaca, “Savunma sanayiinde yerli ve 
milli üretimi artırırsak mücadelemiz de 
güçlü olur. Biz savunma sanayiini il-
gilendiren her türlü girişimde, yatırım 
ve üretimde sanayicinin yanındayız.” 
dedi.

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Nedret Yener de Vali Topaca’nın sa-
nayici dostu, üreten kesimle bütünleş-
miş, desteğini hiçbir zaman esirgeme-
diğini vurgulayarak, “Varlığınızı ve 
gücünüzü her zaman arkamızda hisse-
diyoruz.” dedi.

ÜRETİM TAVSİYESİÜRETİM TAVSİYESİ
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Toplantıdan sonra yapılan yazılı 
açıklamada; Savunma Sanayii İcra 
Komitesi’nin, yapılan yasal düzen-

leme sonrasında ilk defa Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın başkanlığında, gündeminde 
yer alan konuları görüşmek üzere toplan-
dığına dikkat çekildi.
Açıklamada; gerçekleştirilen toplantıda, 
Zeytin Dalı Operasyonu'nda Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin ve güvenlik güçlerinin 
gücüne güç katan yerli ve milli sistemle-
re yenilerini eklemeye yönelik projelerin 
gözden geçirildiği ve yeni kararların alın-
dığı ifade edildi.
Toplam 9.4 milyar dolar (36 milyar TL) 
bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği 
toplantıda, savunma sanayini geliştirme, 
güçlendirme ve destekleme amaçlı muh-
telif yatırım ve iyileştirme faaliyetlerinin 
de gözden geçirildiği kaydedildi.

“Kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi, 
sistemlerimizi geliştireceğiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının ar-
dından Savunma Sanayi İcra Komitesi 
Toplantısının, ilk defa kendi başkanlı-
ğında gerçekleştirildiğini belirtti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için son 
derece hayati öneme sahip gördükleri bu 
komitenin toplantılarını periyodik olarak 
yapacaklarını ve yürütülen çalışmaları 
adım adım takip edeceklerini söyledi.

Bir vida dahi şantaj malzemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi göbe-
ğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde, 
bize verilen bir vidanın dahi yeri geldi-
ğinde baskı, hatta şantaj malzemesine dö-
nüştürüldüğünü gördük. İşlerine gelme-
yince bize tabanca vermeyenlerin diğer 
silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde 
olduğunu ve olabileceğini az çok hepiniz 
tahmin edersiniz. Kritik savunma sana-
yi ürünlerimizin kendi imkânlarımızla 
üretme işini belli bir düzeye getirmemiş 

olsaydık şu anda ne hâlde bulunurduk? 
Açıkçası bunu düşünmek bile istemiyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Hazır alım olmayacak
Toplantıda Türkiye’de tasarlanabilecek, 
üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir 
ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar ha-
ricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak 
almama kararı aldıklarını kaydetti.
“Gerekirse daha çok zaman harcayacak, 
hatta gerekirse daha çok para harcaya-
cak, ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, 
ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştire-
ceğiz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin şartlarını kabul ederek bir-
likte çalışmak isteyen uluslararası savun-
ma sanayi kuruluşlarıyla iş birliğine hazır 
olduklarını fakat bu iş birliğinin asla ha-
zır alım şeklinde olmayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de gi-
derek daha güçlü hale gelen bir savunma 
sanayi sektörü olduğunun altını çizdi. 
Dünya devleriyle yarışabilecek hâle gel-
miş milli kuruluşların yanında yüzlerce, 
binlerce kendini bu işe adamış özel sek-
tör fi rmasının geceli gündüzlü çalıştığını, 
mühendislerin, teknisyenlerin, girişimci-
lerin her gün yeni başarılara imza attığı-
nı ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

daha düne kadar “yapılamaz, olmaz, 
mümkün değil.” denilen nice projenin ya 
tamamlandığını, ya da tamamlanma aşa-
masına geldiğini belirtti.

Offset uygulamalarında 
sektörün rolü büyük
Son yıllarda savunma sanayiinde 
çok önemli atılımlar gerçekleştiren 
Türkiye’nin, bu projelerinde KOBİ iş 
birliği paylarını da her geçen gün artırı-
yor.
Sektör, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 
(SSM) başarıyla uyguladığı stratejiler 
kapsamında örnek bir model haline gel-
di. Devam eden projeler kapsamında; 
yerli sanayi fi rmalarının imkan ve kabi-
liyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla 
uluslararası rekabet güçlerinin artırılması 
ve teknolojik iş birliği, yatırım ve Ar-Ge 
imkanları sağlanması amacıyla Sanayi 
Katılımı/Offset (SK/O) faaliyetleri plan-
lanıyor ve gerçekleştiriliyor.
SK/O Yönergesi ile SSM tarafından yü-
rütülen projelerde talep edilen SK/O yü-
kümlülük oranı, sözleşme bedelinin en az 
%70’i olacak şekilde belirlendi. Ayrıca, 
Kategori-A SK/O yükümlülüğünün en az 
%30’unun Yan Sanayi/KOBİ İş Payı ve 
en az %15’inin KOBİ payı olarak taahhüt 

altına alınması şart koşuluyor. Bununla 
birlikte, SK/O Yönergesi ile SK/O teklif-
lerinin daha etkin değerlendirilebilmesi 
için kullanılan teklif değerlendirme me-
todu değiştirildi. Özellikle, Kategori-A 
türü SK/O yükümlülüklerinin daha etkin 
değerlendirilmesi ve takip edilebilmesi 
amacıyla yüklenici fi rmalar tarafından 
detaylı bir Sanayileşme Planı SK/O tek-
lifi nin parçası olarak sunuluyor ve SK/O 
Sözleşmesi ile imza altına alınıyor. Yan 
Sanayii/KOBİ’lere ve yerli tasarıma ve-
rilen önem artırıldı.
SSM’nin yürüttüğü olduğu offset uygu-
lamaları, sanayileşme faaliyetlerine sağ-
ladığı katkılar çerçevesinde kamuoyu 
tarafından yakından takip ediliyor. SSM 
Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiye 
göre; önümüzdeki 30 yıllık sürede ger-
çekleşecek bakiye SK/O yükümlülüğü, 
10.3 milyar dolar.
2016 yılı sonu itibarı ile toplam 1.756 
milyon dolar tutarında bir SK/O yüküm-
lülüğü gerçekleşti. 

Kaynak: SSM Yıllık Faaliyet Raporu 2016

Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantıda 36 milyar TL 
bedelinde 55 proje değerlendirildi. 

GURUR VEREN PROJELER 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 
internet sitesinde paylaşılan yerli ve 
milli projeler; Kara Araçları, Deniz 
Araçları, Havacılık ve Uzay, Ar-Ge, 
Hava Savunma ve Silah Sistemleri, 
Siber Güvenlik ve Elektronik Harp 
başlıklarından oluşuyor. 
Bu projeler arasında Altay Ana 
Muharebe Tankı, mayına karşı 
korumalı tekerlekli araç Kirpi, zırhlı 
taktik araçlar CobraII ve Ejder Yalçın, 
seyyar yüzücü hücum köprüsü 
Samur, MİLGEM, sahil güvenlik ve 
arama kurtarma botları, Hürkuş, 
Milli Muharip Uçak, Anka, Bayraktar 
Silahlı İnsansız Hava Aracı, Göktürk 
Uydusu ve çok sayıda birbirinden 
kritik çalışmalar yer alıyor. 

KOBİ’lerin sektördeki başarısında 
en önemli rollerden biri de 

kümelenmelerde. OSTİM bünyesinde 
faaliyet gösteren OSTİM Savunma 
ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA); 
Avrupa Havacılık Kümelenmeleri Birliği 
(EACP) üyesi ve Avrupa Komisyonu 
tarafından verilen ve tüm Avrupa’da 
geçerliliği bulunan Bronze Label Kalite 
Etiketi Ödülü’ne sahip. 2008 yılından 
bu yana, üyelerini yurt içinde ve yurt 
dışında en iyi şekilde temsil eden OSSA, 
birçok firmasının T.C. Ekonomi Bakanlığı 
destekleri ile AS 9100 sertifikası almasını 

sağladı. 
Küme, hem kamu hem de özel kurum ve 
kuruluşlar tarafından sektörün geleceği ile 
ilgili kararların alınacağı toplantılara katılım 
sağlayarak, KOBİ’lerin potansiyellerini 
ve becerilerini anlatıyor, sektörel iş 
bağlantılarını geliştiriyor ve marka 
değerini artırıyor. OSSA; Türkiye’de 2013, 
2014 ve 2016 yıllarında gerçekleştirdiği, 
dünya devleriyle KOBİ’lerin bir araya 
geldiği Savunma ve Havacılıkta 
Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) 
Ankara’daki etkinliğinin dördüncüsünü, 
23-25 Ekim 2018 tarihlerinde Hacettepe 

Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde 
düzenleyecek. 
KOBİ'lerin, Tier 1 ve OEM firmalar 
ile görüşmesini sağlamak amacı ile 
planlanan etkinlik en son 2016’da 
düzenlendi. Bu faaliyette, 33 ülkeden 200 
firma, 5400 kayıtlı ikili iş görüşmesine 
imza attı. ICDDA, katılımcılarının çeşitliliği 
ve ayarlanan iş görüşmelerinin başarısı ile 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 
2014 ve 2017 yıllarında Savunma Sanayii 
Tanıtımı Özel Ödülü’ne layık görüldü. 
ICDDA 2018 programı, sponsorlarından 
ve katılımcılardan tam destek görüyor. 

www.ostimsavunma.org

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

KOBİ’LERİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

SAVUNMA, KOBİ DESTEKLİ 
MİLLİ PROJELERLE GELİŞİYOR
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İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM), üyelerini dünya pazarlarına 

hazırlarken mesleki ve sektörel eğitim 
ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda 
küme üyesi firmalara yönelik Temel Hid-
rolik Eğitimi düzenlendi. Gelecek dö-
nemde de Mobil Hidrolik Eğitimi, Motor 
Revizyonu ve Bakım-Onarım Eğitimleri 
planlanıyor.

İŞİM, üyelerini dünya pazarlarına hazır-
lamak ve kapasitelerini geliştirmek üze-
re yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. 
Küme, bu kapsamda düzenlediği eğitim-
lerle de üyelerinin mesleki ve sektörel 
bilgilerini artırarak, daha rekabetçi bir 
üretim yapısına ulaşmasına destek olu-
yor.

Küme, oluşturduğu çalışma gruplarıyla 
da üyelerinin ihtiyaçlarını tespit ediyor. 
İŞİM Eğitim Komisyonu’nun araştırma-
larının ardından, çözüm ortaklarından İş 
Makinaları Mühendisleri Birliği (İMMB) 
ile birlikte ilk teknik eğitim olan Temel 
Hidrolik Eğitimi düzenlendi.

3 gün süren eğitime, firmaların üretim 
bölümünde çalışan yetkilileri ve mühen-
disler katıldı. Eğitimde katılımcıların, 
hidrolik ve elektro hidrolik sistemlerle 
ilgili prensipleri anlayabilecek, ekipman, 
akışkan ve devre mantığı ile ilgili yorum 
yapabilecek ve hidrolik sistemlerin devre 
şemalarını okuyabilecek seviyeye gelme-
si hedeflendi. 

İŞİM ile İMMB arasındaki iş birliği 
protokolü kapsamında önümüzdeki dö-
nemde; Mobil Hidrolik Eğitimi, Motor 
Revizyonu ve Bakım-Onarım Eğitimleri 
planlandı.

COSME Programı’nın 
Türkiye’deki ortağı
Avrupa Komisyonu Bronz Marka sahibi 
İŞİM’in, sektöründe Türkiye’de ve dün-
yada bir merkez olan OSTİM Bölgesi ve 
Ankara ilinde yer alan ve ağırlıklı olarak 
KOBİ’lerden oluşan, sektörün ulusal ve 
uluslararası ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
bir potansiyele sahip üyeleri, Hafif İnşa-
at Makineleri, İş Makineleri ve Yedek 
Parçaları, Beton Santralleri, Kırma-Ele-
me Tesisleri, Asfalt Plentleri, Araç Üstü 
Ekipmanları, Aktarıcı-Konveyör Sistem-
leri alt sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 

Küme, AB tarafından 2,3 milyar Euro 
Bütçe ile KOBİ’lerin yeni pazarlara ve 
finansmana erişiminin iyileştirilmesi, 
çerçeve koşulların geliştirilmesi ve gi-
rişimciliğin teşvik edilmesi hedefleriyle 
oluşturulan Avrupa Birliği İşletmele-
rin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği 
Programı’nda (COSME), İngiliz, İtalyan 
ve İspanyol ortaklarla, dünyada bu pro-
jeyi yürüten ilk 5 konsorsiyum arasına 
girmişti. 

İŞİM’de teknik eğitimler başladı 
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Apartmanlar, alış veriş merkezleri, 
havaalanları, hastaneler, okullar… 
Hayatımızın her alanında asansör-

ler var. Bu asansörlerin üreticilerine ba-
kıldığında belli başlı yabancı markaların 
ağırlığı görülüyor. 

“Türk asansör sektörünün doğrudan 
kentleşme ve buna bağlı olarak gelişim 
gösteren inşaat sektörü ile birlikte dü-
şünülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki 
dönemde, Türkiye’deki kentleşme süre-
cinin devam edeceği hususu dikkate alın-
dığında, inşaat sektörünün faaliyetlerine 
paralel olarak, asansör sektöründeki bü-
yümenin devam etmesi kaçınılmaz ola-
rak görülmektedir.” 

Bu ifadeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nce 
2017 yılında hazırlanan Asansör Sektö-
rü Raporu’nda yer alıyor. Türk asansör 
sektörünün, 1950’lerden sonra hareket 
kazanan ve tamamen ithalat yoluyla ih-
tiyaçların karşılandığı bir sektör yapısın-
dan sıyrılarak kademeli olarak montaj ve 
aksam imalatı alanlarında yerli üretimin 
arttığı bir sektör yapısına dönüştüğü ve 
özellikle 1990’lardan sonra artan talebe 
karşılık olarak büyümesini ve gelişimini 
sürdürdüğü belirtilen raporda; dünya pa-
zarını elinde tutan çok uluslu şirketlerin 
üretim alanlarını daha ucuz işgücüne sa-
hip Asya ülkelerine taşımasıyla birlikte, 
ulusal şirketlerin rekabet gücünün zayıf-
ladığının altı çiziliyor.

Bu durum, hem kullanıcı açısından, hem 
de ulusal asansör sektörünün gelişimi 
açısından önemli bir risk olarak değer-
lendiriliyor. 

300 milyon dolara yaklaşan ithalat!
Türkiye’nin 2016 yılı asansör sektörü 
toplam ithalatı 288.912.192 dolar. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
TBMM’de bir soru önergesini yanıt-
larken, sektörün 2017 yılına ilişkin çok 
çarpıcı bilgiler verdi. Bakan Özlü, ülke-
mizde yaklaşık 477 bin adet asansörün 
varlığına işaret etti. 

Kırmızı etiket; yapılan test ve denetim-
ler sonrasında, can ve mal güvenliği için 
yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede 
giderilmesi gereken uygunsuzlukların 
tespit edildiği güvensiz asansörlere iliş-
tirilen etiket olarak tanımlanıyor. 2017 
yılında 356 bin asansörün periyodik 
kontrol faaliyetleri yapıldığını anlatan 
Özlü’nün bu noktada verdiği rakam ise 
şöyle: 87 bin asansöre kırmızı etiket iliş-
tirildi.

Faruk Özlü, asansörlere, asansör montaj 
fi rmalarına ve bakım fi rmalarına yönelik 
piyasa gözetim ve denetim faaliyeti yü-
rüttüklerini ifade ederken, 2017’de 7.120 
adet asansör ve asansör fi rmasının denet-
lendiğini, 2.358 adedinde uygunsuzluk 
bulunduğunu ve 7 milyon TL idari para 
cezası uygulandığını belirtiyor. 

Asansör Sektörü Raporu’nda; ülkemizde 
asansör sektörünün, aksam imalatı, asan-
sörün tesis edilmesi (montaj) ile bakım 
ve onarım olarak üç ana kolda faaliyet 
gösterdiği belirtiliyor. Buna göre Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda sana-
yi sicil kaydı bulunan asansör montaj ve 
asansör aksam imalat fi rması sayısı top-
lamda 2.285 adet.

Sanayi sicil kayıtlarında yer alan ve yıllık 
işletme cetveli veren 1.533 adet asansör 
montaj ve asansör aksam imalat fi rma-
sından hareketle, sektöre ilişkin kapasite 
kullanım oranı (KKO) ortalama olarak 
%60 seviyesinde. 

Türkiye’deki projeler 
yerli üretim için fırsat
Raporda, Türk asansör sektörü ve sek-
törün teknolojik yapısının geliştirilebil-
mesi için, TOKİ tarafından önümüzdeki 
dönem içerisinde yürütülecek projelerin 
çok önemli fırsatları sunacağına dikkat 
çekilirken gerek kamusal gerekse sektö-
rel alanda sürecin iyi yönetilmesinin ge-
rekliliğine vurgu yapılıyor:

“Türk asansör sektörünün hem asan-
sör hem de aksam imalatında, 
markalaşma ile paralellik 
oluşturacak şekilde 
kalite ve güvenlik 
esaslarını ön 
planda tutacak 
yeni tasarım-
lar geliştirme-
si, sektörün 
gerek iç piya-
sada gerekse 
dış piyasadaki 
pazar payının 
büyümes ine 
olumlu katkı-
ları olacaktır.” 

Yerli ve milli üretimin ısrarla dile 
getirildiği günümüzde, asansör 
alımlarında Türkiye’nin yurt dışına 
giden parası 300 milyon dolar 
mertebelerinde. TOKİ başta olmak 
üzere inşaat sektöründe büyük 
yatırımların adresi Türkiye, yerli 
asansör üreticilerine önemli fırsatlar 
sunuyor. 

Sektöre yönelik hazırlanan raporlarda, 
iç piyasanın yerli üreticilerden en 
belirgin beklentisi; markalaşma ile 
paralellik oluşturacak şekilde kalite ve 
güvenlik esaslarını ön planda tutacak 
yeni tasarımlar geliştirmesi. Çok 
uluslu firmaların taşeronları haline 
gelme riski de sektörün en önemli 
sorunlarından biri. Tabloyu tersine 
çevirmek için harekete geçen OSTİM’de 
Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü’nün destekleriyle 
kümelenme için çalışma başlatıldı. 

MARKALAŞAMAYAN TÜRK ASANSÖR 
SEKTÖRÜNÜN ÇIKIŞI KÜMELENME

Küresel markalar yerli üreticileri taşeronlaştırarak iç piyasaya hakim hale geliyor!

Orhan Aydın 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı

OSTİM’de, Ankara’da ve Türkiye’de 
çok sayıda asansör konusunda 

çalışan; üreten, takan, hizmet sunan 
firmalar var. Gördüğümüz manzara şu; 
burada tamamen yıkıcı rekabet var. 
Kalite ve güven sorunu da var. 

Raporlardan okuduğum kadarıyla 
Türkiye’de 2.300 tane kayıtlı asansörcü 
var. Çok sayıda merdiven altı asansörcü 
varlığına işaret ediliyor. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın raporunda, 
Türkiye’deki asansörlerin de yüzde 63’ü 
kırmızı etiketli! Asansörü yapıyoruz fakat 
bunun kalitesinde ve güvenin de sorun 
var. Kırmızı olarak binilmez vaziyette du-
ruyor. Ve Türkiye’de 300 milyon dolarlık 
asansör ithal ediliyor. 

Bizim hazır yaptığımız, yapabildiğimiz, 
çok fazla teknolojisi olmayan bir ürünü 
Türkiye dışarıdan alıyor. Bizim yüzü-
müzden. Biz ne oluyor da bu asansörü 
yapamıyoruz. Neyimiz eksik? 

Kendin tasarlamış olsan dahi müşteri 
güvenini sağlayamıyorsun. Yolda kalır-
sa, katta kalırsa, kaza yaparsa, diye yerli 
asansöre binmiyorlar. Yüksek binalara 
takmıyorlar. Ve zincirleme bir şekilde bu 

gidiyor. Diğer türlü de piyasada bu işin 
bir düzeni olmadığı için kontrolünde, 
kalitesinde testinde, imza atan kurumla-
rında zincirleme…

Sorun bizim tarafta; bunu çözemiyo-
ruz ki insanlar güvenip yerli asansör 
almıyor. Dolayısıyla bunu yerli üreticile-
rin oturup çözmesi gerekiyor. Asansör 
üreticilerini de bu durumla yüzleştirme-
miz gerekiyor. 

Bunu kim çözecek? Devletten bekliyor. 
Hayır devlet çözmez! Sen kendin bunun 
çözümünü bulacaksın ve bunu adım 
adım bütün eksik tarafları tamamlaya-
rak, bunu kullanılabilir, güvenilebilir ter-
cih edilebilir hale biz getireceğiz. Başka 
kim getirecek?

Dolayısıyla bunun arkasında bir kalite, 
test bir de güven verecek mekanizma 
ihtiyacı var. Bir araya gelmek her zaman 
bunlara bir çare olabilir. Sorunlarını 
konuşulması bile bir çaredir. Bir arada 
oturup, nedir bizim sonumuz? Ne yap-
malıyız? sorularına bile cevap aramak 
bir çaredir. Bir yerden başlanması lazım. 

Bu sektördeki sanayicilerimizin üniversi-
teyle temas etmeleri, kamu politikalarıyla 
buluşmaları şart. TSE, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bu sektörün içinde 
oyuncu olmalı, onlarla birlikte çözüm 
üretmelidir. 

ÇÖZÜMÜ HEP BİRLİKTE ÜRETMELİYİZ

YILLARA GÖRE ASANSÖR PERİYODİK KONTROL VERİLERİ
YILI KIRMIZI SARI MAVİ YEŞİL TOPLAM

2012 75.190 (%74) 12.062 (%12) - 14.002 (%14) 101.254

2013 96.542 (%64) 11.407 (%7) - 44.329 (%29) 152.278

2014 92.743 (%55) 9.893 (%6) - 64.689 (%39) 167.325

2015 117.993 (%58) 7.856 (%4) 8.289 (%4) 70.043 (%34) 203.231

2016 189.539 (%63) 8.813 (%3) 36.458 (%12) 66.723 (%22) 301.533

Kaynak: BSTB Asansör Sektörü Raporu

“Türk asansör sektörünün hem asan-
sör hem de aksam imalatında, 
markalaşma ile paralellik 
oluşturacak şekilde 
kalite ve güvenlik 
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Türkiye’nin tasarımından üretimine 
yerli ve milli asansör markaları çı-

karabilmesi, firmaların küresel rekabette 
yer alabilmeleri için kollar sıvandı. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 
desteği ile kümelenme fikrini benimse-
yen asansör sektörü temsilcileri, OSTİM 
OSB’nin ev sahipliğinde düzenlenen ara-
ma toplantısında bir araya geldi. 

“Firmalar kümelenmeyi sahipleniyor 
ve inanıyor”
Sektörün problemleri, çözüm önerileri 
masaya yatırılarak kümelenmeye ilişkin 
sanayicilere bilgi aktarıldığı toplantıda 
konuşan OSTİM OSB Bölge Müdürü 
Adem Arıcı, bölge olarak kümelenme 
başlığı altında birçok sektörde ciddi pro-
jeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 
Arıcı, “Buradaki kritik olan nokta; fir-
malarımızın sahiplenmesi ve inanmaları. 
Ulaştığımız olumlu sonuçlardan, asan-

sörle ilgili bir çalışma yapılması gerekti-
ğine kanaat getirdik.” dedi.

“Rekabet gücünü sağlayamadık”
Anadolu Asansörcüler Derneği Başkanı 
Gürhan Cihaner, sektörün ulusal ve ulus-
lararası rekabet gücünü sağlayamadığını 
kaydetti. Sektörün markalaşamadığını ve 
gitgide çok uluslu firmaların taşeronları 
haline geldiğini dile getiren Cihaner, “Cı-
vatayı bile yurtdışından getiren küresel 
firmalar, güçlü mali yapıları ve marka de-
ğerlerinden dolayı nitelikli elemanlarımızı 
ve bu gidişle firmalarımızı da taşeronlaştı-
rarak sektöre hakim hale geldiler. İnanın 
daha iyisini yapacak birikimdeyiz. Hemen 
hemen asansörün tüm parçası Türkiye’de 
üretiliyor. İhracatımız çok yetersiz. Oysa 
coğrafi yapımız nedeniyle bölgeye hakim 
olmamız gerekiyor fakat markamız yok, 
lansmanımız, vitrinimiz ve kurumsal ya-
pımız eksik.” görüşünü paylaştı.  

Başkan Cihaner, TOKİ, şehir hastanele-
ri, hava limanları gibi tesislerde, kamuya 
maliyeti ve risklerine rağmen yerli firma-
lar tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. 

“Beraber çalışalım”
Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Vehbi Konarılı, Ankara’da 219 
adet yeterlilik belgesi olan firma bulun-
duğunu ve hepsinin montajcı olmadığını 
anlattı. Konarılı, sanayicilere şu mesajı 
verdi: “Bir iş yapılacaksa planla, uygula, 
kontrol et döngüsünü çalıştırmak gerekir. 
Kalite yönetim sistemlerinde bu önemli-
dir. Asansörde de planlama ve uygulama 
kısmında da beraber çalışalım istiyoruz. 
Ankara’da 219 adet yeterlilik belgesi 
olan firma var. Bunların hepsi de mon-
tajcı firma değil. Kuruluş amaçları mon-
tajcılık değil. İl Müdürlüğü ve Bakanlık 
olarak piyasa gözetim ve demetim açı-
sında bakmıyoruz olaya. Kümelenmenin 
Türkiye’ye faydası olacağını düşünüyo-
ruz.”

OSTİM’DE İLK ADIM ATILDI

OSTİM’de bir araya gelen sektör temsilcileri kümelenme fikrine olumlu yaklaştı. Toplantıda, kümelenmenin sorunları aşmada ve marka 
çıkarmada etkili olacağı görüşü ağırlık kazandı. 

Sektör arama toplantısında gerçekleştirilen çalıştayda sanayiciler üretim, kalite, ihracat, strateji 
gibi başlıklarda mevcut durumlarını tartıştı. 

•	 Organize	değiliz.	Adeta	yerli	ve	
milli	bir	seferberlik	ilan	ettiğimiz	
bugünlerde	asansör	de	bu	
durumdan	nasibini	almalı.	

•	 TOKİ,	şehir	hastaneleri,	hava	
limanları	gibi	tesislerde	mutlaka	
yerli	firmalar,	kamuya	maliyeti	
ve	risklerine	rağmen	tercih	
edilmelidir.	Sektör	ancak	bu	
durumda	bir	markayı	daha	
kolaylıkla	çıkarabilir.	

•	 Millilikten	ve	yerlilikten	içe	ka-
panma	anlaşılmamalıdır.	Dünya	
4.0	sanayi	devrimini	tartışırken	
küresel	ticaret	ve	teknolojinin	
dışında	kalamayız.	

•	 Nitelikli	bir	katılımla	oluşturaca-
ğımız	kümelenme	faaliyeti,	dev-
letimizden	beklenen	istenecek	
kriterleri	belirleyebilir.	Kamu	
karşısında	karmaşık	ve	sorunlu	
bir	görüntümüz	var.	Bunu	sade-
leştirip	giderebiliriz.	

•	 Kümelenme,	sorunları	aşma-
mızda	kamu	karşısında	tek	ses-
le	ve	devlet	dilinde	çıkmamız	
için	önemli	bir	faaliyet	olacaktır.

TOPLANTIDAN NOTLAR

Yusuf Atik 
Asansör	Sanayicileri	Federasyonu	
Yönetim	Kurulu	Başkanı

İç	ve	dış	pazarlarda,	çok	uluslu	firma	ve	ürünlerle	rekabet	edebilecek	yerli	
markalar	ortaya	çıkarabilme	konusunda	
önemli	imkan	ve	avantajlara	sahibiz.	
Yerli	asansör	sanayi	bu	birikime	ve	güce	
ulaşmıştır.	Kalitesi,	güvenlik	standartları,	
teknik	özellikleri	ve	montaj	sonrası	hiz-
metleri	ile	tüm	ihtiyaçlara	cevap	verecek	
düzeydedir.	

Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı’nda	
bir	asansör	şubesinin	bulunması,	Ba-
kanlık	bürokrasisinin	asansör	sektörüne	
olan	hakimiyeti,	hükümetimizin	yerli	
ürün	kullanımı	ve	ihracat	konusunda	
verdikleri	destek	yerli	markaların	ortaya	
çıkması	için	önemli	bir	imkan	ve	avan-
tajdır.

Büyük	inşaat	firmalarının	ve	kamu	ihale-
lerinde	yetki	ve	sorumluluk	taşıyanların	
yerli	asansör	sanayimizin	tüm	beklen-
tilerini	karşılayacak	birikime	ulaştığını	
görmeleri	konusunda	federasyon	olarak	
gayret	sarf	ediyoruz.	Önümüzdeki	
dönemde	bu	konuda	yeni	proje	ve	çalış-

malarımız	olacak.	Kendi	savaş	uçağını,	
kendi	gemisini	yapabilen,	yerli	otomobil	
için	adım	atan	Türkiye’nin	kendi	asan-
sörünü	yapamadığını	düşünmek	büyük	
haksızlıktır.

OSTİM	Organize	Sanayi	Bölgesi	
Başkanlığı’nın	Ankara’daki	tüm	asansör	
markalarını	kümelenme	yöntemi	ile	bir	
araya	getirerek	ortak	bir	çatı	altında	
toplayıp	güç	birliği	oluşturma	çabaları	
bizim	için	oldukça	önemlidir.	Küme-
lenme	sistemi	Avrupa	ülkelerinde	de	
uygulanan	başarılı	bir	yapıdır.	Öncelikle	
firmalarımıza	bu	yapılanmanın	iyi	anlatıl-
ması	ve	sağlam	bir	alt	yapı	oluşturulma-
sı	gerekiyor.	

Asansör	Sanayicileri	Federasyonu	ola-
rak	öncelikli	hedefimiz	olan	yerli	ve	milli	
asansör	markalarımızın	desteklenmesi	
amacıyla	yapılacak	her	çalışmada	varız.	
Hatta	bunun	Ankara	ile	sınırlı	kalma-
ması	gerektiğini	düşünüyoruz.	Çünkü	
Türkiye’nin	pek	çok	şehrinde	gerek	üre-
tici,	gerek	imalat,	gerekse	montaj	firma-
ları	olarak	çok	değerli	markalarımız	var.	
Bu	kümelenmenin	kapsamının	zamanla	
Ankara’nın	dışına	çıkarak	büyümesini	
temenni	ederiz.	Bu	konuda	üzerimize	
düşen	görevi	yapmaya	da	hazırız.

ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ

Türk	asansör	sektörünün	en	
önemli	ve	en	temel	sorunu	olarak;	
sektörün	Ar-Ge	alt	yapısının	güç-
lendirilmesine	yönelik	çalışmaların	
azlığı	veya	tamamen	yetersizliği	
olarak	gösteriyor.	Türk	asansör	
sektörünün	genel	yapısı	incelendi-
ğinde,	asansör	firmalarınca	hazır	
proje	uygulamaları	ile	üretimin	
içerisinde	yer	aldığı	görülüyor.

Çoğu	firmanın	kendi	proje	uy-
gulamalarını	üretmesi	ve	geliştir-
mesi	gerekiyor.	Ancak	firmaların	
araştırma	geliştirme	faaliyetlerine	
yönlendirilmesi	için	finansal	
desteklere	ihtiyaç	var.	Bu	sebeple	
sektörün	gerek	Bakanlık	gerek-
se	diğer	kurum	ve	kuruluşların	
desteklerinden	asgari	şartlarda	
faydalanması	gerekiyor.		

Kaynak: BSTB Asansör Sektörü Raporu

AR-GE ÇALIŞMALARI 
YETERSİZ

2016
İTHALAT

842810 GTİP No'lu Asansörler 
kaleminde 182.701.088 milyon 

dolar ithalat ve 843131 GTİP 
No'lu Asansörlere ait parçalar 

kaleminde de 106.212.10 milyon 
dolar ithalatla toplam ithalat 

rakamı 288.912.192 milyon dolar. 
Kaynak: BSTB Asansör Sektörü Raporu
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Katar'da yapılacak 2022 
Dünya Kupası ve beraberindeki iş 

hacminin, Türk firmalarını da heyecan-
landırdığını belirterek, "Katar Başbaka-
nı, özellikle ihalelerde Türk firmalarına 
öncelik verileceğini ifade etti.” dedi.

Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, Katar'a uygulanan 
ambargo sonrasında ülkenin yanında ol-
masının, halk ve iş dünyası tarafından 
unutulmadığını belirtti. Tüfenkci, Türki-
ye-Katar İş Forumu ile 2. Expo Turkey 
by Qatar kapsamında iki ülke iş adamla-
rının, önemli görüşmeler yaptıklarını ve 
iş bağlantıları kurduklarını anlattı.

Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası 
ve beraberindeki iş hacminin, Türk fir-
malarını da heyecanlandırdığını dile geti-
ren Tüfenkci, "Katar Başbakanı, özellikle 
ihalelerde Türk firmalarına öncelik veri-
leceğini ifade etti. Şimdi Türk firmaları-
nın işi sıkı tutarak projeleriyle yakından 
ilgilenmelerini istiyoruz." dedi.

Bakan Tüfenkci, Katarlı yatırımcı firma-
ların Türkiye'ye ilgisinin finans, turizm, 
sağlık, eğitim, gayrimenkul ve emlak 
gibi sektörlerde en üst seviyeye ulaştığı-
na dikkati çekti. Tüfenkci, "Türkiye fır-
satlar ülkesi, biz bu fırsatlardan Katarlı 
kardeşlerimiz de faydalansın istiyoruz. 
Ticaret hacmimiz 2017'de yaklaşık 900 
milyon dolara erişti, 2018 yılında bu çok 
daha yüksek oranlara ulaşacak. Cumhur-
başkanımızın koyduğu 5 milyar dolarlık 
hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum." 
değerlendirmesinde bulundu.

Katar-Türkiye ekonomik ilişkileri
Katar’ın başlıca ihracat ürünlerini; petrol 
ve türevleri, plastik ve mamulleri, alü-
minyum ve mamulleri oluşturuyor. Tür-
kiye, Katar’dan; mineral yakıtlar (LNG), 
alüminyum ve ürünleri, plastik ürünleri 
ithal ediyor.

Katar’ın ithalat kalemlerini oluşturan 
ürünlerin başında; makine ve cihazlar, 
taşıtlar, elektronik ve elektrikli aletler 
geliyor. Katar’ın Türkiye’de ithal ettiği 
ürünler ise şöyle; gemiler-yatlar, elekt-
rikli, elektronik ürünler, makineler ve 
mobilyalar. Kaynak:	www.mfa.gov.tr

Yeni mühendisler yetiştirmeyi ve 
üniversite sanayi iş birlikleri kap-

samında yeni yetenekleri eğitimleri 
sırasında kazandırmayı amaçlayan 
programda öğrenciler haftada en az 1 
gün TAI’de burslu stajyer olarak görev 
aslabilecek. TAI’deki çalışmaları için 
de öğrencilere ücret ödenecek.

TAI, program ile mühendislerden en 
kısa sürede verim alabilmek ve gelecek 
projelerin gerçekleşmesini sağlamak 
için Türk üniversitelerinden yetişen en 
parlak öğrencilere ulaşacak. 

TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel 
Kotil, programın önemine vurgu yaptı. 
Kotil, TAI bünyesine kazandırılan staj-
yer mühendislerin okul ortalamalarının 
bir hayli yüksek olduğunu dikkat çekti. 
Yalnızca yüksek notun istihdam stan-
dartları için belirleyici olamayabile-
ceğine değinen Kotil, üniversite yılla-
rında çalışmanın önemine vurgu yaptı.  
Şirket bünyesinde devam eden projele-
rin başarısı için istihdam rakamlarının 
artması gerektiğini belirtti.

Katar ihalelerde Türk 
firmalarına öncelik verecek

Mühendis adaylarına 
TAI desteği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
(TAI) Stajyer Mühendis 
Programı kapsamında 16 
üniversite program protokolü 
imzaladı. Program kapsamında 
üniversitelerin 3. veya 4. 
sınıflarından mühendis adayı 
öğrenciler, haftada en az 1 tam 
gün TAI’de stajyer mühendis 
olarak çalışacak. 

Programa,	üniversitelerin	3.	
veya	4.	sınıflarında	makine,	
elektrik-elektronik/haberleşme,	
havacılık,	uçak,	uzay,	endüstri,	
bilgisayar,	metalürji	ve	mal-
zeme,	kimya,	mekatronik	mü-
hendisliği	başta	olmak	üzere	
ihtiyaç	duyulan	bölümlerden	
öğrenciler	katılabilecek.

Stajyer	Mühendis	Programına	
katılan	adaylar	haftada	en	az	
1	tam	gün	TAI'de	çalışacak.	
Şirketin	faaliyet	göstermediği	
şehirlerde	ise	TAI	mühendisle-
ri	üniversitelere	giderek	öğren-
cilerle	çalışmalar	yürütecek.	
Öğrenciler	çalıştıkları	süre	bo-
yunca	üniversiteleri	tarafından	
sigortalanacak,	öğrencilere	
ayrıca	TAI’deki	çalışmaları	için	
de	ücret	ödenecek.

TAI,	Stajyer	Mühendis	Prog-
ramı	haricinde	de	üniversite-
lerle	iş	birliklerini	sürdürüyor.	
Hacettepe	Üniversitesiyle	
imzalanan	protokol	kapsamın-
da;	Hacettepe	Meslek	Yükse-
kokulu	öğrencileri,	haftanın	en	
az	iki	günü	TAI	tesislerinde,	
eğitimini	aldıkları	alanlarda	
uygulama	yapacak	şekilde	
ve	TAI’nin	ihtiyaçlarına	göre	
yönlendirilerek	çalışacak.		

TAI	Genel	Müdürü	Doç.	Dr	
.Temel	Kotil,	iş	birliği	pro-
tokolünün	önemine	işaret	
ederek,	“Bu	tip	anlaşmalarla,	
Türkiye’nin	hali	hazırda	devam	
eden	ve	büyük	önem	taşıyan	
savunma	sanayii	projelerine,	
öğrencilerimizin	doğrudan	
katkı	sağlamalarına	bir	kanal	
açmış	oluyoruz.	Geleceğimize	
yönelik	olarak,	öğrencilerimi-
zin	yerlilik	ve	millilik	anlayışı	ve	
kavrayışıyla,	başarı	sağlayabi-
leceğini	görmek	milletimiz	ve	
bizim	açımızdan	önemli.”	dedi.

STAJYER MÜHENDIS 
PROGRAMI

SAVUNMA PROJELERİNE 
ÖĞRENCİLERDEN KATKI

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
hazırlanan, İstatistiklerle Ankara 

2017 çalışması yayımlandı. Çalışma-
da Ankara’ya ilişkin kapsamlı veriler; 
Ankara’da Yaşamak, Ankara’da Ça-
lışmak ve Ankara’da Çevre ve Enerji 
başlıkları altında sunuldu. Kalkınmayı 
ekonomik, sosyal ve çevresel boyut-
larıyla bir bütün halinde ele alan ya-
yında, çeşitli kurumlardan elde edilen 
resmi veriler, il ve ilçe düzeylerinde 
aktarıldı.
Çalışmada, 5.34 milyon nüfusa sahip 
olan Ankara’nın, Türkiye nüfusunun 
%6,7’sini barındırdığı görülüyor. Be-
şeri sermayenin oldukça güçlü olduğu 
Ankara’da, yüksekokul veya fakülte 
mezunlarının oranı %21.3 ile %14.06 
olan Türkiye ortalamasının üstünde 
seyrediyor. 19 yükseköğretim kurumu-
nun bulunduğu Ankara’da lisans ve ön 
lisans düzeyinde toplam 217 bin 584 
öğrenci ile 19 bin 390 öğretim elemanı 
yaşıyor.

Ankara’da ekonomik hayatın incelen-
diği bölümde; temel ekonomik göster-
geler, dış ticaret, gelir dağılımı ve yok-
sulluk, istihdam, yatırım ve teşvikler, 

Ar-Ge ve yenilikçilik gibi konuların 
yanı sıra tarım ve turizm sektörleri ele 
alındı. 

Ankara’nın, 19 üniversitesi, 8 tekno-
parkı, 12 OSB’si ve çok sayıda araştır-
ma merkezi ile yüksek bir beşeri ser-
maye ve güçlü bir teknolojik altyapıya 
sahip olduğu görülüyor.

Bölgelere göre Gayrı Safi Katma De-
ğer (GSKD) üretiminde Türkiye’nin 
2. büyük kenti olan Ankara’da, bölge 
GSKD’sinde hizmetler sektörünün 
%71,5, sanayinin %25,7 ve tarım sek-
törünün %2,8 oranında payı olduğu 
tespit edildi.

İstatistiklerle Ankara 2017’de, 
Ankara’nın son beş yılda en fazla ih-
racat yaptığı ülkeler ABD, Çin, Irak, 
Almanya ve İtalya olarak sıralanırken 
son beş yılda en fazla ithalat yapılan 
ülkelerin ise ABD, Çin, Güney Kore, 
Almanya, İtalya olduğu aktarıldı. 

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
hazırlanan İstatistiklerle Ankara 
2017 çalışmasında, Başkentin 19 
üniversitesi, 8 teknoparkı, 12 OSB’si 
ve çok sayıda araştırma merkezi ile 
yüksek bir beşeri sermaye ve güçlü 
bir teknolojik altyapıya sahip olduğu 
belirtildi. 

Ankara,	güçlü	bir	teknolojik	alt	yapıya	sahip
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
geleneksel İstişare Toplantısı böl-
gedeki tüm paydaşların geniş katı-

lımıyla gerçekleştirildi.

“Ciddi geri dönüşler aldık”
2017 faaliyetleri ile 2018 çalışma prog-
ramının paylaşıldığı toplantının açılışın-
da konuşan OSTİM OSB Bölge Müdürü 
Adem Arıcı, OSTİM’in 50 yıllık üretim 
tecrübesi ile tasarımda, üretimde, mar-
kalaşmada ve rekabette milli hedeflere 
odaklandığını bildirdi. Arıcı, istişare top-
lantısının, bölgede yapılan çalışmaları 
yönlendirdiğini dile getirerek, “Her yıl 
Ocak ayı içerisinde, bir önceki yılın mu-
hasebesi ve gelecek yıl yapacak işlerimi-
zi sizlere sunma adına istişare toplantısını 
düzenliyoruz. Son yıllardaki toplantılar-
da çok ciddi geri dönüşler aldık. Sizlerin 
görüşleri doğrultusunda çalışma planları-
mızı yapmaya, bütün talepleri gerçekleş-
tirmeye çalıştık. Bu çalışma, bizlere son 
derece iyi katkı sunuyor.” dedi.

Adem Arıcı konuşmasının devamında, 
Bölge Müdürlüğü birimlerinin 2017 yılı 
faaliyetleri ile 2018 için planlanan proje-
lerini aktardı. 

“OSTİM, kıymetli bir organizasyon”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, OSTİM OSB’nin faaliyetlerinin 
şekillendirilmesinde ortak aklın önemine 
işaret etti. 2018 yılını planlarken sadece 
Yönetim, Denetim Kurulları, delegeler 
değil bölgedeki tüm paydaşların katkı-
sını beklediklerinin altını çizen Başkan 
Aydın, “Neleri, nasıl kiminle yapalım? 
Yeni daha başka neler yapalım? bu so-
ruların cevabını aramaya çalışıyoruz. 
Bölgemizi yöneten Yönetim Kurulu, 
Denetim Kurulu, delegeler var ama bunu 
yeterli görmüyoruz. Çevremizde hizmet 
sunduğumuz paydaşlarımızın katkısını 
alarak gelecek planımızı zenginleştirmek 
istiyoruz. Eksik bir şey bırakmama ça-
bası içerisindeyiz. Akıl akıldan üstündür 
derler. İstişare önemli; ortak akıldan ya-
rarlanmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Yıl içerisinde müşteri memnuniyetini ta-
kip ettiklerini, eleştirilerin kendileri için 
önem arz ettiğini bildiren Orhan Aydın, 
“OSTİM, kıymetli bir organizasyon. 

Üretim, istihdam, firmalarımız, onların 
rekabet gücünü artırmak bizim için çok 
önemli. Yapılmayanlar, aklımıza gelme-
yenler, bunları nasıl iyileştirebiliriz? Siz-
lerin ortak aklına ihtiyacımız olduğunu 
belirtmek istiyorum.” diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Sunumların ardından, katılımcılar gö-
rüşlerini aktardı. Toplantıda ayrıca OSB 
hizmetlerinden beklentilerin netleştirildi-
ği çalıştay yapıldı. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 
(TÇÜD), 2017 yılı Kasım ayına ait çe-

lik üretim rakamlarına göre, Türkiye’nin 
toplam ham çelik üretimi %7 oranında 
büyüme gösterdi. Ocak-Kasım dönemin-
de ise 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 

%12,7 artışla, 34.2 milyon tona ulaştı.

Kasım ayı verilerine göre, nihai mamul 
çelik tüketimi, 2016 yılının aynı ayına 
kıyasla %4,4 seviyesinde gerçekleşen bir 
artışla, 2.9 milyon tona ulaşırken, yılın 
ilk 11 aylık döneminde, % 4.0 artarak 33 
milyon tona yükseldi.

2017 yılı Kasım ayı dış ticaret verileri-
ne göre, aylık ihracat, miktar yönünden 
%1,4 azalarak 1 milyon 403 bin ton, de-
ğer yönünden ise %22,3 oranında artış 
göstererek 1 milyar 143 milyon dolar se-
viyesinde gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde 2016 yılının 
aynı dönemine nispetle miktar itibariyle 
%9,2 artışla 16 milyon 670 bin ton, değer 
itibariyle %23,9 oranında artarak 12 mil-
yar 075 milyon dolar oldu.

Kasım ayı ithalatı, miktar yönünden 
%32,9 oranında artarak 1 milyon 663 
bin ton, değer yönünden %52,5 oranın-
da keskin bir artışla 1 milyar 281 milyon 
dolar oldu.

2017 yılının Ocak-Kasım döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, ithalat 
miktar yönünden %8,1 azalarak 15 mil-
yon 26 bin ton, değer yönünden %11,7 
artarak 11 milyar 263 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti.

Kasım 2016’da ham çelik üretimi 136 
milyon ton
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) ta-
rafından açıklanan 2017 yılı Kasım ayı 
verilerine göre, Dünya ham çelik üretimi, 
geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %3,7 

artarak 136.3 milyon ton, yılın on bir ay-
lık döneminde % 5.4 oranında gerçekle-
şen üretim artışıyla, 1 milyar 536 milyon 
tona ulaştı.

Kasım ayında, %2,2 oranında bir artışla 
66.2 milyon ton ham çelik üretimi ger-
çekleştiren Çin, yılın ilk 11 ayı itibariyle 
üretimini % 5.7 oranında artırarak 764.8 
milyon tona yükseltti. Diğer önemli çe-
lik üreticilerinden, Japonya’nın üretimi 
%0,1 oranında azalırken, yakın takipçisi 
Hindistan ise üretimini, %6,2 artırdı.

En büyük 10 çelik üreticisi arasında, 
Türkiye, yılın ilk on bir ayında %12,7 
oranında bir artışla 34.2 milyon ton üre-
tim gerçekleştirerek, son 4 aydır olduğu 
gibi üretimini en fazla artıran ülke oldu. 
Böylelikle, Türkiye, Dünya çelik üreti-
mi sıralamasında 8. sıradaki yerini daha 
da sağlamlaştırdı. Söz konusu dönem-
de, Brezilya ise %9,1 üretim artışıyla 
Türkiye’den sonra üretimini en fazla ar-
tıran ikinci ülke oldu.

OSTİM FAALİYETLERİNİ ORTAK AKILLA PLANLIYOR
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, OSTİM OSB’nin faaliyetlerinin 
şekillendirilmesinde ortak aklın 
önemine işaret etti. Aydın, “İstişare 
önemli; ortak akıldan yararlanmak 
istiyoruz.” dedi.

Türkiye, en büyük 10 çelik üreticisi 
arasında, yılın ilk on bir ayında %12,7 
oranında bir artışla 34.2 milyon ton 
üretim gerçekleştirerek, son 4 aydır 
olduğu gibi üretimini en fazla artıran 
ülke oldu. Böylelikle, Türkiye, Dünya 
çelik üretimi sıralamasında 8. sıradaki 
yerini daha da sağlamlaştırdı. 

TÜRKİYE DÜNYADA ÇELİK GİBİ 
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Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen, Örgütsel Temsil ve Yö-

netimin Temelleri ile Kadının Statüsün-
deki Değişim Projesi’nin kapanış toplan-
tısı gerçekleştirildi. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları 
Sendikası’nın yararlanıcı olduğu pro-
je kapsamında düzenlenen eğitimle-
re, proje ortağı olan Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı 37 devlet hastanesi 
ve 10 üniversite hastanesinden gönüllü-
lük esası ile belirlenen 105 kişi katılım 
sağladı. 

Eğitimlerde; Temel Sendikacılık ve Ör-
gütlenme Stratejileri, Yönetim Yakla-
şımları- Sağlık Yönetimi, Geleneksel ve 
Modern Yönetim Yaklaşımları, Yönetim 
Kararları- Liderlik ve Stratejik Yönetim 
konuları anlatıldı.

"Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jü-
lide Sarıeroğlu, sendikal hayatta, meslek 
örgütlerinde siyasette ve her alanda kadın 
konusunda yıllardır artan bir farkındalık 
olduğunu belirterek, yönetimde kadın 
temsili konusunda da büyük adımlar atıl-
ması gerektiğini ifade etti. 

Projeden duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Bakan Sarıeroğlu, “Kalkınma Ajan-
sı desteği ile sendika bütçesine yük getir-
meden bu eğitimin gerçekleşmiş olması 
önemli bir husus. Kadınların kapasite-
lerinin artırılarak onların hem sendikal 
alanda hem de kamuda yönetici pozis-
yonlarda daha çok yer alması gerekiyor.” 
dedi.

Kadınların iş gücüne geçme oranında 
yüzde 34'ü geçtiklerini aktaran Sarıeroğ-
lu, bu artış oranının, 2023 yılındaki yüz-
de 41'lik hedefe ulaşılacağının bir göster-
gesi olduğunu bildirdi. 

"Kadın güçlü olursa biz, Türkiye'nin 
güçlü olacağına inanıyoruz." diyen Sa-
rıeroğlu, kadınların kalkınmaya katı-
lımının daha fazla olması durumunda, 
Türkiye'nin ileriye doğru yürüyüşünün 
de daha güçlü olacağını aktardı.

Kadınlar kalkınmada
daha fazla olmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, kadınların 
kalkınmaya katılımının daha fazla 
olması durumunda, Türkiye'nin ileriye 
doğru yürüyüşünün de daha güçlü 
olacağını ifade etti. KOSGEB, Borsa İstanbul Gelişen 

İşletmeler Piyasası’nda işlem gör-
mek isteyen işletmelere verilen Gelişen 
İşletmeler Pazarı Destek Programı’nı 
yeniden düzenledi.

Gelişme ve büyüme potansiyeline sa-
hip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, 
fi nansmana erişim imkânlarının arttırı-
labilmesine yönelik olarak Borsa İstan-
bul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda 
işlem görmelerinin desteklenmesi 
amacı ile KOSGEB tarafından veri-
len Gelişen İşletmeler Pazarı Destek 
Programı kapsamında destek unsurları, 
destek üst limitleri ve destek oranları 
güncellendi. 

Yeni düzenlemeye göre program kap-
samında sağlanan desteğin toplam üst 
limiti 500 bin TL oldu. 

Program kapsamında; Piyasa danışma-
nı danışmanlık hizmet bedeli 100 bin 
TL’ye kadar yüzde 75 oranında, aracı 
kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 
300 bin TL’ye kadar yüzde 75 oranın-
da, Bağımsız denetim hizmet bedeli, 
80 bin TL’ye kadar yüzde 75 oranında, 
Hukukçu raporu masrafı, 10 bin TL’ye 
kadar yüzde 75 oranında, SPK kurul 
kaydına alma ücreti ve merkezi kayıt 
kuruluşu masrafı 10 bin TL’ye kadar 
yüzde 100 oranında desteklenecek.  

KOSGEB borsa desteğini
5 kat artırdı

Borsa İstanbul’da yer almak isteyen 
işletmeler için destek oranı 5 kat 
arttırıldı. KOSGEB Gelişen İşletmeler 
Pazarı Destek Programı üst limiti 
100 bin TL’den 500 bin TL’ye 
çıkartıldı.

Yurt	dışından	ithal	edilen	ürünleri	
Türkiye’de	yerli	ve	milli	imkânlarla	
üretecek	olan	KOBİ’lere	5	milyon	
liraya	kadar	verilecek	olan	desteğe	
ilişkin	Stratejik	Ürün	Destek	Progra-
mı	yeniden	düzenlendi.	

Stratejik	Ürün	Destek	Programı	
uygulama	esaslarında,	daha	önce	
“İşletme,	bu	programa	münferiden	
ya	da	büyük	işletme	ile	işbirliği	ya-
parak	başvurabilir.	Büyük	işletme	ile	
işbirliği	yapıldığı	durumlarda	birden	
fazla	işletme	projeye	ortak	olabilir.”	
maddesi,	“İşletme,	bu	programa	
münferiden,	paydaş	da	(Kamu	ku-
rum/kuruluşu,	meslek	kuruluşu	ile	
çalışan	sayısı	ya	da	mali	bilanço/net	
satış	hasılatı	başvuru	sahibi	işletme-
den	büyük	işletmeler)	ya	da	büyük	
işletme	ile	işbirliği	yaparak	başvura-
bilir.	Paydaş	ya	da	büyük	işletme	ile	
işbirliği	yapıldığı	durumlarda	birden	
fazla	işletme	projeye	ortak	olabilir.”	
şeklinde	düzenlendi.	

Programa	başvuracak	projelere,	
işletme	başına	5	milyon	liraya	kadar	
yüzde	70'i	geri	ödemesiz,	yüzde	
30’u	geri	ödemeli	olmak	üzere	
yüzde	100	destek	sağlanacak.

Stratejik ürüne 
paydaşlarla 

başvurulabilecek

Türk Eximbank, ihracatçıların talep-
leri doğrultusunda geliştirdiği mobil 

uyumlu ve güncel teknolojilerle yeni-
lenen internet sitesi ve Türk Eximbank 
İhracat Destek Hizmetleri Merkezi’nin 
açılışı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
tarafından gerçekleştirildi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan 
Yıldırım, 2017 yılında Banka’nın ihracatı 
desteleme misyonunu daha etkin bir şe-
kilde yerine getirmesi amacıyla yeniden 
yapılandırıldığını belirterek, bu süreçte 
ihracatçılarla doğrudan çalışılacak bir 
yapı oluşturulduğunu ifade etti. 

2017 yılında ihracatçılara sağlanan fi -
nansman desteğinin dolar bazında %19 
artırılarak 39,3 milyar dolara yükseltildi-

ğini vurgulayan Yıldırım, aynı zamanda 
ihracatçıların Türk Eximbank’a ilettikleri 
talepleri de dikkate alarak geçen yıl yeni 
uygulamalar ve programlar üzerinde de 
çalışıldığını ve bunların 2018 yılında tek 
tek uygulamaya geçirileceğini belirtti.

İki uygulama hayata geçti
Ayhan Yıldırım, ihracatçıların daha ko-
lay ve hızlı bir şekilde ulaşma talepleri 
doğrultusunda internet sitelerini, kulla-
nıcı dostu bir tasarıma sahip olan, mobil 
uyumlu ve güncel teknolojilerle yenile-
diklerini vurguladı. Yıldırım, “İhracatçı-
larımı, www.eximbank.gov.tr adresinden 
kendilerine uygun ürünleri çok daha ra-
hat bir şekilde bulabilecekleri için gerek 
programlarımız hakkında bilgiye gerek-
se bize hızlı bir şekilde ulaşabilecektir.” 
dedi.

Yıldırım, faaliyete aldıkları bir diğer 
uygulamanın da Türk Eximbank İhracat 
Destek Hizmetleri Merkezi olduğuna de-
ğindi. Yıldırım, “Telefon, e-posta ve yeni 
internet sitemizden ulaşılan bu Merkez 

ihracatçılarımızın gerek Eximbank prog-
ramlarıyla ilgili, gerekse kredi/sigorta mü-
racaatlarının geldiği aşama hakkında hızlı 
bir şekilde bilgi alabilmelerine imkan tanı-
yacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Eximbank, İhracat Destek Hizmetleri 
Merkezi’ni devreye aldı

Türk Eximbank, ihracatçıların 
daha kolay ve hızlı ulaşım talepleri 
doğrultusunda; kullanıcı dostu 
yeni internet sitesini ve bilişim 
teknolojileri destekli İhracat Destek 
Hizmetleri Merkezi’ni hizmete sundu.

Hizmet sektöründeki KOBİ de 
destek kapsamında
Türk	Eximbank	tarafından	yapılan	dü-
zenleme	ile	döviz	kazandırıcı	hizmetler	
sektöründe	faaliyet	gösteren	KOBİ’lerin,	
Bankanın	kullandırdığı	düşük	maliyetli	
kredi	imkanlarından	daha	fazla	yarar-
lanmalarının	sağlanması	amacıyla	KOBİ	
tanımının	kapsamı	genişletildi.	

Bu	kapsamda;	Turizm	hizmetleri,	Ulus-
lararası	karayolu,	denizyolu	ve	havayolu	
taşımacılığı	hizmetleri,	Yurt	dışına	yönelik	
olarak	gerçekleştirilecek	müteahhit-
lik,	müşavirlik,	yazılım	ve	mühendislik	
hizmetleri	gibi	döviz	kazandırıcı	hizmet	
projeleri,								yabancı	uyruklulara	(diplo-
matik	temsilcilikler	ve	mensupları	dâhil),	
turistlere	veya	yurt	dışında	çalışan	Türk	

vatandaşlarına	döviz	karşılığı	verilecek	
sağlık	hizmetleri,	yurt	dışında	yerleşik	
firmalar	adına	garanti	kapsamında	ger-
çekleştirilen	bakım	ve	onarım	hizmetleri,	
yabancı	bandıralı	gemi,	uçak	veya	tırların	
bakımı	ve	onarımı	ile	bunlara	yapılan	mal	
(yakıt	ve	madeni	yağlar	hariç)	ve	hizmet	
satışları,	yurt	içinde	yerleşik	haber	
ajanslarınca,	yurt	dışındaki	yayın	organ-
larına	görüntülü	veya	görüntüsüz	haber	
satışları	gibi	döviz	kazandırıcı	hizmetleri	
sunan	firmalara	verilen	kredi	destekleri-
nin	artırılması	amaçlanıyor.

Yapılan	değişiklikle,	döviz	kazandırıcı	
hizmetler	sektöründe	faaliyet	gösteren	
KOBİ	niteliğindeki	yaklaşık	10	bin	firma	
daha	Bankanın	avantajlı	kredi	imkanla-
rından	yararlanabilecek.
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OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Kurt, 2017 yılında çeşitli kalem-

lerde yürürlüğe konulan destek ve teşvik 
mekanizmalarıyla, 3. çeyrekte yüzde 
11.1’lik büyümenin yakalandığına dikkat 
çekti. Kurt, “Ancak bu daha çok ticari 
büyüme idi. Beklentimiz üretim tarafında 
bir büyümenin sürdürülebilir hale getiril-
mesidir. Büyüme yüzde 6 olsun, üretim 
tarafında olsun.” dedi.

Ahmet Kurt, Türkiye’nin katma değeri 
yüksek ürünlerin üretilmesiyle ilgili ya-
şadığı sıkıntıyı en kısa sürede çözüme 
kavuşturması gerektiğini vurguladı. Kurt, 
son yıllarda sanayiden uzaklaşıp, inşaat 
sektörünün ön plana çıktığına değindi. 
Kurt, 2017 yılında üretim reformu tasarı-
sını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 
geçirerek sanayiye dönüşü teşvik ettiği-
ni ayrıca yerli üretimi artırmak amacıyla 

1000 ürün 1000 KOBİ gibi projeler ge-
liştirildiğini hatırlattı.

Sanayi ürünlerinin ihracattaki
payı azalıyor
Üretimden satışlarda yüksek teknoloji-
ye dayalı ürünlerin payının gerilediğini 
belirten Ahmet Kurt, sanayi ürünlerinin 
ihracat içindeki oranının da azaldığına 
dikkat çekerek, “2018 yılının sanayinin, 
üretimin daha çok itibar kazandığı bir 
yıl olmasını arzuluyoruz. Hükümet, hem 
dışa bağımlılığı azaltacak hem de yük-
sek teknolojili ürün üretilmesini teşvik 
etmek üzere yeni çalışmalar yapıyor. Bu 
çalışmaların en kısa sürede sonuçlandı-
rılmasını ve ekonomiye kalıcı bir rahat-
lık getirmesini bekliyoruz.” talebini dile 
getirdi. 

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, 
alınan tedbirler ve üreten kesime 

dönük destekler sayesinde 2017 yı-
lını nispeten rahat geçirdiklerini dile 
getirdi. Hükümetin özel sektörün sı-
cak para ihtiyacını karşılamaya dönük 
olarak başlattığı Kredi Garanti Fonu 
(KGF) uygulamasının, 2017 yılına dair 
en önemli ekonomik tedbirlerden biri 
olduğunu söyleyen Yener, “Bu uygu-
lamanın rekor düzeydeki ekonomik 
büyümeye de katkısı fazla olmuştur.” 
dedi.

Yener, KGF’nin yanı sıra reel sektörün 
fi nansmana ulaşmasını kolaylaştıran 
diğer teşvik ve destekler sayesinde dar-
boğazdan kurtulan ve rahat bir nefes 
alan işletmeler olduğunu vurguladı. 
Başkan Yener, desteklerin aynı zaman-
da yeni yatırımlar ve üretim artışının 
önünü açtığına dikkat çekti. 

“Yatırım kredileri tabana yayılmalı”
ORSİAD Başkanı Nedret Yener, 

2018’de de iç piyasayı canlandırmak, 
özellikle KOBİ niteliğindeki işletme-
lerin ödeme kabiliyetini arttırmak için 
hazine kaynaklı uzun vadeli yatırım 
kredilerinin tabana yayılmasını istedik-
lerini dile getirdi. 

2018 yılı beklentilerini de açıklayan 
Yener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ül-
keyi yönetenler, ekonominin dümenin-
de bulunanlar güven verecek, reel sek-
töre desteğini sürdürecek, fi yat artışı 
ve enfl asyonla mücadele edecek. Biz 
de iyimser havayla daha çok çalışıp, 
üretim gayretlerimiz sürecek, çarkla-
rımız hızlanacak. ORSİ-
AD olarak tıpkı geçen 
bir yılda olduğu gibi, 
yeni yılda da üretime, 
istihdama, ülkenin 
ekonomik büyümesi-
ne katkımızı sürdüre-
ceğiz. OSTİM’deki, 
İvedik’teki, Sincan 
OSB’deki her 
bir üyemizle 
Ankara’mız ve 
Türkiye’miz 
için katma 
değer yarat-
maya de-
vam edece-
ğiz.” dedi.

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği 
(OSİAD) Başkanı Ahmet Kurt, 2018’de 
üretimin itibar kazanması gerektiğini 
vurguladı. 3. çeyrekteki yüzde 11.1’lik 
büyümeye işaret eden Kurt, “Bu daha 
çok ticari büyümeydi. Beklentimiz 
üretim tarafında bir büyümenin 
sürdürülebilir hale getirilmesidir.” 
dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri 
Derneği (ORSİAD), Yönetim Kurulu 
Başkanı Nedret Yener, 2018 yılı 
için iyimser olduklarını bildirerek, 
“Gayretlerimiz sürecek, çarklarımız 
hızlanacak.” dedi.

2018’de üretim itibar kazansın

“Gayretimiz sürecek, 
çarklarımız hızlanacak”

AD olarak tıpkı geçen 
bir yılda olduğu gibi, 
yeni yılda da üretime, 
istihdama, ülkenin 
ekonomik büyümesi-
ne katkımızı sürdüre-
ceğiz. OSTİM’deki, 
İvedik’teki, Sincan 
OSB’deki her 
bir üyemizle 
Ankara’mız ve 
Türkiye’miz 
için katma 
değer yarat-
maya de-
vam edece-

Baran, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın yetkilendi-

receği sağlayıcılar tarafından 
verilen Güven Damgasının 
elektronik ticarete ivme ka-
zandıracağını söyledi. ATO 
Başkanı, “İsteyen şirketler 
yetkilendirilecek kuruluşların 
güvenlik testlerinden geçe-
rek güven damgası alıp bunu 
da internet sitelerinde kullanabilecekler. 
Elektronik ticaret paranın icadı kadar bü-
yük bir dönüşüm. Klasik perakendeciler 
ve KOBİ’lerin bu ticarette yer alması 
şart.” dedi.

Teknolojik gelişmelerin ve yeni değişen 
yaşam şeklinin elektronik ticareti bekle-
nenden daha hızlı geliştirdiğine dikkat 
çeken Gürsel Baran, “Dijital pazarlama 

ve satış artık günümüzün satış ve pazar-
lama yöntemleri arasına girdi. Bu gelişim 
Türkiye’de ve dünyada devam edecek. 
Türkiye’de elektronik ticaret gelişime 
çok açıktır. Bu alandan, perakendecile-
rimiz, KOBİ’lerimiz yararlanmalı, hatta 
2020 yılında 3 trilyon dolara ulaşacağı 
belirtilen dünya elektronik ticaretinden 
pay almak için ihracata da bu alanda he-

def koyulmalıdır.” değerlen-
dirmesini yaptı.

“Ankara e-ticarette 
öncü olsun”

Türkiye’de internet kullanıcı-
larının en fazla olduğu illerin 
başında Ankara’nın yer aldı-
ğını kaydeden Gürsel Baran, 
“Sanayi ve ticarette hızla geli-

şen Ankara’mız ülkemizin ihracatçı ille-
rinin başında yer alıyor. İnternet kullanıcı 
sayımızla da yine öncü bir iliz. Özellikle 
KOBİ’lerimiz internet üzerinden ‘elekt-
ronik pazarlama’, ‘elektronik ticaret’ gibi 
eğitimler alarak ürünlerini dünya pazarı-
na sunabilirler. Ankara elektronik tica-
rette öncü bir il olabilir.” açıklamasında 
bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı 
Gürsel Baran, elektronik ticarette 
isteğe bağlı kullanılacak olan Güven 
Damgası uygulamasını değerlendirdi. 
Baran, “Güven Damgası e-ticarete 
ivme kazandırır.” dedi.

“Güven Damgası
e-ticarete ivme kazandırır”

HAK-İŞ’e bağlı HİZMET-İŞ Sen-
dikası ile Mesleki Yeterlilik Ku-

rumu (MYK) arasında;  Hasta Yön-
lendirme Personeli, Bina Görevlisi, 
Numaraj Elamanı, Trafi k İşaretleri 
Sinyalizasyon Operatörü, Kar Kürüme 
ve Tuzlama Aracı Operatörü olarak 5 
meslek grubunun Ulusal Meslek Stan-
dardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama-
sına yönelik protokol imzalandı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, iş kolundaki sendikalar ile 
MYK'nın meslek standartlarının belir-
lenmesi ve yeterliliklerin oluşturulma-
sında ilk adımı attıklarını ifade etti. 
Arslan, HAK-İŞ olarak MYK'nın 
kuruluşunda etkin rol oynadıklarını, 
kurumun katılımcı, demokratik ve 
çoğulcu olmasına özen gösterdikle-
rini, MYK'nın bütün çalışmalarında 
daha etkin ve verimli olmalarını iste-
diklerini belirtti. Arslan, “Her konuda 

MYK’nın misyonuna uygun olarak 
bütün alanlarda yeni meslek standart-
larının belirtilmesi, yeterliliklerinin 
oluşturulması yeni meslekler oluştur-
ması daha sonrasında sınav ve belge-
lendirilmesi sistemindeki desteklerin-
den dolayı MYK yönetimine teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

“40 meslek standardı 
yürürlüğe koyduk”
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı 
Adem Ceylan, MYK'nın asıl görevle-
rinden birinin de çalışma hayatına ni-
telikli eleman kazandırmak, eğitim ile 
istihdam arasındaki bağı güçlendirmek 
olduğunu dile getirdi. 
Ceylan, “Amaç, üretim ve istihdamda 
kalite, nitelik, üretime değer kazan-
dırmak ve çalışanların niteliklerinin 
geliştirilmesi olunca, bu beraber ça-
lışma kültürünü getiriyor. HAK-İŞ 
konfederasyonuna bağlı sendikalarla 
yapmış olduğumuz iş birliği çerçeve-
sinde yaklaşık 40 meslek standardını 
ve 13 yeterliliği yürürlüğe koyduk. Bu 
mesleklerde sınav ve belgelendirme 
hizmetleri yürütülüyor. Protokolle, 5 
meslek grubunda standart çalışmaları-
na başlayacağız.” bilgisini verdi.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı 
HİZMET-İŞ Sendikası ile Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 
Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal 
Yeterlilik Hazırlama İşbirliği 
Protokolü imzaladı. 

5 mesleğe daha ulusal standart 
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OSTİM Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü, OSTİM Vakfı ve 
OSTİMSPOR Kulübü organizas-

yonunda 2017 yılında düzenlenen Yaz 
Okulu Eğitim Programı faaliyetleri kap-
samında 2017-2018 eğitim öğretim döne-
mi yarıyıl tatilinde OSTİM’li çalışanların 
çocuklarına yönelik karne hediyesi ola-
rak, Konya Bilim Merkezi ve Konya Tro-
pikal Kelebek Bahçesi gezisi düzenledi. 

7-12 yaşları arasında 42 öğrenci velileriy-
le birlikte katıldıkları gezi programında; 
ilk olarak Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesini ziyaret etti. Bahçe, 28 derece sabit 
ısı ve yüzde 80 nem ile kelebeklerin do-
ğal yaşam koşullarını sağlıyor. 30 farklı 
tür ve 4 bine yakın kelebeğin bulunduğu 
tropikal bahçede öğrenciler, kelebeklerin 
yaşam döngüleri, türleri ve genel özellik-
leri hakkında bilgi edindi. Öğrenciler ke-
lebekler ve böcekler hakkında merak et-
tikleri soruları da yerinde öğrenmiş oldu. 

Tropikal Kelebek Bahçesi içerisinde bu-
lunan Böcek Müzesini de ilgiyle gezen 
öğrenciler, buradaki turun sonunda izle-
dikleri böcek sinemasıyla da keyifl i anlar 
yaşadı.  

Ay yürüyüşü yaptılar
Gezi programının ikinci durağı Konya 
Bilim Merkezi oldu. Merkez; yenilikçi, 
araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin 
yetişmesine katkı sağlamayı vizyon edi-
niyor. Merkez ziyaretçilerinin bilimsel 
merak ve öğrenme isteğini uyandırarak 
yeni fi kirler geliştirilmesini hedefl iyor.

OSTİM’li öğrenciler, Konya Bilim 
Merkezi’nde; Bilimin Sultanları, Vücu-
dumuz, Evrenimiz sergilerini ziyaret etti. 
Öğrenciler, Bilimin Sultanları sergisinde, 
bilime yön vermiş ve modern teknolojiye 
kaynaklık eden ilk uygulamaları hayata 
geçirmiş Müslüman ve Türk bilim adam-
larının çalışmalarını uygulamalı olarak 

öğrenme şansı buldu.  Öğrenciler bura-
da; El Cezeri’nin fi lli su saatini, abdest 
alma robotunu ve birçok icadının çalış-
ma prensibini öğrenerek uygulamalarını 
görme fırsatı buldu.  Öğrenciler ayrı-
ca, sağlık alanında da Müslüman bilim 
adamlarının modern tıpa öncülük eden 
çalışmaları ve geliştirdikleri tıbbi el alet-
leri hakkında bilgi sahibi oldu. 

Vücudumuz sergisini de ilgiyle ince-
leyen öğrenciler, insan bedenini ve or-
ganların işlevlerini uygulamalı olarak 
gördü. Programın devamında Evrenimiz 
sergisini gezen öğrenciler, dünya, uzay 
ve evren hakkında temel bilgileri edin-
di. Burada ay yürüyüşü yapma fırsatı 
bulan öğrenciler, daha sonra Merkez’de 
bulunan Planetaryumda Uzay ve Dönüşü 
fi lmini izleyerek, yapılan uzay çalışmala-
rı, geliştirilen uzay teknolojisi ve günlük 
yaşantımıza yansıyan uzay çalışmaları 
hakkında da bilgi sahibi oldu.  

Gezi programının sonunda merak ve he-
yecanla yeni bilgiler öğrenmekten dolayı 
duydukları mutluluk öğrencilerin gözle-
rinden okundu.  

OSTİM'Lİ ÖĞRENCİLER
TATİLDE ÖĞRENMEYE 
DEVAM ETTİ

Çin 2017’de yüzde 6,9 büyüdü
Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu 
verilerine göre, ekonomi 2017 yılının 
dördüncü çeyreğinde %6,8 düzeyinde 
büyüyerek %6,7’lik beklentilerin 
üzerinde bir performans sergiledi. 
Böylelikle Çin ekonomisi 2017 yılı 
genelinde %6,9 düzeyinde büyüyerek, 
2010 yılından sonraki ilk büyüme 
artışını yaşadı. 2016 yılında ekonomi 
%6,7 büyümüştü. Büyüme verisi 
küresel ekonomideki toparlanmayı 
desteklerken, Çin Hükümetine aşırı 
borçlanmayla mücadele etmek için 
daha fazla alan yaratmış oldu. 

IMF küresel büyüme 
beklentisini güncelledi
Uluslararası Para Fonu (IMF) 
yayınladığı Ocak ayı Küresel Görünüm 
Güncelleme Raporu’nda, 2018 
ve 2019 yıllarına yönelik küresel 
büyüme beklentilerini 2017 Ekim 
Küresel Görünüm Raporu’na göre 
0,2’şer puan yükselterek %3,9 olarak 
belirledi. IMF Raporda, gelişmiş 
ülkelere yönelik büyüme tahminini 
2018 yılı için %2’den %2,3’e ve 
2019 yılı için %1,8’den %2,2’ye 
yükseltti. IMF Raporu’nda, küresel 
ekonomik risklerin kısa vadede dengeli 
gözükmesine karşın orta vadede aşağı 
yönlü olduğu vurgulandı.

ABD günlük 10,3 milyon varil 
petrol üretecek
ABD Enerji Bilgisi İdaresinin (EIA) 
kısa dönem enerji tahminlerine göre, 
brent ham petrolün varil fiyatının, 
2018 yılında ortalama 60 dolar, 2019 
yılında 61 dolar olacak. 2018 ve 
2019 yıllarında küresel ham petrol 
arzının, ABD ham petrol üretiminde 
beklenen yüksek artışla birlikte, 
küresel tüketimden fazla olacağı 
öngörülüyor. ABD’nin petrol üretiminin 
bütün ülkelerden daha yüksek 
seviyede artacağı, 2018 yılında günlük 
10,3 milyon varil ham petrol üretimi 
yapılacağı tahmin ediliyor.

KISA KISA

2017-2018 eğitim öğretim dönemi yarıyıl 
tatilinde, Konya Bilim Merkezi ve Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesini ziyaret eden 
OSTİM’li öğrenciler, bilim ve teknolojideki 
gelişmelerden, kelebek ve böceklerin 
yaşamlarına kadar yeni bilgiler edinerek, 
tatilde de öğrenmeye devam etti. 
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OSTİMSPOR Kulübü, futbol bran-
şının yanında bünyesine kazan-
dırdığı masa tenisi, boks, dart, 

paravoley ve halter branşlarında ulusal 
ve uluslararası liglerde mücadele edi-
yor. Kulüp, sporun yanı sıra sanatsal ve 
kültürel faaliyetlerle de OSTİM’li firma 
sahibi ve çalışanlara da alternatif sosyal 
etkinlikler sunuyor. Bu kapsamda OS-
TİMSPOR bünyesi altında OSTİM Türk 
Halk Müziği ve OSTİM Türk Sanat Mü-
ziği koroları da çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Murat Kandazoğlu, faa-
liyet gösterdikleri spor branşları ve he-
defleri hakkında bilgi verdi. Kandazoğlu, 
“Buradan yetişen sporcularımızın ilerle-
yen zamanlarda kuracağımız A takımın-
da ve profesyonel liglerde mücadele et-
mesi için elimizden gelen tüm gayretleri 
gösteriyoruz.” dedi.

Futbolda tamamen alt yapıda mücadele 
ettiklerini ifade eden Kandazoğlu, “Ön-
celikli amacımız öncelikle çocuklarımızı 
sahaya, spor tesisine çekip, kulüp bünye-
sinde onları barındırıp kötü alışkanlık-
lardan ve her türlü bağımlılıktan alıkoy-
maktır.” değerlendirmesini yaptı.

3 sporcu A Milli Takımda
Paravoley olarak adlandırılan Bedensel 
Engelliler Oturarak Voleybol takımında 
3 sporcunun A Milli Takım’da yer aldığı-
nı belirten Kandazoğlu, “Bu sayıyı daha 
da artırmak istiyoruz. Olimpik bir branş. 
Tokyo’da yapılacak olimpiyatlarda en az 
5-6 sporcumuzun olimpiyatta yarışması-
nı arzu ediyoruz. Bu noktada bir çalışma-
mız var. İnşallah bunu başaracağız. Şu 
anda alt yapı oluşturduk.” dedi.

Masa Tenisi branşında da önemli spor-
cular olduğunu kaydeden Kandazoğlu, 
“Türkiye, Avrupa, Dünya Şampiyonala-
rında ve olimpiyatlarda şampiyonluklar 
için onları en iyi şekilde hazırlamaya ça-
lışıyoruz.” açıklamasında bulundu. 

“Olimpiyatlara hazırlıyoruz”
Halterde de mücadele ettiklerini vurgu-
layan deneyimli yönetici, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Halterde bir sporcumuz var. 
Antrenörü ile birlikte gereken imkanları 
sağlıyoruz. İlerleyen dönemlerde Avrupa 
ve Dünya şampiyonalarına gönderece-
ğiz. Aynı zamanda olimpiyatlara hazır-
lıyoruz. İnşallah olimpiyat şampiyonu 
olarak hem ülkemizi hem de OSTİM’i 
gururlandıracağını düşünüyoruz.”

OSTİM’in ülke ekonomisine olan katkı-
larına değinen Murat Kandazoğlu, “Spor 
ve kültür sanatta da üretim yapmayı ken-
dimize ilke edindik. Biz sadece sanayi 
ve üretimle değil spor ve sanatta da anıl-
mak istiyoruz. Bu noktada da çok önemli 
çalışmalarımız var.” değerlendirmesini 
yaptı. 

Albaraka Türk paravolleyin
ana sponsoru oldu
Albaraka Türk Katılım Bankası, 
OSTİM’deki şubesi aracılığıyla 
kulübün başarılarını yakından 
takip ediyor. Bu kapsamda pa-
ravolley takımını destekleme 
kararı alan kurum, takımın ana 
sponsoru oldu.

Albaraka Türk Ankara Böl-
ge Müdürlüğü Müdür Yar-
dımcısı Gürcan Dernekçi, 
OSTİMSPOR’un gelişime 
açık bir kulüp olduğu-
nu vurguladı. Dernek-
çi, “İlerleyen dönem-
lerde daha iyi yerlerde 
olacaklarına inandığı-
mız için destek olmak 
istedik. Kulübü gör-
düğümüzde çok doğru 
bir ortamın içerisinde 
olduğumuzu fark ettik. 
Desteklerimiz devam 

edecek.” dedi.

OSTİMSPOR’DA OLİMPİYAT HEDEFİ
OSTİMSPOR Kulübü, bünyesine 
kazandırdığı yeni branşlarla, 
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 
şampiyonluklar hedefliyor. 
OSTİMSPOR Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Kandazoğlu, “En 
az 5-6 sporcumuzun olimpiyatta 
yarışmasını arzu etmekteyiz. Bu 
noktada bir çalışmamız var. İnşallah 
bunu başaracağız şu anda alt yapı 
oluşturduk.” dedi.

OSTİM	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Orhan	Aydın,	OSTİM’de	üretilen	
ürünlerin	dünyanın	her	yerine	
gönderildiğine	dikkat	çekti.	Aydın,	
OSTİM’in;	savunma	ve	havacılık,	
iş	ve	inşaat	makineleri,	medikal,	
enerji,	raylı	sistemler,	kauçuk	ve	
haberleşme	teknolojileri	konuların-
da	öne	çıktığını	vurguladı.

OSTİM’in	büyük	bir	şehir	gibi	oldu-
ğunu	ifade	eden	Aydın,	“Biz	birçok	
alanla	da	uğraşıyoruz.	Şirketlerimiz	
var.	Vakıflarımız	var.	Vakfımızla	
üniversite	çalışması	yapıyoruz.	Bü-
tün	bunların	yanında	OSTİMSPOR	
Kulübümüz	var.	OSTİMSPOR’u	
çok	önemsiyoruz.	Bizim	için	çok	
önemli,	çok	değerli,	OSTİMSPOR	
vazgeçilmezimiz.”	dedi.

OSTİM’de	çalışanların	da	bulundu-
ğu	daha	geniş	bir	kitleye	hitap	et-
mek	istediklerini	dile	getiren	Aydın,	
“OSTİMSPOR’u	birçok	alandaki	
başarısından	dolayı	tebrik	ediyo-
rum.	OSTİM’in	ismini,	markasını	
taşıdığı	için	teşekkür	ediyorum.	
Kulübümüze	verdiği	destekten	
dolayı	Albaraka	Türk	Bankası	
OSTİM	Şubesi’ne	ve	kurumun	
tüm	yöneticilerine	teşekkürlerimizi	
sunuyoruz.”	dedi.

“OSTİMSPOR 
vazgeçilmezimiz”

    Süper Lig’de zirve yolculuğu

OSTİM Spor Paravoley Takım Antrenörü Yusuf Kenan Kök, geçen yıl şampiyon olarak 2. 
Lig’den, Süper Lig’e çıktıklarını hatırlattı. Süper Lig’in, 2 grup, 1 final olmak üzere 3 etaptan 
oluştuğunu belirten Kök, “Grubumuzda; Karadeniz Ereğli, Konya, Karaman, Gaziantep 
takımlarıyla mücadele edeceğiz. Hedefimiz şampiyonluk.” dedi.










