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İçinden geçtiğimiz günler, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin mazisindeki ya-
şadığı zorlukların tekrarına benziyor. 

Dünyanın politik ekseninin ortasında yer 
bulan ülkemiz, dönem dönem ekonomik 
denemeler çokça da terörle yüzleşiyor. 

Kadim devlet geleneği ve mefkure-
siyle birlikte çağlara damga vuran Türk 
ulusu, İstiklal Savaşı’nın ardından; Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; 
kanla elde edilen bağımsızlığı iktisadi 
zaferlerle taçlandırılmayı hedef aldı. Ge-
leceğine güçlü hamlelerle yön vermek 
isteyen ülkemiz, her nedense ‘serbest pi-
yasa ekonomisi’ dayatması ile rota değiş-
tirmek zorunda kaldı. 

“Fabrikaları kendimiz kurar, makine-
leri kendimiz yaparsak dışarıdan getirdi-
ğimize nazaran hem döviz ödemiyoruz 
hem de çok ucuza mal oluyor.” diyen uz-
görü sahipleri olduysa da ‘nasıl olsa para-
yı verip alırız’ girdabı gittikçe genişledi. 
Bu durum, en çok savunma sanayii gibi 
alanlarda baskı unsuru oldu; parasıyla 
bile alamadık.

Ülkemizde yapılsın
Günümüzde tartışmaların odak nokta-

sında, dışa bağımlılık eşiğini milli imkan-
larla atlama mücadelesi var. 

Bu mücadelenin kilit taşı ise tüm bile-
şenleriyle birlikte güçlü sanayi. Sanayinin 
büyük oyuncuları, alt tedarikçileri ile be-
raber bu yolda önemli işler çıkarıyor. Ba-
şarılı ürünler ortaya çıkarken sürdürülebi-
lir ve hızlı gelişen bir yapının ne derece 
hayati olduğu bir gerçek.

Savunma Sanayii Başkanı Sayın İs-
mail Demir, OSTİM Savunma ve Hava-
cılık Kümelenmesi’nin (OSSA) Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmada da konu-
ya dikkat çekti. 

Demir diyor ki; “Biz çok iyi metal işle-
yen fi rmalarımızı tebrik ediyoruz ama ar-
tık boyut değiştirmek gerektiğini, tasarım, 
malzemenin, dizaynın beyin gücünün, be-

yin terinin de işin içine giderek daha faz-
la katılmasını temenni ediyoruz. Çok iyi 
metal işleyen tezgahların artık ülkemizde 
yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer 
bir husus ise; çok küçük gördüğümüz alt 
sistem bazında, parça bazında; mercekti, 
kabloydu, detektördü, bu gibi konularda 
da artık yerli ürünlerimizin içinde sağdan 
soldan girmiş bir dizi yabancı ürünün ol-
masını istemiyoruz.”

Mesaj sadece savunma sanayiine yö-
nelik değil bana göre. Tüm sektörlerde 
akıl teri olarak niteleyebileceğimiz biriki-
min çoğalması gerekiyor. Demir’in sözle-
rindeki bir diğer ayrıntı ise metal işleyen 
tezgahların üretimi. Merhum Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan ve kadrosunun ‘Ağır 
Sanayi’ adıyla başlattığı hareketin önemli 
alanlarından biri de buydu. 

Lider ülke hedefi nin sac ayaklarından 
biri güçlü ekonomi ve bununla birlikte 
güçlü sanayileşmedir. Hele ki küresel ge-
lişmelerin iyice ısındırdığı coğrafyamız-
da, yaptıklarımızla yetinmemeli daha iyi-
sine ulaşabilmek için çalışmaya aralıksız 
devam etmeliyiz. 

Yerel yönetimlerin sanayiye bakışı
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek 

Yerel Seçimlere sanayi penceresinden 
bakıldığında adayların söylemlerinde 
üretim ve sanayiye ayrılan kısımlar dik-
kat çekici. 

Yerel yönetimlerin büyük çapta teda-
rikleri oluyor. Özellikle büyükşehirlerde, 
yatırımlar devasa büyüklüklere denk ge-
liyor.  

Örneğin geçmişte yapılan raylı sistem 
alımlarında dile getirilen yerli sanayinin 
kabiliyetleri, önümüzdeki beş yılın tüm 
süreçlerinde gündemde olacak. Adayların 
bunun farkında olması umut verici.  

Sanayi ve çalışanlar hazır; üretmek, 
daha çok istihdam sağlamak ve ülkemizin 
bu üretimlerle kazanmasını istiyorlar. 

Büyümenin ve gelişmenin ülkemiz 
için tek yolu sanayileşmedir. 

“Başkaları nasıl sanayileşiyor ve 
büyüyorsa biz de büyürüz. 

Bunun için geçmişin tuzaklarından kurtulmaya, 
silkinmeye, çalışmaya mecburuz.” 

Prof. Dr. Güngör Uras

Türkiye’nin çıkış yolu sanayileşmedir
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BİZİ TAKİP EDİN

Lider ülke hedefinin sac ayaklarından biri 
güçlü ekonomi ve bununla birlikte güçlü 
sanayileşmedir. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, ODTÜ Teknokent Bilişim 
İnovasyon Merkezi’nin açılışını 

yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin hedefl erine 
ulaşabilmesi için, bu tarz merkezlerin ol-
masını ve çoğalmasını önemsediklerini 
vurgulayarak, üniversiteleri küresel yarış-
ta en büyük güç kaynağı olarak gördükle-
rini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Veri üre-
timinden güvenliğine, savunma, sağlık, 
eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay 
zekâya kadar her alanda kendi ayakları-
mızın üzerinde durmak mecburiyetinde-
yiz. Şayet biz bunu beceremezsek zorun-
lu olarak ipin ucu başka birilerinin eline 
geçecektir. Nasıl topraklarımıza hükmet-
meden bağımsız olamazsak, teknoloji-
ye hâkim olmadan da bağımsızlığımızı 
sürdüremeyiz. Üstelik bizim, kendimizle 
birlikte, kalbini ve umudunu bize yönelt-
miş tüm dostlarımıza, kardeşlerimize kar-
şı da sorumluluklarımız var. Teknolojik 
bağımsızlığımız, işte bu sebeple de çok 
önemlidir.” dedi.

Bilgi temelli kalkınmanın temel şartı-
nın; kendi değerlerini özümsemiş ve bu-
nunla birlikte bilim ve teknolojinin, kün-
hüne vakıf bir nesil yetiştirmek olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekno-
lojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, 
geliştiren ve üreten bir ülke konumuna 
gelmeden hedefl ere ulaşılamayacağını, 
teknolojiden daha hızlı hareket etmek için 
çalışmak gerektiği mesajını verdi.

“Üniversite-sanayi iş birliğini ileri 
seviyeye taşımalıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm hazır-
lıkların dijital bir dünya için yapılması 
gerektiği uyarısında bulunarak, bilgiye 
erişimi sınırlandırmanın değil, tam tersine 
çeşitlendirmenin ve bilinçli kullanımının 
yollarını arayacaklarını bunda da üniver-
sitelere ve akademisyenlere büyük görev-
ler düştüğünü anlattı.

Küresel rekabette öne geçebilmek için 
üniversitelerin de en etkin şekilde kulla-
nılması gerektiğini dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, dünyanın yapay zekâ 
çalışmalarında yeni bir teknoloji seviye-
sine doğru gittiğini, Almanya’da buna 
Endüstri 4.0, Japonya’da Toplum 5.0, 
ABD’de Yaşam 3.0- 4’ncü Devrim- Bi-
rey 4.0 gibi adlar verildiğini Türkiye’de 
ise Millî Teknoloji Hamlesi ve Dijital 
Türkiye diyerek bu süreçte yer aldıklarını 
söyledi.

Üniversite-sanayi iş birliğini çok daha 
ileri seviyelere taşımak gerektiğini ifa-
de eden Erdoğan, bu konuda Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde üniversite öğrencileri-
nin yarı zamanlı olarak fabrikalarda ça-
lıştığını örnek gösterdi. Böylelikle teori 
ile pratiği bir arada tecrübe ettiklerini, 
Türkiye’de de bu modelin başarılabilece-
ğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Üniversitelerle sanayiyi 
yenilikçi fi kirlerin ürüne dönüştürülmesi 
ortak gayesi etrafında buluşturan tekno-
parkların desteklenmesi, bu bakımdan 
çok önemlidir. Cumhurbaşkanı olarak 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da daima yanınızda bulunacağımdan asla 
şüpheniz olmasın. Türkiye’yi hep birlikte 
hedefl erine ulaştıracağız. Bu sadece be-
nimle olacak bir iş değil. Ben siyaset ola-
rak, ülkemin başındaki bir yönetici olarak 
varım. Sizler ise ilim ve irfanın temsilci-
leri olarak varsınız. Eğer bizler bütünle-
şirsek o zaman gerçekten milliyetperver, 
vatansever bir nesil yetiştirir ve ülkemizi 
uçururuz.”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, teknolojik 
bağımsızlık ve bilgi 
temelli kalkınmaya işaret 
ederek, geleceğe yönelik 
tüm hazırlıkların dijital 
bir dünya için yapılması 
gerektiği mesajını verdi. 
Erdoğan, teknolojiye hâkim 
olunmadan bağımsızlığın 
sürdürülemeyeceğini 
vurguladı.

Teknolojiye hakimiyet 
bağımsızlığın temel taşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ 
Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi 

açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
“Veri üretiminden güvenliğine, savunma, 

sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden 
yapay zekâya kadar her alanda kendi 

ayaklarımızın üzerinde durmak 
mecburiyetindeyiz. Şayet biz bunu 

beceremezsek zorunlu olarak ipin ucu 
başka birilerinin eline geçecektir. Nasıl 
topraklarımıza hükmetmeden bağımsız 

olamazsak teknolojiye hâkim olmadan da 
bağımsızlığımızı sürdüremeyiz.” dedi.

KOBİ’lere finansman 
desteği devam 

ediyor. İlki 20 milyar 
TL olarak Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat 
Albayrak tarafından 
açıklanan KOBİ De-
ğer Kredisi Paketinin 
ikincisi de 25 milyar 
TL oldu. KOBİ’lere 45 
milyar TL kredi imkanı sağ-
lanmış oldu.  

KOBİ Değer Kredisi birinci pake-
tinde başta imalatçı ve ihracatçılar 
olmak üzere tüm sektörlerden, 
yıllık cirosu 25 milyon TL’nin al-
tında olan mikro ve küçük ölçekli 
KOBİ’lere yönelik uygun şartlarda 
finansman desteği sağlandı. İkin-
ci kredi paketinde ise sektör kısıtı 
olmadan cirosu 125 milyon TL’ye 
kadar olan KOBİ’ler için 25 milyar 
TL’lik kredi hacmi oluşturuldu.  

13 bankanın inisiyatifi ile oluştu-
rulan KOBİ Değer Kredisi Paketi-
nin ikincisine de 17 banka destek 
sağladı.  Kredi paketleriyle ilgili 
bilgi veren Hazine ve Maliye Baka-
nı Berat Albayrak, “KOBİ’lerimizin 
işletme sermayesi finansmanına 
erişiminin kolaylaştırılması, mali 
yapılarıyla beraber üretim, istih-
dam, ticaret, ihracat imkan ve ka-
biliyetinin güçlendirilmesini amaç-
lıyoruz.” dedi.

1,54 faiz oranı ile 
36 ay vadeli kredi 

KOBİ’leri güçlendi-
rerek yüksek kat-
ma değerli üretim 
alt yapısını hazrı-

lamak istediklerini 
kaydeden Albay-

rak, şu bilgileri verdi: 
“KOBİ Değer Kredisi 

adını verdiğimiz bu paket ile 
imalat ve ihracat sektöründeki iş-
letmelere azami 1 milyon TL, diğer 
ticaret ve hizmet sektörlerindeki 
firmalara azami 500 bin TL’lik kre-
di verilecek. Bu da kabaca asga-
ri 20 ila 40 bin adet işletmemize, 
minimum dokunacağız demektir. 
6 ay anapara ödemesiz, toplam 
36 ay vadeli ve aylık yüzde 1,54 
yıllık da yüzde 18,48 faiz oranı ile 
bu kredi katılımcı bankalarımız ta-
rafından kullandırılacak.”

KOBİ Değer Kredisi ikinci paketiy-
le, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
20 milyar TL’lik kefalet desteği ile 
toplamda 25 milyar TL’lik kredi 
desteği sağlanacak.

İkinci pakette sektör kısıtı olmaksı-
zın 125 milyon TL’ye kadar cirosu 
olan KOBİ vasfına sahip tüm işlet-
meler, faydalanabilecek. KOBİ’ler 
ciro ve faaliyet alanına göre azami 
1,5 milyon TL’ye kadar kredi kul-
lanabilecek.  

KOBİ’lere 45 milyarlık değer kredisi
OBİ’lere finansman 
desteği devam 

ediyor. İlki 20 milyar 

ğer Kredisi Paketinin 
ikincisi de 25 milyar 
TL oldu. KOBİ’lere 45 
milyar TL kredi imkanı sağ- “KOBİ Değer Kredisi 
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Bakan Varank, KOSGEB’in 2019 
yılı desteklerini ve yeni vizyonunu 
açıkladı. KOSGEB’in büyümeyi 

ve istihdamı odağına alarak katma değerli 
ve kapasiteyi geliştiren yatırımlara önce-
lik vereceğini vurgulayan Bakan Varank, 
“İş Birliği Destek Programı ile ilk kez 
teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri büyük 
işletmelerle iş birliği yapmaları halinde 
10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. 
Girişimciliği Geliştirme Destek Progra-
mını yüksek teknolojiye uyarladık. Yeni 
girişimciye 360 bin TL’ye kadar kaynak 
sağlayacağız. Teknoyatırım Destek Prog-
ramını ise hazırlıklarını sürdürdüğümüz 
Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şem-
siyesi altında çalıştırarak ülke ekonomi-
mizin önceliklerine göre hayata geçirece-
ğiz.” dedi.

Teknoloji tabanlı KOBİ’lere destek
KOSGEB’in başvuru süreçlerini de 

basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tut-
tuklarını dile getiren Bakan Varank, şun-
ları söyledi: “Daha önce KOBİ’lerimiz-
den yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık 
bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 88 
hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye baş-
ladı. Yeni dönemde teknoloji tabanlı KO-
Bİ’leri daha çok destekleyeceğiz. Yüksek 
teknolojiyi KOBİ’lerle tabana yayarak, 
bu işletmeleri küresel rekabetin aktörü 
haline getirmek istiyoruz. KOSGEB’in 
vizyonuna uygun olarak yeni destek mo-
dellerimiz de yolda. Onları da zamanı 
geldiğinde açıklayacağız.” 

İş birliğine 10 milyon TL 
KOBİ’lerin büyük işletmelerle iş bir-

liklerinin destekleneceği İş Birliği Des-
tek Programı hakkında da bilgiler veren 
Bakan Varank, teknoloji düzeyi yüksek 
KOBİ’lerin 10 milyon TL’ye kadar des-
tekleneceğini bildirdi. Daha önce destek 
tutarının 1.5 milyon TL olduğunu hatır-
latan Bakan Varank, “Önceki versiyonda 
5 KOBİ’nin bir araya gelmesi şartı var-
dı. Bunu da ikiye indirdik. Programımı-
zın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz.” 
dedi.

Girişimciliği Geliştirme Destek Prog-
ramını yüksek teknolojiye uyarladıkları-
nı vurgulayan Varank, eğitimini almış, 
işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji 
seviyesinde faaliyet gösterecek cesur gi-
rişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek 
sağlanacağı bilgisini verdi.

Program kapsamına giren girişimcile-
rin kadın, engelli, gazi, şehit yakını veya 
genç olması halinde pozitif ayrımcılık uy-
gulayacaklarının da altını çizen Varank, 
işletmede çalışanların yatırılan sigorta 
gün sayısına bağlı performans desteği ve-

rildiğini, buna ek olarak da 2 yıl boyunca 
5 bin TL daha destek verileceğini anlattı.

Erken ödeme imkanı
Destek programlarına erken ödeme 

imkanı da getirdiklerini belirten Bakan 
Varank, desteğin başlangıç tarihinden 
itibaren üç ay içerisinde başvuranların, 
erken ödemeden yararlanabileceğini vur-
guladı.

Erken ödeme konusundaki detayları 
paylaşan Bakan Varank, “Girişimcilikte 
desteklemeye esas tutarın yüzde 50’si, iş 
birliğinde yüzde 30’u, teknolojik üründe 
yüzde 25’i erken ödenebilecek. Erken 
ödeme; makine, teçhizat ve yazılım için 
olacak. Desteğin başlangıç tarihinden iti-
baren üç ay içerisinde başvuranlar, bu im-
kandan yararlanacak ve erken ödeme için 
Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye 
girecek.” bilgisini verdi.

Sanayi üretimindeki gelişmeleri ya-
kından takip ettiklerini belirten Bakan 
Varank, sözlerine şöyle devam etti: 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan‘ın liderliğinde, yeni hükümet 
sistemimizin sağladığı güçlü koordinas-
yondan faydalanarak başta KOBİ'lerimiz 
olmak üzere sanayicilerimizin gücüne 
güç katacak gerekli adımları atmaya de-
vam edeceğiz. Bakanlık olarak en temel 
önceliğimiz sanayide çarkların dönmesi. 
Sektör bazlı üretim verilerini yakından ta-
kip ediyor, ekonomik tehditlere karşı tüm 
imkânlarımızla sanayicilerimizin yanında 
olmayı sürdürüyoruz. Ağustos ayında ya-
şadığımız ve ekonomik temellerimizden 
tamamen bağımsız olarak gerçekleşen dış 
şokların sektördeki etkilerini silmek için 
çalışıyoruz. Bakanlığımız ve ilgili kuru-
luşlarımızın bu yıl 5 milyar 600 milyon 
liralık bir destek bütçesi var; bu imkanlar 
tüm üretici ve girişimcilerimize açık du-
rumda.”

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank,  
“Teknoyatırım Destek 
Programını, hazırlıklarını 
sürdürdüğümüz Uçtan 
Uca Yerlileştirme 
Programı şemsiyesi 
altında çalıştırarak ülke 
ekonomimizin önceliklerine 
göre hayata geçireceğiz. ” 
dedi.

KOSGEB uçtan uca 
yerlileştirmeye odaklandı 

Milli Teknoloji ve Güçlü Sa-
nayi vizyonuyla çalışma-

larını yürüttüklerini belirten 
Varank, “Teknoyatırım Destek 
Programını, hazırlıklarını sür-
dürdüğümüz Uçtan Uca Yer-
lileştirme Programı şemsiyesi 
altında çalıştırarak ülke ekono-
mimizin önceliklerine göre 
hayata geçireceğiz. Yeni yılda 
Teknoyatırım Destek Programı 
ile Ar-Ge ürünlerinin endüstri-
leşmesine ve ticarileşmesine 
özel önem vereceğiz. Program 
çağrısını bu hafta açacağız. 
2018 yılında orta-yüksek ve 
yüksek teknoloji alanında kabul 
edilen 73 projenin 490 milyon 
TL’lik bir yatırım hacmi oluştur-
masını bekliyoruz. Bu bütçenin 
208.6 milyon TL’si KOSGEB 
tarafından desteklenecek. Bun-
lar içerisinde makine, teçhizat, 
yazılım, personel, kira, teknik 
danışmanlık ve eğitim giderleri 
yer alıyor.” dedi.

Varank, programla birlikte fir-
maların yatırım süreci içeri-
sinde ticarileşmeye yönelik 
giderlerinin destekleneceğini 
de ifade etti. Mevcut durumda 
destek kararı alınan 73 projey-
le de ilgili bilgi veren Varank, 
“Nanoteknolojik su bazlı radar 
soğurucu kaplama malzemesi, 
milli metro aracı boji iskeleti, 
askeri kullanım amaçlı yardımcı 
güç ünitesi APU ve yerli modü-
ler trafik radarı (TRAFİDAR) gibi 
teknolojik ürünlerin üretimi des-
teklenecek. Yapılan yatırımlar 
ile istihdama da katkı sağlaya-
cağız. Özellikle ithalatı yüksek 
ara malların yerlileştirilmesi için 
yakında ilan edeceğimiz, Uçtan 
Uca Yerlileştirme programıyla 
KOSGEB desteklerine daha 
bütüncül ve stratejik yaklaşma 
şansını yakalayacağız. Bu sa-
yede tedarikçi ve üreticilerin be-
raber çalışarak cari açığı azalta-
cağı bir modelde KOSGEB’ten 
daha verimli bir şekilde fayda-
lanacağız.” bilgisini verdi.

Ticaret Ba-
kanı Ruh-

sar Pekcan, 
2019’da gelişen 
ve değişen ihra-
cat portföyüne 
uygun olacak 
şekilde tasarım, 
teknoloji ve 
m a r k a l a ş m a 
öncelikli olmak 
üzere ihracatçılara 3 milyar 104 mil-
yon lira destek verileceğini açıkladı.

Bakan Pekcan, ihracat hedeflerine 
ulaşmak, aynı zamanda ihracat artı-
şını yapısal ve sürdürülebilir şekilde 
uzun döneme yaymak için yeni ve 
doğru politikalar geliştirerek, alter-
natif pazarlara ve yeni nesil teknolo-
jilere odaklanmak gerektiğine dikkat 
çekti.

En büyük destek teknoloji, 
tasarım ve markalaşmaya

Bakanlık olarak tüm ihracat des-
teklerini, Türkiye'nin ihracat potan-
siyeline doğrudan katkı sağlayacak 
alanları geliştirmek üzere tasarladık-
larını belirten Pekcan, “Yeni dönem-
de de öncelikli olarak küresel alanda 
ihraç ürünlerimizde teknolojiye, tasa-
rıma, markalaşmaya ve pazarlamaya 
yatırım yapan firmalarımızın en bü-
yük destekçisi olacağız.” mesajını 
verdi.

2018 yılında toplam 12.255 firma-
ya destek verdikleri bilgisi paylaşan 
Pekcan, “2019’da değişen ve gelişen 
ihracat portföyümüze uygun olacak 
şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 
104 milyon liralık destek vereceğiz. 
Bu şekilde ihracatçılarımızın son dö-
nemdeki güçlü performansını taçlan-
dırmış bulunuyoruz.” dedi.

UR-GE desteklerine devam
İhracatın sürdürülebilir artışı için 

KOBİ’lerin uluslararası rekabetçili-
ğinin geliştirilmesi gerektiğine işa-
ret eden Bakan Pekcan şu bilgileri 
verdi: “KOBİ’lerimizin uluslararası 
rekabetçiliğini artırmak ve bu yol-
la sürdürülebilir ihracat artışı sağ-
lamak üzere, firmalarımızın sektör 
paydaşları ile kümelenme anlayışı 
çerçevesinde bir iş birliği kuruluşu 
vasıtasıyla 5 yıl süreyle yürütecek-
leri UR-GE projelerini desteklemeye 
devam ediyoruz. UR-GE destekleri-
miz için 2018 yılında 192 aktif proje 
kapsamında 92 iş birliği kuruluşuna 
toplam 40 milyon liralık kaynak sağ-
lanmıştır.”

İhracatçılara 
destek müjdesi

Tasarım, teknoloji ve
markalaşma öncelikli
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Organize Sanayi Bölgeleri Yer Se-
çimi Yönetmeliği ile Organize 
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yö-

netmelikleri 2 Şubat 2019 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Arsa tahsislerine yönelik etkin düzenle-
meler başta olmak üzere pek çok farklılık 
içeren yönetmelikler, OSB’lerdeki bürok-
ratik süreçleri de kısaltacak.

OSB arsa tahsisine ilişkin yaşanan 
sorunlara neşter atan Organize Sanayi 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ni de-
ğerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Yatırımcılarımızın kar-
şılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesin-
de el attık. Farklı düzenlemelere yönelik 
çalışmalarımız da devam ediyor. STK, 
sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın 
görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazır-
ladık. Bu yönetmelikle OSB’lerde çarklar 
artık daha hızlı dönecek.” dedi.

“Keyfiliğe müsaade edilmeyecek”
OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin 

süreçleri hızlandıracaklarını ifade eden 
Bakan Varank, “OSB’ler, tahsis edilme-
miş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz 
ve doğru bir şekilde herkesle paylaşacak. 
Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önü-
ne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis 
başvuruları 30 gün içinde neticelendirile-
cek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde 
gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de 
Bakanlığa bildirilecek, keyfiliğe müsaade 
edilmeyecek.” diye konuştu.

Varank, OSB’lerin olağan veya ola-
ğanüstü genel kurullarının toplanması 
için çağrı yapılmaması durumunda nihai 
kararın bakanlığı tarafından verileceğinin 
altını çizdi. OSB’lerde, atıklardan enerji 
üreten tesisler kurulabileceğini kaydet-
ti. Yeni yönetmelikle, atıklardan enerji 
üretilebilecek tesislerin kurulması için 
yoruma açık maddelerin netleştirildiğini 
ve hangi durumlarda bu tesislerin kurula-
bileceğinin anlatıldığını ifade etti. 

Sadeleştirilen ve kısaltılan yeni yö-
netmelik, Organize Sanayi Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeliği, OSB’lerin daha 

yatırım dostu üretim alanları haline gel-
mesinin önünü açıyor. Yönetmelikle ge-
tirilen yenilikler şöyle: 
• Nihai Karar Bakanlıkta: OSB’lerin ola-

ğan veya olağanüstü genel kurullarının 
toplanması için çağrı yapılma süreçleri 
yeniden düzenlendi. Genel kurul çağrı-
sı yapılmaması durumunda nihai karar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan verilecek.

• İmar Planları Daha Şeffaf: Sanayi par-
sellerinde, ifraz şartları genişletildi. 
Yapı ve yapı ile ilgili esaslar teknik ih-
tiyaçlara göre yeniden düzenlendi. İmar 
planı askı süreçlerinde uygulama daha 
şeffaf oldu.

• Yenilenebilir Enerji Tesisleri: 
OSB’lerde, atıklardan enerji üreten te-
sisler kurulabilecek. OSB ve katılımcı-
ların ihtiyaçlarına yönelik olarak güneş 
ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten te-

sisler açılabilecek. Tesisler, OSB tüzel 
kişiliğinin ortak donatı alanında yapıla-
bilecek.

• Spekülasyonlar Son Bulacak: 
OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin par-
sellerin üretime geçme hızı artırıldı. 
Arsa tahsis süreçlerinde, yatırım daha 
da kolaylaştırılıyor. OSB’ler, tahsis 
edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri 
eksiksiz ve doğru bir şekilde herkesle 
paylaşacak. Spekülatif arsa tahsis ve sa-
tışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıla-
rın arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde 
neticelendirilecek. Yatırımcı reddedi-
lirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem 
yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirile-
cek. Keyfiliğe müsaade edilmeyecek.

• Parsel Mülkiyet Devri: OSB’lerin diğer 
kurum ve kuruluşlardan teknik altyapı 
hizmeti alabilmesi için parsel mülkiyet 
devri mümkün hale getirildi. Buradaki 

düzenlenme; OSB’lere hizmet veren 
doğalgaz dağıtım şirketlerine geçici 
mülkiyet hakkı verilmesiyle ilgili. Yeni 
yönetmelikle birlikte; OSB hizmet al-
dığı sürece geçici olarak mülkiyeti da-
ğıtım şirketine verebilecek, bu hizmeti 
sonlandırdığı zaman da mülkiyeti tekrar 
OSB’nin geri alması mümkün olacak.

• Arsa Tahsis Süreleri Uzatılacak: Arsa 
tahsis süreçlerinde katılımcının yapı 
ruhsatı ile işyeri açma ve çalışma ruh-
satı alma süreleri yeniden düzenlendi. 
Yönetim kuruluna bu süreleri uzatma 
yetkisi verildi. Bu sayede yönetim ku-
rulu, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl olan 
yapı ruhsatı alma süresini 18 aya kadar 
uzatabilecek. Aynı şekilde yapı ruhsatı-
nı aldığı tarihten itibaren 2 yıl olan işye-
ri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini 
2 yıl daha uzatabilecek. Ayrıca Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, yönetim kuru-
lunun işyeri açma ve çalışma ruhsatı al-
masına ilişkin uyguladığı ilave süreyi 1 
yıla kadar uzatabilecek.

• Sıfır Atık ve Geri Dönüşümde Kolay-
lık: OSB’ler ve katılımcıları arıtma 
veya atık işleme tesislerinin kapasitele-
rinin tam kullanımı için OSB dışından 
atık temin edebilecek. OSB’ler, bölge-
sindeki hafriyat atıklarının bertarafına 
yönelik olarak yetkilendirilecek.

• Teminatta İndirim: Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’ndan kredi kullanan 
OSB’lerin ihale süreçlerinde istenilen 
geçici teminat ile kesin teminat miktar-
larında indirime gidildi.

• Son Karar Bakanlıkta: Islah OSB baş-
vuru ve OSB tüzel kişiliği kazanma sü-
recinde oy birliği şartı kaldırıldı. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı son karar verici 
olacak. Bu sayede, Islah OSB’lerin ıs-
lah şartlarını sağlayıp OSB tüzel kişiliği 
kazanma süreçleri hızlandırıldı.

• Katılımcılara Bir Şans Daha:  Yapı ruh-
satını almış olup belirtilen sürede işye-
ri açma ve çalışma ruhsatını alamamış 
olan katılımcılar için bir şans daha ve-
rildi, uzatma süreleri yeniden başlatıldı. 
Yapı ruhsatını alıp yatırıma başlamış 
fakat yatırımını tamamlayamamış bir 
çok sanayici arsa tahsisini kaybetmekle 
karşı karşıya kalmıştı. Bu sayede katı-
lımcıların yatırımlarını tamamlayabil-
mesinin önü açıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka 
yönetmelikle OSB’lerin yer seçimine 
ilişkin düzenlemeler yapıldı. Organize 
Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetme-
liği ile getirilen yenilikler ise şöyle:
• OSB Alanı ve Genişleme Alanı Seçi-

minde Bürokrasi Azalacak: Mer’i plan-
larda hali hazırda sanayi alanı olarak 
lekeli alanların OSB olarak değerlen-
dirilmesi sürecinde gereksiz bürokrasi 
önleniyor. Zaman kaybı yaşanmama-
sı için öneri alanın bulunması zorunlu 
hale geldi. Komisyon üyelerine Kalkın-
ma Ajansları dâhil edilerek bölgelerin-
deki genel politika, strateji, tecrübe ve 
deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde 
faydalanılması imkânı sağlandı.

Arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde sonuçlanacak

“CİDDİ BİR ÇÖZÜM ÜRETİLDİ”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, sanayicilere, sa-

dece işine yatırım yapacak şekilde 
çözüm üretmenin son derece doğ-
ru karar olduğunu kaydetti. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Orga-
nize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği ile Türkiye’de, yatırım 
yapan sanayicilerin sanayi parseli 
ihtiyacının çözümüne yönelik ola-
rak ciddi bir adım attığına işaret 
eden şu görüşlere yer verdi: 

“Türkiye’de sanayi altyapısı oluş-
turmak maalesef kolay olmuyor. 
Uzun yıllara mal oluyor. Örneğin, 
Ankara’da savunma ve havacılıkla 
ilgili bir sanayi bölgesi oluşturul-
du. 2004 yılından bu yana bura-
nın oluşturulmasına uğraşıyoruz. 
Henüz daha bir fabrikanın açılışını 
yapamadık. Bu ne demek? Arsa-
nın alınması, imar planının yapıl-
ması problem. Bir işe başladığınız 
zaman 10 ile 15 yıl bununla uğra-

şılıyor. Sanayicinin böyle bir şeye 
tahammülü yok. 

Stadyumu yapma süresi çok hızlı, 
kısa ve pratik. Ama sanayi parseli 
üretip hayata geçirmek imkânsıza 
yakın. Özellikle Ankara, İstanbul 
gibi sanayileşmiş şehirlere ilave 
alan yapmak çok zor. Bu yönet-
melik umarım bunun çözümü olur. 
Çünkü burada bir takım kolaylıklar 
getirilmiş. Özellikle bürokratik yön-
den. Oy birliği şartı vardı, yüzde 75 
doluluk şartları vardı. Eğer talep 
oluşuyorsa, sanayicinin gerçekten 
talepleri varsa sanayi bölgelerinin 
yapılmasının önü açılmış. 

Şu çok net: Sanayiyle uğraşan in-
sanların özellikle arsaya çok para 
ödemeden, sadece işine yatırım 
yapacak şekilde çözüm üretmek 
son derece doğru ve olması gere-
ken bu. Bakanlığımız da bu konu-
da ciddi bir şekilde çözüm üretmiş. 
Biz bu yönetmeliğin hayata geç-
mesi için hep birlikte gayret sarf 
etmeliyiz.”

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı iki yeni 
yönetmelikle Organize 
Sanayi Bölgelerinde (OSB) 
yatırımcılara kolaylıklar 
getirdi. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
“OSB’lerde çarklar artık 
daha hızlı dönecek.” dedi.

OSB çarklarını hızlandırma adımı
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Sektör öncüleri KOBİ’lerle bir arada

OSSA üyesi Tezmaksan, OSSA ve 
Atılım Üniversitesi ile birlikte dü-

zenlediği ‘Savunma ve Havacılık Sana-
yinde İleri Teknolojilerin Kullanımı ve 
Endüstri 4.0 Çözümleri’ konulu etkinlikte 
OSSA üyelerine savunma sanayiinde en-
düstri 4.0 hakkında bilgi verdi.

650 bin CNC tezgahı var
OSTİM OSB Konferans Salonu’nda 

gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan 
Tezmaksan Müşteri İlişkileri Koordi-
natörü Yalçın Paslı, dünyada kullanılan 
üretim teknolojileri hakkında bilgi verdi. 
Küresel rekabetin her geçen gün daha da 
zorlaştığına dikkat çeken Paslı, üretimde 

rekabet için ileri düzey imalat teknoloji-
lerinin kullanıma işaret etti. Paslı, dünya 
genelinde kurulu 650 bin adet CNC tez-
gah bulunduğunu ve yoğunluğu 3 eksen 
CNC tezgahların oluşturduğu bilgisini 
verdi.

Atılım Üniversitesi Metal Şekillendir-
me ve Mükemmeliyet Merkezi Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğ-
lu, ‘Bor Nitrür Kaplama Teknolojileri-
nin Savunma, İmalat, Medikal ve Optik 
Sektörler İçin Önemi’ isimli sunumuyla, 
bor kaplama teknolojisi alanındaki çalış-
maları anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. 
Doruk Mendol da takım tezgahlarındaki 
verimlilik ve Endüstri 4.0 konularında 
katılımcılara bilgiler verdi.  

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA), 
eğitim, iş birliği ve farkındalık 
konusunda yürüttüğü 
çalışmalarla üyelerine katkı 
sunuyor. Küme, sektörün önde 
gelen firmalarıyla üyelerini 
buluşturmaya devam ediyor. 

Savunma sektöründe 
endüstri 4.0

Nurol Makina OSSA 
üyeleriyle masada

Nurol Makina, OSSA üyesi 40 
firma ile ikili iş görüşmesi ger-

çekleştirildi. Program; Ar-Ge, teda-
rik, kalite, imalat mühendisliği ve 
yardımcı sanayi değerlendirme ge-
liştirme başlıklarında yapıldı.

Güçlü alt yüklenicilerle daha hızlı yol 
alınıyor

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı A. 
Mithat Ertuğ, 200’ü aşkın üyesiy-
le OSSA’daki KOBİ’lerin 60’ının 
AS9100 belgesine, 50’sinin ERP 
sistemine sahip olduğu bilgisini 
verdi. Ertuğ, “Her firmamızın kabi-
liyetlerini görebilmeniz açısından 
hem de sloganımız da dediğimiz 
gibi, birlikte güçlüyüz. Bugün dün-
yada alt yüklenicileri güçlü olan 
firmalar, daha hızlı yol alabilmekte-
dir.” değerlendirmesini yaptı.

Hedef pazar Avrupa

Nurol Makina İş Geliştirme Uzmanı 
Murat Erenoğlu, Nurol Holding’in 
inşaat, savunma, enerji, maden, 
turizm sektörlerinde faaliyet göster-
diğini anlattı.

Erenoğlu, savunma alanında Sin-
can 1. OSB’de yer alan üretim te-
sislerinin Milli ve NATO tesis güven-
lik belgesine sahip olduğu belirtti. 
Son 6 yılda Ar-Ge harcamalarının 
18 kattan fazla arttığını belirten Ere-
noğlu, firmanın son 6 yılda 11 kat 
büyüdüğünü 2018 yılı gelirinin yüz-
de 75’inin ihracattan elde edildiği 
bilgisini verdi.

İhracat pazarlarıyla ilgili bilgiler de 
veren şirket temsilcisi; Afrika, Orta 
Doğu ve Orta Asya ülkelerine ihra-
cat yaptıklarını en kısa sürede de 
Avrupa’ya ihracat yapmayı hedef-
lediklerini vurguladı.

“Yerlileştirme çalışmalarında ara 
yüz olmayı hedefliyoruz”

Yardımcı Sanayi Değerlendirme 
ve Geliştirme Bölümü Yöneticisi 
Ahmet Paşaoğlu, yardımcı sanayi-
ci olmak için başvuru yöntemlerini 
anlattı. 

Tedarikçileriyle ilgili görüşlerini ak-
taran Paşaoğlu, “Yardımcı Sanayi-
lerimizle, ortak dil ve paydaş olma 
ilkesini geliştirme, her türlü iyileştir-
me ve yerlileştirme çalışmalarında 
ara yüz olmayı hedefliyoruz. Teknik 
destek ve eğitim olmazsa olmazla-
rımızdandır.” 
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Sanayici ihracatla 
fırsat arayacak

2018 ve 2019 yıllarına ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunan Kurt, Hükümetin 

yürürlüğe koyduğu sanayiyi teşvik ve 
destek paketlerinin, ekonomi adına iyi bir 
gelişme olduğunu belirtti. OSİAD Başka-
nı Kurt, şunları söyledi: “Türkiye, giderek 
daha çok konuştuğu bir ekonomik krizi 
yaşıyor. Bu krizin ana nedenini inşaat 
sektörüne odaklı ekonomik faaliyet ola-
rak ortaya koymamız gerekir. Çünkü sa-
nayiyi uzun yıllardır ihmal ettik, sanayici 
ve işadamlarımız kısa dönemli kâr geti-
rilerinin büyüsüne kapılarak sanayiden 
vazgeçerek inşaat sektörüne yöneldi. Bu 
politikanın sürdürülebilir olmadığı artık 
anlaşıldığından Hükümet de sanayiyi teş-
vik etmeye başladı ve bu amaçla bir dizi 
destek ve teşvik paketini yürürlüğe koy-
du. Ekonomi adına bu iyi bir gelişmedir. 

“Kümeler gelecek adına umut verici”
Bir başka olumlu gelişme ise yerli ve 

milli ürün konusunun artık bir milli me-
sele olarak ele alınmaya başlamasıdır. Bu 
çerçevede OSTİM’de yürütülen küme-
lenme çalışmalarının gelecek adına biz-
leri umutlandırdığını özellikle belirtmek 
isterim. OSTİM, Raylı Ulaşım Sistemleri, 
Savunma ve Havacılık, Medikal Sana-
yi, İş ve İnşaat Makineleri, Haberleşme 
Teknolojileri ile Yenilenebilir Çevre ve 
Enerji Kümelenmelerini gerçekleştirerek 
öncülüğünü göstermiştir. Kümelenme 
çalışmalarına konu olan sektörlerdeki 
isabetlilik ayrıca takdir edilecektir. Çün-
kü birkaç ay önce açıklanan ‘Proje Bazlı 
Teşvik Sistemi’nin kapsamına giren sek-
törlerle, OSTİM’deki kümelenmeler ara-
sındaki paralellikler dikkat çeker. 

Örneğin, savunma sanayii teknoloji-
leri, yenilenebilir enerji, tıbbi cihazlar, 
uçtan uca yerli ve milli 5G, raylı sistem 
araçlarının üretimi hem OSTİM’deki kü-
melenmenin konusudur hem de bu sek-
törler proje bazlı teşvik sistemi içindedir. 
Haberleşme sektöründe yerlilik oranı 
yüzde 1 dahi olmayan ve  OSTİM’in kü-
melenmesine öncülük ettiği haberleşme 
teknolojileri  sektörel teşvik ile 2020 so-

nunda yüzde 50’nin üzerinde bir yerlilik 
hedefleniyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin 
yerli sanayi hamlesinde önemli roller üst-
lenen OSTİM’i Ankara’nın, Ankara’nın 
da Türkiye’nin lokomotifi yapacağına 
inancımız tamdır. 2019 yılında bölgemiz-
deki bu çalışmalarda daha fazla mesafe 
alacağımızı düşünüyoruz. 

2019 yılını genel ekonomik gidişat açı-
sından değerlendirdiğimizde, 2018’deki 
daralmanın etkilerinin süreceğini tahmin 
ediyoruz. Mart ayında yapılacak yerel 
seçimler nedeniyle bir belirsizlik havası 
yaşansa da sonrasında bu hava mutlaka 
dağılacaktır. Nakit sıkışıklığı devam edi-
yor, bankalar kredi vermekte hayli istek-
siz davranıyor; özel sektör yeni yatırımlar 
konusunda bir bekleme havasına girmiş 
durumda. Ancak dövizdeki yüksek kurun 
ihracat imkân ve potansiyelini artırdığını, 
2019 yılında işadamlarının dış piyasalara 
daha çok yöneleceğini söylemek müm-
kün” 

Üniversite-sanayi iş birliğinin 
somut ifadesi

Kurt, OSTİM Teknik Üniversitesi’ne 
ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ahmet 
Kurt, OSTİM Teknik Üniversitesi’ni üni-
versite-sanayi iş birliğinin somut ifadesi 
olarak niteledi ve sanayiye pozitif etkiler 
sağlayacağını dile getirdi. OSİAD Baş-
kanı Ahmet Kurt, “2019 yılının bölge-
miz açısından bir başka önemi, OSTİM 
Teknik Üniversitesi’nin eğitim faaliyet-
lerine başlayacak olmasıdır. KOBİ’ler 
açısından artık hayatiyet kazanan nitelikli 
eleman ihtiyacını karşılamak üzere res-
mi kuruluşu gerçekleşen OSTİM Teknik 
Üniversitesi’ne ilk öğrenci kayıtlarının 
2019-2020 öğretim döneminde yapılması 
planlanıyor. Sanayinin beklentilerine ya-
nıt verebilmek amacıyla kurulan bu üni-
versite, üniversite-sanayi iş birliğinin so-
mut ifadesidir. Üniversite, artık bir marka 
olarak kabul edilen OSTİM’de, sanayinin 
değişim ve dönüşümüne bilimsel destek 
sağlayarak Ankara’yı Endüstri 4.0 süreci-
ne hazırlayacaktır.” dedi.

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği 
(OSİAD) Başkanı Ahmet Kurt, “2019 
yılında işadamlarının dış piyasalara 
daha çok yöneleceğini söylemek 
mümkün. Ülkemizde ekonominin 
çarklarında bir yavaşlama ortaya çıksa 
da dünyada bir ekonomik daralmanın 
olmayışı bizim açımızdan fırsat ve 
krizden çıkış imkânı yaratabilir” dedi.

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, 
2019 yılında sanayicimizin 

daha çok üreteceğini ve daha çok 
ihracat gerçekleştireceğini belirtti.

Yener, 2018’de Türkiye ekonomi-
sinin, Ağustos ve Eylül aylarında 
kur kaynaklı oluşan finansal is-
tikrarın bozulması ve buna bağlı 
artan faiz ve onu tamamlayan enf-
lasyonla ciddi anlamda dalgalan-
malar gördüğünü bildirdi.

Bu tarihten sonra ekonominin 
dengeleri toparlamaya doğru 
evrildiğini dile geti-
ren Başkan Yener, 
yetkililerin ilk önlem 
olarak yeni ekonomi 
paketini açıklamasıy-
la Türkiye’nin yeni bir 
ekonomik ajandasının 
oluştuğunu belirtti. 
Dengelenme ve topar-
lanmaya yönelik teşvik 
kararlarının dönemsel 
olduğunu, bu teşvik 
ve reformların sektörel 
etkisinin zaman alaca-

ğını belirtti.

2019 yılı için beklentilerinin kur ve 
faiz düzeyindeki istikrarla üretim 
ve ihracatta belirlenen büyüme 
hedefinin (2.8) gerçekleşeceğini 
özellikle yılın ikinci yarısında eko-
nomik paketlerin teşviklerin olum-
lu sonuçlarını görebileceklerini 
bunun için sanayicilerin sabırla 
üretimden vazgeçmeyeceklerini 
ve çarkları döndürmeye devam 
edeceklerini belirtti.

2019 yılına dair umutlarını kay-
betmediklerini vurgu-
layan Başkan Yener, 
“ORSİAD ailesi olarak 
piyasalarda güven ve 
istikrarın sağlanarak 
fiyatlama davranışları-
nın düzeldiği, makroe-
konomik göstergelerin 
sürdürülebilir büyüme-
yi sağlayacak düzeyde 
oluştuğu gelişmeleri 
görmek ümidiyle, yeni 
yılda herkese sağlık ve 
esenlik dileriz.”  dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneği (GGDY) Başka M. 

Nezih Allıoğlu, 2018’inlı yalnızca 
Türkiye’de değil dünyada çok sı-
kıntılı bir yıl olarak geçtiğini belir-
terek, “Üreten kesim olarak bizler 
geleceğe güvenle, umutla bak-
mak, daha fazla çalışıp üretmeye 
devam etmek zorundayız.” dedi.

Makroekonomik gelişmeler ışığın-
da Türkiye ve dünya ekonomisine 
ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan Allıoğlu, 2019’un özellikle ilk 
döneminde temkinli ve dikkatli 
hareket etmeyi sürdüreceklerini 
bildirdi. 

GGDY Başkanı şunları söyledi: 
“2018 yılı yalnızca Türkiye’de değil 
dünyada çok sıkıntılı bir yıl olarak 
geçmiştir. TL’nin değer kaybet-
mesi ve kurda yaşanan ciddi yük-
selme, önemli oranda 
ülkemiz ekonomik ko-
şullarıyla ilgili değildir. 
Ancak işletmelerimiz 
büyük ölçüde etkilen-
miş ve bugün KOBİ’le-
rimiz piyasada var 
olma mücadelesi ver-
mektedir. Ankara’daki 
işletmeler de doğal 
olarak bundan nasibini 
almıştır. Ekonomi yö-
netimimizin zor durum-
daki sektörlere dönük 

hayata geçirdiği tedbirler olumlu 
etki yaratmışsa da, durgunluğun 
2019’da da devam edeceği görül-
mektedir. 

İş dünyası olarak mevcut risk ve 
belirsizlikler nedeniyle 2019 yılının 
özellikle ilk döneminde temkinli ve 
dikkatli hareket etmeyi sürdüre-
ceğiz. Ancak üreten kesim olarak 
bizler geleceğe güvenle, umutla 
bakmak, daha fazla çalışıp üret-
meye devam etmek zorundayız.”

İş dünyasının üretim gücünü kul-
lanarak umutları diri tutmaktan 
başka çaresi olmadığına işaret 
eden M. Nezih Allıoğlu, yapısal 
reformlar hayat geçirilmesi gerek-
tiğini kaydetti. Allıoğlu, “Ekonomi 
yönetiminin de beklenen küresel 
durgunluğa karşı yeni tedbirlerle 
ekonomik istikrarı tesis etmesi, 

piyasaları rahatlatma 
yönündeki adımlarını 
sıklaştırması şarttır. İş-
letmelerin finansmana 
erişimi konusundaki 
beklentileri mutlaka 
karşılık bulmalıdır. Kur-
lar ve enflasyon nok-
tasında tedbirler elden 
bırakılmamalı, her alan-
daki yapısal reformlar 
biran önce hayata geçi-
rilmelidir.” dedi.

2019, üreten kesimin yılı olacak

Çare üretimde

Nedret Yener

M. Nezih Allıoğlu
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Türkiye ekonomisi, 2018 yılının 
ikinci yarısında yaşanan döviz 
fiyatlarındaki dalgalanma so-

nucunda pek çok iktisadi problemle 
çok daha belirgin bir şekilde yüzleş-
ti. 2019 yılının zor bir yıl olacağına 
ilişkin genel bir fikir birliğinden bah-
setmek mümkün. Bu zorluklar finan-
sal sektörde farklı şekillerde tezahür 
ediyorken reel sektörde farklı biçim-
de tezahür ediyor, edecek. Aynı şe-
kilde, hane halkı tarafında ve firma-
üretici tarafında bu daralma farklı 
biçimlerde tezahür ediyor, edecek.

Son günlerde gündemde olan bu 
konulara dikkatlice bakılırsa ardın-
da yatan sorunun döviz krizinden 
çok daha öte, çok daha derin bir 
anlam içeriyor. Antalya’da yaşanan 
hortum, pek çok şehirde yaşanan 
düzensiz ve yoğun yağışlar ve bun-
lara eşlik eden kuraklık riski dikkat-
lice bakıldığında sadece bir doğa 
olayı ya da afet olarak nitelendirile-
meyecek kadar önemli. Gerek şe-
hirleşme politikalarındaki eksiklikler 
ve devam edegelen hatalar gerekse 
tarım politikalarının olmayışı iklim 
değişikliğinin arttırdığı kırılganlıkla 
birlikte patlıcan 10 lirayı, biberi 14 ve 
patates 6 lirayı gördü. Enflasyonist 
baskı gittikçe belirgin hale geliyor ve 
özellikle hane halkı düzeyindeki so-
runlar temel ihtiyaçların karşılanması 
konusunda sorunların derinleşmeye 
başladığına işaret ediyor. Belediye-
ler aracılığıyla kurulan tanzim satış 
noktaları hem geçici hem de mevcut 
esnafı rekabet dışı bırakan palya-
tif bir uygulama olarak enflasyonist 
baskıyı frenlemeye çalışıyorsa da 
daha büyük sorunlara zemin hazır-
lama ihtimali yüksek olacak. 

Reel sektör açısından sorunların et-
kileri farklı. Ekonomik büyümenin 
yavaşlaması, kapanan işyeri sayıla-
rındaki artış, ekonomik büyümede 
yavaşlama, işsizlik oranlarındaki 
yükselme eğilimi, özellikle KOBİ’le-
rin faaliyetlerini sürdüremez hâle 
gelmesi, kamu alımlarında halâ yerli 
üretimi zorunlu ya da öncelikli kılan 
uygulamaların sınırlı oluşu ya da ol-
mayışı bütün olarak ülke ekonomisi 
için zorlu bir sürece işaret ediyor. 

Kamu, üretim için 
belirleyici rol oynuyor 

Nasıl oluyor da genç nüfusu yüksek, 
yeraltı ve yer üstü kaynakları bakı-
mından zengin, jeo-politik konumu 
açısından pek çok avantaja sahip 
olan Türkiye, ekonomik ve toplum-
sal bir ferahlama yaşayamıyor? Üç 
temel vurgu ile “Neden bu sıkıntıları 
yaşıyoruz?” sorusuna cevap verme-
ye çalışacağım.

Birinci vurgu, ardından gelecek iki 
vurguyu da kapsıyor. Elbette ki ve 
illâki ilk evvelâ üretim. Bu gazetenin 
hedef kitlesinin tamamını ilgilendiren 
üretim ve üretimin sürdürülebilirliği. 
Bir tarafta üretim faaliyetlerini başa 
baş noktasında sürdürerek ayakta 
kalmaya çalışan firmalar, diğer ta-
rafta rekabetçi gücünü arttırmaya 
çalışan firmalar, bir tarafta da bıra-
kın Türkiye’yi dünya ekonomisinde 
başa oynayan yenilikçi ve rekabetçi 
üretim tesisleri. Ve sanırım en kor-
kutucu olanı da bunun farkında ol-
mayan kamu. Zira her ne aşamada 
olursa olsun kamu, üretim için belir-
leyici rol oynuyor. Hem verilen des-
tek ve teşviklerle hem vergilendirme 
yöntem ve oranları ile hem de kamu 
alımları aracılığıyla piyasa yapıcı du-
rumunda. Bu Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelere de haz bir durum değil. 
Bugünün en gelişmiş ülkelerinin tek-
noloji rekabetçiliğinin altında kamu 
destekleri ve kamu alımları yatıyor. 

Doğal denge firmaları etkiliyor

İkinci temel bileşen, üretimin müm-
kün olduğunca ‘temiz’ olarak ger-
çekleştirilmesi. Ülke genelinde yeşil 
alanların azalmaya başladığı, artan 
hava ve çevre kirliliği, geri dönüşüm 
konusundaki bilincin sadece üre-
timle sınırlı olmadığının altı çizilerek, 
yeterince yaygınlaşmamış olması, 
kapitalist sistemin sürekli empoze 
ettiği tüketimin de yeterince ‘yeşil’ ve 
‘temiz’ olmaması, sınırlı kapasitedeki 
yerli üretimin etkinliğini tehdit ediyor. 
Göller kuruyor, betonlaşma artıyor, 
yağışlar toprak tarafından özümse-
nemeyince seller, taşkınlar özellikle 
ekonomik kırılganlığı yüksek küçük 
ve orta ölçekli firmaların ekonomik 
hayatlarını tehdit ediyor. 

Üretim konusunda, yerlileşmenin 
etkin ve sürdürülebilir bir biçimde 

sağlanamaması, üretim faaliyetleri 
planlanırken doğanın ve doğal kay-
nakların dikkate alınmaması ve ka-
munun yerli üretimi destekleyecek 
mekanizmaları özellikle sinaî kal-
kınma temelli kamu alımları ile etkin 
olarak planlayamaması; 2019’un, 
2018’den çok daha zor bir yıl olma-
sını büyük ölçüde açıklamakta. Sü-
rece ülkenin özellikle 2011’den ve 
2013’ten bu yana değişen toplumsal 
yapısı da dahil edildiğinde, ülkemi-
ze sığınan 8 milyona yakın (bunların 
sadece 3,5 milyonu Suriyeli) nüfus 
da dahil edildiğinde 2019 yılında 
ülkenin ele alması gereken temel 
sorunun döviz krizinden ya da eko-
nomik daralmadan çok daha ötede 
ve derinde olduğunu anlamamız çok 
daha muhtemel. 

Peki ya yerli, yeşil ve yenilikçi üre-
timi geliştirecek, derinleştirecek ve 
ticarileştirerek yaygınlaştıracak ve 
nihayet rekabetçi kılacak zemin için 
gerekli olan eğitim sistemi?  

Eğitim sistemi için iyimser olmak ye-
rine gerçekçi olmayı tercih eden bir 
araştırmacı ve bir baba olarak diye-
bileceğim tek şey var: Çok şey öğ-
retmeye gerek yok, çocukların temel 
insani değerleri kazanmalarını sağ-
lasak ve hayâl güçlerini (bu kadar) 
yok etmesek yeter.

Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Yerli Yeşil Yeni Platformu 

2019’UN 
GÖRÜNMEYEN 

GÜNDEMİ

Uzman Görüşü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) açıkladığı Aralık 2018 veri-
lerine göre Sanayi Üretim Endeksi, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
9,8 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde, 2018 
yılı Aralık ayında madencilik ve taşo-
cakçılığı sektörü endeksi bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 
2,1, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 10,8 ve 
elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtı-
mı sektörü endeksi 
yüzde 1,2 azaldı.

Aynı dönem-
de madencilik ve 
taşocakçılığı sek-
törü endeksi ise bir 
önceki aya göre yüzde 
0,1 artarken, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 1,6 ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 0,8 geriledi.

2018 yılı dördüncü çeyreğinde 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi, bir önceki yılın aynı çeyreği-
ne göre yüzde 7,5 azaldı. Bir önceki 
çeyreğe göre mevsim ve takvim etki-
lerinden arındırılmış sanayi üretimi 
ise yüzde 5,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

ki yılın aynı ayına göre yüzde 
2,1, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 10,8 ve 

törü endeksi ise bir 
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mah-
mut Özer, Mesleki ve Teknik Eği-

tim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın 
Numanoğlu, Ankara İl Milli Eğitim Mü-
dürü Turan Akpınar OSTİM’i ziyaret etti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, mesleki eğitim konusunda 
OSTİM’de bulunan kurumlar hakkında 
heyete bilgi verdi. Aydın, meslek eğitimi 
ile ilgili önerilerini de Bakan Yardımcısı 
Mahmut Özer’e anlattı.

Heyet toplantının ardından, OSTİM 
Mesleki Eğitim Merkezi’nde inceleme-
lerde bulundu. Merkez Müdürü Şerafet-
tin Ali Gürüler, heyete okulu gezdirerek 

sürdürülen eğitim faaliyetleri ile ilgili 
bilgiler verdi. Gürüler, OSTİM Mesleki 
Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğ-
rencilerin, mesleklerini uygulamalı ola-
rak öğrendiğini ve yüzde 95’inin mezun 
olduğunda fi rmalar tarafından istihdam 
edildiğini anlattı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mah-
mut Özer, OSTİM Mesleki Eğitim 
Merkezi’nin çok önemli bir işlevi yerine 
getirdiğine değindi. Merkez’de inceleme-
lerde bulunan Özer, sınıfl arı ve atölyeleri 
gezerek, imkan ve ihtiyaçları yerinde tes-
pit etti. 

OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’nin 
durumunda memnun kaldığını belirten 
Bakan Yardımcısı, Merkez yöneticileri-
ne ve eğitimcilere teşekkür etti. Meslek 
eğitiminin önemine dikkat çeken Özer, 
OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’ne, 
Türkiye’de meslek eğitiminde model ol-
ması için gereken desteği sağlayacakları-
nı kaydetti.  

OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi, Mil-
li Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 
döner sermaye gelir gerçekleştirme sır-
lamasında Türkiye genelinde 801 kurum 
arasında ilk 50’de yer almıştı.

OSTİM meslek eğitiminde 
Türkiye’ye model olacak

OSTİM Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde incelemelerde 
bulunan Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Mahmut Özer, 
Merkez’in meslek eğitiminde 
Türkiye’ye model olması 
için gereken desteği 
sağlayacaklarını kaydetti. 

OSTİM Yönetim Kurulu, Ticaret 
Bakan Yardımcılığına atanan Se-

zai Uçarmak’a hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, OSTİM’in Ticaret Ba-
kanlığı tarafından desteklenen proje-
leri hakkında Uçarmak’a bilgi verdi. 
Aydın, OSTİM’in e-Ticaret 
Projesi ve UR-GE proje-
lerinin Ticaret Bakanlığı 
tarafından desteklendiğini 
anlattı. 

OSTİM’de faaliyet gös-
teren, iş ve inşaat makine-
leri, savunma ve havacılık, 

raylı sistemler, medikal, kauçuk, ener-
ji ve haberleşme teknolojileri sektör-
lerindeki kümelenmelerin yürüttüğü 
UR-GE projelerinin KOBİ’lerin ihra-
catına önemli katkılar sağladığını ifa-
de eden Aydın, “UR-GE projeleri ile 
kendimizi dünya ile mukayese eder 
hale geldik.” dedi. 

İhracat heyecanlandırıyor
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai 

Uçurmak da, OSTİM’deki çalışma-
ları yakından takip ettiklerini belirtti. 
Esnafın ihracatçı olmasından heyecan 
duyduklarını dile getiren Uçarmak, 
“İhracat kültür işi, üretiyorsunuz, 
dünyaya satmaya çalışıyorsunuz. 
OSTİM’in dışarıdan göründüğünden 
daha derin bir yapısı var.” değerlendir-

mesini yaptı. 
Ziyarette Dışişleri Bakan 

Yardımcısı Yavuz Selim 
Kıran ile de bir araya gelen 
OSTİM Yönetimi, bölgede 
yürütülen uluslararası çalış-
malar hakkında Kıran’a da 
bilgi verdi. 

“İhracat kültür işi”
Ticaret Bakan Yardımcısı 
Sezai Uçarmak, 
OSTİM’deki çalışmaları 
yakından takip ettiklerini 
belirterek, “İhracat kültür 
işi, üretiyorsunuz, dünyaya 
satmaya çalışıyorsunuz.”  
dedi.

OSTİM Yenilene-
bilir Enerji ve 

Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi (OS-
TİM Enerjik) 2. UR-GE Projesi’ne 
başladı. Küme Koordinatörü Pınar 
Yalman Akcengiz, OSTİM OSB 
Konferans Salonu’nda gerçekle-
şen açılış toplantısında yeni proje 
hakkında bilgi verdi.

27 firmanın katılacağı 3 yıl süre-
cek projenin ilk aşamasının ihti-
yaç analizi olduğunu ifade eden 
Akcengiz, proje kapsamında des-
teklenecek faaliyetlere ilişkin şu 

detayları paylaştı: 
“Her bir firmamı-
zın görünürlüğü 
ile ilgili çalışmalar 

da yapmak istiyoruz. Belirledi-
ğimiz ülkeye ikili iş görüşmeleri 
yapmaya gideceğiz. Faaliyetleri-
mizin yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı 
tarafından desteklenecek. Hedef 
pazarlarımızdan alım heyetleri 
getirebileceğiz. O heyetlerin ula-
şım, konaklama masrafları proje 
bütçesinden karşılanacak. 3 yıl 
boyunca 10 adet alım heyeti, 10 
adet ikili iş görüşmeleri etkinliği 
düzenleyeceğiz.” dedi.

Yeni UR-GE’ye ENERJİK başlangıç

Sezai Uçarmak



Ticaret@dpworld.com
+90 262 316 11 16

HEM SEKTÖRÜ
HEM DE
EKONOMİYİ
GELİŞ
TREN
Türkiye’nin en teknolojik limanı DP World Yarımca,
yaptığı yeni yatırımla demiryolu ağını liman 
sahasına taşıdı. Hem sektörünü, hem de Türk 
ekonomisini geliştirmek için… 

Güle güle kullan Türkiye!
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Türkiye, 5G’de yerlileştirme için işi 
sıkı tutuyor. Bu kapsamda Haber-
leşme Teknolojileri Kümelenme-

si de (HTK) çalışmalarını hızlandırdı. 3 
operatör ve 16 KOBİ’nin katıldığı, 8 üni-
versitenin de destek verdiği ‘Uçtan Uca 
Yerli ve Milli 5G Projesi’yle 2020’de he-
def yakalanmaya çalışılacak. 

5G’de yerliliğe yönelik çalışmalarda-
ki son durumla ilgili bilgiler veren HTK 
Başkanı Veli Murat Çelik, Bilgi Teknolo-
jileri Kurumu’nun (BTK) 4.5G ihalesinde 
ilk sene için yüzde 30 yerlilik kriteri getir-
diğini ancak bu oranın yüzde 1.8’de kal-
dığını hatırlattı. Küme olarak başlattıkları 

‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi’yle 
bu hedefe yakın olduklarını belirten Çe-
lik, 4.5G’de trenin kaçtığını ancak, 5G’de 
standartlar henüz dondurulmadığı için 
Türkiye’nin bu konuda şansının bulundu-
ğunun altını çizdi. 

HTK Başkanı şunları söyledi: “Hede-
fi miz, 2020’de piyasaya dünya standart-
larında operatörlerle beraber test edilmiş 
ürün grubu çıkartmak. Türkiye’de ilk 
anda yüzde 45’i hedefl iyoruz. 500 ki-
şilik Ar-Ge ekibine ihtiyacımız var. Şu 
an bunun yarısına sahibiz. Eksiğimizi 
tamamlamamız için, devletin desteği-
ne ihtiyacımız var. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’yla yakın çalışıyoruz ve TÜ-
BİTAK TEYDEB kapsamında projemizi 
sunduk. 

Projenin ilk değerlendirmeleri olumlu 
geçti. Şu an çalışmaları yapılıyor. Ha-
ziran ayına kadar tamamlanır diye dü-
şünüyorum. Proje tamamlandığında ilk 
şebekenin 5G’de versiyon 1.0’ını yapa-
cağız. Bunu yaptıktan sonra da, satılacak 
ürünler, bu şirketlerin ürünlerini devam 
ettirmesi için yeterli olacak. Teknoloji, 
gününde ve zamanında çıkarsa para edi-
yor. Yoksa siz bir sene bile geç kalsanız, 
fi rmalar boşluğu dolduruyor. 

“Üniversiteler 6G için çalışıyor”
Bu arada biz 5G’yi çalışırken de üni-

versiteler ve araştırma grupları şu an 
6G’yi çalışıyor. Teknoloji öyle bir şey ki 
bir yerinden yakalarsanız, sürdürürsünüz 
ama kaçırırsanız, bir yerine dahil olamaz-
sınız. Türkiye’nin ilk yerli baz istasyonu-
nu geliştiren ULAK A.Ş. de kümemizin 
üyesi. Devletin vereceği paranın boşa 
gitmemesi lazım. Mükerrer iş yapma-
malıyız. Bu yüzden sürekli ULAK A.Ş. 

ile de toplantı halindeyiz. Onlar 2013 
yılında başladılar ve beşinci senedeler, 
ilk ürünleri de sahaya kurdular. ULAK 
A.Ş. ile hangi konuları birleştirmeliyiz, 
bunun üzerine çalışıyoruz. Onların önde 
olduğu noktalar, bizim önde olduğumuz 
noktalar var. Dolayısıyla, hiçbir müker-
rerlik taşımayan, Türkiye’nin geleceği-
ni ve ekosistemini oluşturacak ortak bir 
çalışma da kağıt üzerinde çıkmak üzere.” 

Milli mesele
5G’nin sadece telefon olarak algı-

lanmaması gerektiğini vurgulayan Veli 
Murat Çelik şöyle devam etti: “Dünyada 
müthiş bir tekno milliyetçilik ve tekno 
kavga çıktı. Bugün insanlar diyor ki, ‘Bu 
telefon zaten hızlı. Ben burada pırıl pırıl 
görüntü izliyorum, her şey tıkır tıkır ge-
liyor. 5G ne getirecek bana?’ diyor. Bu 
gözle baktığınız 5G daha hızlı bir şey ge-
tirecek. Ama bu kadar değil. 5G sadece 
telefon değil! Sizin evinizdeki çay maki-
nesi, fabrikalarınızın içindeki makineler, 
sağlık cihazı, kalp pili, endüstri 4.0, tarım 
4.0. bütün akıllı ulaştırma. Her şeyi inter-
nete bağladığınızda, her şeyiniz data üre-
tir ve sizinle alakalı her türlü bilgiyi taşır 
olacak. Siz bu bilgiyi kendi sistemleriniz 
üzerinde taşımaz, kendinizin kontrolünde 
tutmazsanız, bu bilgiyi başkası istediği 
gibi kullanır sizi manipüle eder. 

5G bütün her şeyi veriye döküyor. 
Bu veri sizin elinizde ve kontrolünüzde 
olmazsa, siz bu kontrolü bu inisiyatifi  
başkasının eline vermiş olursunuz. Neden 
5G diyoruz? 5G aslında somutlaşmış bir 
kavram. Aslında önümüze gelen kavram 
şu; dünyada her şey haberleşme yapıla-
rının üzerine oturacak ve her şey sensör 
olacak. Siz insan olarak sensör olacaksı-

nız ben sizi takip ettiğimde sizin nerede 
ne yaptığınızı, nasıl bir yaşam sürdüğü-
nüzü, nasıl bir iş yaptığınızı, nerede uyu-
duğunuzu biliyor olacağım.  

Sabah kalktığınızda Google map size 
her gün iş yerinize 15 dakika da ulaşa-
bilirsiniz diyor. Ben Google’a iş yerim 
burası diye tanımlamadım. Ama biliyor. 
Her gün aynı saatte aynı yere gittiğim 
için. Bir de ‘Bugün şanslısınız; trafi k az.’ 
gibi süslü cümleler kuruyor. Milli mesele 
dediğimiz esas mesele bu. Adını 5 diyo-
ruz ama 5 bunu ilk adımı. Biz şimdi bunu 
yaptık. Bunun arkasından yol haritası 
üzerinde gelişmesini yapmak zorundayız. 
Bu planlarımız var.

Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Veli Murat 
Çelik, dünyada müthiş bir 
tekno milliyetçilik olduğunu 
belirterek, “Bugün insanlar 
diyor ki, ‘Bu telefon zaten 
hızlı. Ben burada pırıl pırıl 
görüntü izliyorum, her şey 
tıkır tıkır geliyor. 5G ne 
getirecek bana?’ diyor. Bu 
gözle baktığınız 5G daha hızlı 
bir şey getirecek. 5G sadece 
telefon değil. Fabrikalarınızın 
içindeki makineler, sağlık 
cihazı, kalp pili, endüstri 
4.0, tarım 4.0. bütün akıllı 
ulaştırma. 5G bütün her şeyi 
veriye döküyor.” dedi.

“TÜRKİYE ÇİPLERİ DE 
YAPABİLİR”

5G’de yerlilik oranını yakaladık-
tan sonra bir sonraki hedeflerinin 
yerlilikte daha alt kademeler in-
mek olduğunu belirten Veli Mu-
rat Çelik, “Biz kümelenme ola-
rak, çipleri de Türkiye yapabilir 
diye düşündük ve Ankara’da üç 
üniversitede çok ciddi çalışmalar 
yapan hocalarımızla konuştuk. 
Askeri alanda çalışma yapıyorlar 
ancak bize, ‘Siz 5G içinde neler 
yapılacağını söyleyin, biz de çip 
yapalım’ dediler. Bu konuda da 
bir çalışma başlattık.” dedi.

OCAK - ŞUBAT 2019

HTK İspanya’da teknoloji 
devleriyle buluştu

Dünyanın en büyük teknoloji 
fuarlarından biri olarak kabul 

edilen GSMA Mobil Dünya Kong-
resi-Mobile World Congress (MWC 
2019), İspanya'nın Barselona ken-
tinde gerçekleştirildi. 

Haberleşme Teknolojileri Küme-
lenmesi (HTK), küresel çapta önde 
gelen teknoloji şir-
ketleri ile kamu ku-
rumlarının katıldığı 
etkinlikte ülkemizi 
temsil eden sivil 
toplum kuruluşları 
arasında yer aldı. 

Yoğun geçen 
MWC 2019'da zi-
yaretçilerin ilgi 
odağı olan HTK, 
yerli ve milli üretim 

gücümüzü tanıttı.

Kümenin konukları arasında  Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Ca-
hit Turhan, Bakan Yardımcısı Ömer 
Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır, 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi Başkanı Ali Taha Koç,  Sa-
vunma Sanayii Başkan Yardımcısı 
Celal Sami Tüfekçi ve çok sayıda 
ziyaretçiyi ağırladı.

5G sadece telefon değil
HTK Başkanı Çelik, hayatın her alanında yer alacağını ifade etti
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MEB, mesleki ve teknik eğitim 
kurumları bünyesinde gerçek-
leştirilen döner sermaye faali-

yetlerine ilişkin verileri açıkladı.
Bankalık tarafından yapılan açıklama-

da; 2018 yılı itibariyle Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde faa-
liyet gösteren 801 kurumda döner serma-
ye kapsamında üretim yapıldığı ve hizmet 
sunulduğu belirtiliyor.

Gerçekleştirilen faaliyetler, öğrencile-
re çıktı odaklı uygulamalı eğitim imkânı 
vererek, sektörün istediği becerilerin ka-
lıcı bir biçimde kazandırılmasında önemli 
rol oynuyor.

31 milyon TL ile Ankara ilk sırada
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri 

ve mesleki eğitim merkezlerinde 2018 
yılı içerisinde yapılan üretimlerden yak-
laşık 250 milyon liralık gelir elde edil-
di. Bu gelirde en büyük paya sahip iller 
sırasıyla Ankara, Antalya ve İstanbul 
oldu. Ankara´da yaklaşık 31 milyon lira, 

Antalya´da yaklaşık 15 milyon lira ve 
İstanbul´da yaklaşık 12 milyon liralık 
üretim gerçekleştirildi.

Bu kapsam da en fazla gelir gerçek-
leştiren ilk 50 il ve kurum sırlamasında 
Ankara’dan 6 mesleki ve teknik Anadolu 
lisesi ile mesleki eğitim merkezi yer aldı.

OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi 
ilk 50’de

Altındağ Siteler Mesleki Eğitim 
Merkezi 5 milyon 494 bin TL gelir ile 
Türkiye’de birinci sırada yer aldı. Altın-
dağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 4 milyon 884 bin TL, Yenimahalle 
Gazi Mesleki Eğitim Merkezi 3 milyon 
18 bin TL, Altındağ İskitler Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 2 milyon 143 
bin TL, Yenimahalle OSTİM Mesleki 
Eğitim Merkezi 1 milyon 416 bin TL ve 
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi de 1 milyon 392 bin TL ile 
Türkiye’de ilk 50 sıralamasına girmeyi 
başardı. 

Kalkınma için mesleki eğitim
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, en fazla gelir gerçekleştirme 
sıralamasında OSTİM Mesleki ve Teknik 
Eğitim Merkezi’nin ilk 50’de yer alma-
sından heyecan duyduklarını belirtti. Ay-
dın, mesleki eğitim olmadan kalkınma, 
nitelikli üretim, ihracat ve istihdamın ger-
çekleşemeyeceğini vurguladı. 

Mesleki eğitimin kalkınmaya olan et-
kilerini dile getiren Aydın, “Mesleki eği-

timin önemi burada çıkıyor ortaya. Sana-
yileşmeden kalkınma olmuyor. Kalkınma 
olması için nitelikli eleman ihtiyacı olu-
yor. Nitelikli elemanı yetiştirmek için de 
mesleki eğitimin yapılması gerekiyor.” 
görüşünü paylaştı.

Mesleki eğitimde sadece bilgi değil 
beceri sahibi de olunması gerektiğine 
işaret eden Aydın, şu görüşlere yer verdi: 
“Meslek eğitimini her bulunduğumuz or-
tamda önemsiyoruz. Bu haberle beraber 
OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi'mizin 
ilk 50’de yer alması bizi heyecanlandırdı. 

Bölgede başarılı bir çalışma yapılmış 
ve aynı zamanda öğrencilere eğitim ve-
rilirken üretim de olmuş. Özel sektörle 
rekabet etmemek ve devlet eliyle üstün-
lük sağlamamak kaydıyla bu üretimin de 
devam etmesi iyi.”

OSTİM’de faaliyet gösteren eğitim 
merkezleri hakkında da bilgi veren Ay-
dın, “Bölgemizdeki eğitim merkezleri; 
OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi, OS-
TİM Şehit Alper Zor Anadolu Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi, Gazi Üniversitesi 
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
ve OSTİM Teknik Üniversitesi. İş bir-
liklerini en geniş şekliyle destekliyoruz." 
dedi.

“Gelirlerin 
artırılması için daha 
fazla desteklenmeli”

Çırak Eğitim ve 
Öğretim Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başka-
nı İbrahim Karakoç, 

mesleki eğitimin Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından daha fazla 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği-

ne işaret etti.
Mesleki eğitimde gerçekleştirilen dö-

ner sermaye faaliyetlerini değerlendiren 
Karakoç, “Bu gelirlerin artırılması, eği-
timin daha verimli olabilmesi için Milli 
Eğitim Bakanlığı bu mesleki ve teknik 
eğitim okullarını gerek müfredat açı-
sından, gerek atölye açısından gerekse 
öğrencilerin bu okulları tercih etmesi 
açısından bu sistemi daha fazla destek-
lemeli. Çünkü biz gençlerimizi meslekle 
donatmazsak bu gelirler çoğalmaz, daha 
da azalır.” dedi.

Öğrencilerin daha iyi yetişebilmesi 
için döner sermayelerin mesleki ve teknik 
okullarda mutlaka güçlendirilerek hayata 
geçirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan 
Karakoç, “Bu okulların kendi kendilerine 
yetmesi konusunda daha çok faydalı ola-
cak. Öğrencilerimizi okuldan daha dona-
nımlı şekilde mezun edersek bu gelirler 
de artacak. Gelirin ötesinde bu öğrenciler 
piyasaya donanımlı bir şekilde çıkmış 
olacak. Mesleki teknik eğitimi iyileştir-
mek için elimizden ne geliyorsa yapaca-
ğız.” değerlendirmesini yaptı.

Üreten liseler 250 milyon TL kazandı
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Mesleki ve teknik 
Anadolu liseleri ve mesleki 
eğitim merkezlerinde 
2018 yılı içerisinde yapılan 
üretimlerden yaklaşık 250 
milyon liralık gelir elde 
edildiğini açıkladı. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, İstan-
bul Sanayi Odası, İstanbul Ti-

caret Odası ve İstanbul Teknik Üniver-
sitesi arasında, mesleki ve teknik eğitimi 
sektörle birlikte tasarlayacak Mesleki 
Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. 
Protokol, İstanbul´da mesleki ve teknik 
eğitim veren okullarda eğitim program-
larını sektörle birlikte tasarlamayı ve 
mezunların niteliğini artırarak iş haya-
tına hazırlamayı amaçlıyor. Protokol 
kapsamındaki faaliyetler İstanbul´da 
mesleki ve teknik eğitim veren 89 okul-
da hayata geçirilecek.

“Algı dönüşecek”
Millî Eğitim Bakanı Ziya Sel-

çuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Bakanlıktan mesleki eğiti-
min kalkındırılması konusundaki bek-
lentisini dile getirdi. Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı’nın iş birliği içinde hareket 
etmesinin önemine vurgu yapan Selçuk, 
“2023 Eğitim Vizyonu doğrultusun-

da ortaya koyduğu mesleki eğitimdeki 
hedefl er, aslında bugünkü çerçevede 
büyük bir amaca hizmet ediyor. Orta 
ve uzun vadede mesleki eğitimin pres-
tijinin arttığı, mesleki eğitime yönelik 
talebin yükseldiği bir döneme de gelmiş 
oluyoruz. Hedefl ere layıkıyla ulaşabil-
mek için bakanlıkların, kamunun, üni-
versitelerimizin ve iş dünyasının desteği 
çok önemli.” dedi.

Protokolün, eğitim sisteminin koor-
dinasyon ihtiyacını desteklediğini an-
latan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Projenin takibi konusunda hepimiz 
üstümüze düşeni yaparsak, mesleki ve 

teknik eğitimde 'ara eleman' ifadesinin 
kalktığını göreceğiz. Biz artık 'aranan 
eleman' demek istiyoruz; 'ara eleman' 
demek istemiyoruz. Bunu eğer bütün 
arkadaşlar kullanırsa ve değerlendirir-
se, çocuklarımızın mesleki ve teknik 
okullarımızı algılamasında bir dönüşüm 
ortaya çıkacaktır. Zaman içerisinde yük-
sek puan alan öğrencilerin bu okulları 
tercih etmesinin ortaya koyacağı şaş-
kınlıkla bu konuyla ilgili zihniyetin de 
dönüştüğünü göreceğiz.”

En büyük yatırım insana
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, genç ve dinamik işgücünü en 
iyi şekilde yetiştirmek ve profesyonel 
hayata hazırlamanın hem kamunun 
hem de özel sektörün güçlü ve sürekli 
iş birliği içinde çalışmasıyla mümkün 
olduğunu vurguladı.

Bakan Varank, en büyük yatırımın, 
insana yapılan yatırım olduğuna işaret 
ederek, şunları kaydetti: “İş gücü pi-
yasasındaki arz-talep dengesini en iyi 
şekilde kurup, kabiliyet eksikliklerini 
gidermek durumundayız. Gençlerimize 
ve mevcut çalışanlarımıza değişen ko-
şullara karşı esneklik kazandırabilmeli, 
yetenek setlerini çeşitlendirmeliyiz. Biz 
kamu tarafı olarak üzerimize düşeni en 
iyi şekilde yapmaya hazırız. Özel sek-
tör paydaşlarımız ve odalarımızın da bu 
konuda ne kadar hassas ve istekli oldu-
ğunu bizzat gördük. İşte imzaladığımız 
bu protokolle de İstanbul özelinden 
başlayarak sektörün ihtiyacına yönelik 
meslek liselerindeki eğitim içeriklerinin 
güncellenmesi, atölye ve laboratuvarla-
rın kurulmasına yönelik somut bir adım 
atmış oluyoruz."

Mesleki eğitimde ‘aranan eleman’ dönüşümü

İbrahim Karakoç
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OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) 5. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı geniş bir 

katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, 
Yönetim Kurulu faaliyet raporu, işletme 
gelir-gider hesapları ve denetim kurulu 
raporları ayrı ayarı ibra edildi, 2019 - 
2020 yılları faaliyetleri değerlendirilerek, 
tahmini bütçe karara bağlandı. Genel Ku-
rulda ayrıca yeni dönem Yönetim ve De-
netim Kurulu Üyeliklerine seçim yapıldı.

“Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 
önemli bir duruşu var”

Toplantının Divan Başkanlığını yapan 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, sektörün ülkemiz için önemine ve 
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) 
rolüne dikkat çekti.

OSSA’nın, savunma ve havacılık ko-
nusunda SSB’nin bilgisi, desteği ve kat-
kılarıyla OSTİM’de bulunan firmaların 
öncülüğünde, rehberliğinde oluşturuldu-
ğunu söyleyen Aydın, “Kümelenme fel-
sefesi; ülkemizin, bölgemizin, sektörün 
kalkınması için bizim keşfettiğimiz değil 
ama bizim inanarak ve tarihimizle, coğ-
rafyamızla buluşturduğumuz ciddi bir 
model.” dedi.

Kümelenmenin Ahilik anlayışının bir 
örneği olduğunu dile getiren Orhan Ay-
dın, şu ifadeleri kullandı: “Her ne kadar 
batılıların Porter’ın teorisine göre kurgu-
lanmış olsa da aslında kümelenme tam 
da bizim tarihimize uygun düşüyor. Hem 
aynı sektör içerisinde rekabet etmek, hem 
aynı sektör içerisinde iş birliği yapmak 
ve kendi kendini iyileştiren, geliştiren 
ve sanayicisine yol gösteren, onu hizaya 
getiren bir arka planı var. Dolayısıyla biz 
kümelenmeye tam inanarak çaba sarf edi-
yoruz.

OSSA bizim OSTİM’de ilk başladığı-
mız kümelenmelerden biri. Bölgemizde 
ayrıca iş ve inşaat makineleri, savunma 
ve havacılık, medikal, enerji, kauçuk, 

raylı sistemler 
ve haberleşme 
teknolojileri gibi 
diğer kümelere 
de emek veriyo-
ruz. Geçen sü-
rede mukayese 
ettiğimiz zaman, 
yaptığımız işten 
fayda görmenin 
mutluluğunu da 

yakinen yaşıyoruz.  Kümelenmenin ya-
nında duran Savunma Sanayii Başkan-
lığımızın da çok önemli bir duruşu var. 
Bizim yanımızda durmaları, yaptığımız 
bu işlere ‘Evet biz de bunun yanındayız’ 
demeleri yetiyor.”

“OSSA, köprü vazifesi gördü”
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mit-

hat Ertuğ, kümenin hız kesmeden çalış-
malarına devam ettiğini bildirdi. Yakın 
geçmişe kadar savunma sanayiine yönelik 
neredeyse her şeyi ithal eden Türkiye’nin 
artık olgunluk dönemine girdiğinin altı-
nı çizen Ertuğ, “Sektörün büyüklüğü 3.5 
milyar doları, yarattığı istihdam ise 50 
bini geçmektedir. Sektör, KOBİ’lere de 
çok önemli fırsatlar ve imkânlar sunmak-
tadır. Savunma ve havacılık olarak tanım-
lanan toplam savunma sanayii cirosunun 
yüzde 30'unun, çoğunluğu KOBİ'lerden 
oluşan yan sanayi tarafından karşılanı-
yor olması da bu sektörde KOBİ’lerin 
önemini net bir biçimde ortaya koymak-
tadır. KOBİ’lerin desteklere erişimini 
sağlamak, seslerini duyurmak için OSSA 
kurulmuş ve köprü vazifesi görmüştür.” 
dedi.”

“Sektör Ankara için büyük bir katma 
değer yaratıyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, savunma 
sanayiinin Başkent Ankara ve ülkemiz 
için en önemli sektörlerden olduğuna 
işaret etti. Baran, “Savunma sanayiinin 
Ankara için büyük bir katma değer yarat-
tığını biliyorum. Savunma sanayii ihraca-
tı 2 milyar doları aştı. Ankara hem 220 
milyon dolar bu anlamda bir yılda cirosu-
nu artırdı hem de bütün ülkenin savunma 
sanayii anlamındaki cirosunun neredeyse 
yarısını gerçekleştirdi.” açıklamasında 
bulundu.

OSB'ler Ahi geleneğinin temsilcisi
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep 

Yıldız, kümelenmelerin Ankara için bü-
yük bir şans olduğunu belirtti. Yıldız şun-
ları kaydetti: “Bugün geldiğimiz noktada 
kendimiz yerli ve milli kaynaklarımızla 
pek çok şeyi üretebildiğimizi gördük. 
Çünkü bizim esas itibariyle kendimizi 
ikna etmemiz gereken husus şuydu; dün-
yanın farklı yerlerinde farklı yöntemlerle 
teknolojik üretim gerçekleşiyor olabilir 
ama her milletin farklı bir kökü, farklı 
bir yapısı vardır. Bizim de kökümüzde, 
mazimizde Ahi geleneği var. Organize 
Sanayi Bölgeleri de aslında işleyişleri 
itibariyle Ahi geleneğinin günümüzdeki 
temsilcileri.” 

“Tasarım işin içine daha fazla 
katılmalı”

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İs-
mail Demir, OSTİM bünyesinden doğan 
OSSA’nın, bir model oluşturma yönüne 
gittiğini vurguladı. Bu modelden hare-
ketle İstanbul’da da SAHA Kümelen-
mesi kurulduğunu kaydeden Demir, “Bu 
modellerin Türkiye’de başka yerlerde de 
tekrarlanması hatta Ankara’yı belki daha 
kapsayıcı bir modele dönüşmesini te-
menni ediyoruz. Çünkü savunma sanayii 
popüler bir alan olarak dikkat çekmeye 
devam ediyor. Ancak, burada gerek ve 
yeter şartları çok sıkı takip etmek ve yeri-
ne getirmek zorundayız ki sürdürülebilir 
ve giderek ivmelenen ve hızını artıran bir 
savunma sanayiimiz oluşagelsin.” ifade-
lerini kullandı.

Demir konuşmasında şu görüşlere yer 
verdi: “OSSA’nın geldiği noktada tabi 
zaman zaman ziyaretlerimizde de belirt-
tiğimiz gibi; artık iyi metal kesen, parça 
işleyen işçilikle ilgili bir katma değer 
koyan yapısının değişmesi gerektiğini 
özellikle vurgulamak istiyoruz. Biz çok 
iyi metal işleyen firmalarımızı tebrik 
ediyoruz ama artık boyut değiştirmek ge-
rektiğini, tasarım, malzemenin, dizaynın 
beyin gücünün, beyin terinin de işin içine 
giderek daha fazla katılmasını temenni 
ediyoruz.

“Tezgahlar artık ülkemizde yapılmalı”
İkinci husus ise çok iyi metal işleyen 

tezgahların artık ülkemizde yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Diğer bir husus 

ise; çok küçük gördüğümüz alt sistem ba-
zında, parça bazında; mercekti, kabloy-
du, detektördü bu gibi konularda da artık 
yerli ürünlerimizin içinde sağdan soldan 
girmiş bir dizi yabancı ürünün olmasını 
istemiyoruz.

Tabii ki harcıalem olanlarla ilgili ola-
rak fazla bir sorunumuz olmayabilir ama 
yerli ürün dediğimizde, bugünlerde çeşitli 
ortamlarda karşımıza çıkan tedarikle ilgili 
engelleri görüyoruz. Buna parantez içinde 
bir anlamda sevindiğimiz oluyor. Çünkü 
farkındalığımızı sağlıyor biz her ne kadar 
çırpınsak didinsek de aman ha yerli üretin, 
alt bileşenlere dikkat edin desek de firma-
larımız bunu bir şekilde işin içine katmış 
olabiliyorlar ama bir duvara vurduklarında 
da bize geliyorlar. Biz iyi ki duvara vur-
dunuz; biz bunu çözeriz deyip, kolları sı-
vıyoruz.

ASELSAN’ın 4’te 1, 5’te 1 büyüklü-
ğünde şirketlerin olması gerektiğini söy-
lüyoruz. Piramidimiz sivrileşmiş ise yani 
1 milyara yaklaşan şirketlerimiz 3-5 tane 
varsa, altında bizim 300, 200, 100 milyon 
dolarlık şirketlerimiz yoksa bunu büyük 
bir eksiklik olarak görüyoruz ve olması 
gerektiğine inanıyoruz. Bunun yolunun 
da OSSA gibi kümelenmelerin bir araya 
gelerek seslerini duyurmaları hatta küme-
lenme modellerini diğer taraflara yansıta-
raktan iddialı oyuncular olarak; aralarında 
gerektiğinde çeşitli firmaları bir araya ge-
tirip bir iş birliği modeli ile sistemlere talip 
olmalarını ve burada belki bazı konularda 
ana yüklenici olarak denkleme girmelerini 
bekliyoruz.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak 
sektörü desteklemek adına çeşitli faaliyet-
lerimiz oluyor, olmaya devam edecek. Sü-
rekli gözümüz gönlümüz sizlerle olacak.”

Genel Kurulda yapılan oylama sonu-
cunda OSSA’nın yeni dönemi şu isimler-
den oluştu:
• Yönetim Kurulu (Asil): Küçükpazarlı 

Havacılık/Taha Küçükpazarlı, EMGE/
Ahmet Mithat Ertuğ, Hezarfen Hava-
cılık/Emre Fidan, Dora Makina/Bekir 
Sağlamyürek, Alkan Makine/Mehmet 
Alkan, Öznur Makine/Durali Ekiciler, 
UDEA/ İbrahim Uğurlu.

• Denetim Kurulu (Asil): Tolga Plastik/
Mehmet Hakan Atalay, Metalurji Ak-
dağ Isıl İşlem/ Harun Otacı, Arıtes/
Utku Karaca

Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir, 
sektöre yönelik üretim 
yapan KOBİ’lerin boyut 
değiştirmesi gerektiğini 
belirterek, “Tasarım, 
malzemenin, dizaynın 
beyin gücünün, beyin 
terinin de işin içine giderek 
daha fazla katılmasını 
temenni ediyoruz. Çok iyi 
metal işleyen tezgahların 
artık ülkemizde yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz.” 
dedi.

“Savunma KOBİ’leri boyut değiştirmeli”

Prof. Dr. İsmail Demir
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ASELSAN, çalıştığı yan sanayi ve 
üretici fi rmalarla bir araya gel-
mek için millileştirme temasıyla 

düzenlediği Güç Birliği Zirvesi, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir 
ve 2 bini aşkın sanayicinin katılımı ile 
Ankara’da yapıldı. 

Zirveye, OSTİM’den Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Savunma 
ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yö-
netim Kurulu Başkanı A. Mithat Ertuğ ve 
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı 
ve çok sayıda OSTİM’li sanayici katıldı.

Millileştirme temasıyla ilki bu yıl dü-
zenlenen Güç Birliği Zirvesi’nin her yıl 
farklı temalarla düzenlenmesi planla-
nıyor. Zirve kapsamında katılımcılarla 
ASELSAN’ın vizyonu da paylaşıldı. Et-
kinlik boyunca fuaye alanında bulunan 
tedarikçi fi nansman kapsamında yer alan 
bankaların stantları ile Millileştirme ve 
Onay Belgesi stantlarında da katılımcıla-
rın soruları cevaplandırıldı.

Temel hedef; birlikte büyümek ve 
büyütmek

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Gör-
gün, ASELSAN’ın Türk halkının yok-

luklar ve imkansızlıklar içinde ortaya 
koyduğu bir başarı hikayesi olduğuna 
dikkat çekti. “Temel hedefi miz, sadece 
büyümek değil, birlikte büyümek ve bü-
yütmektir.” diyen Görgün “Birlikte büyü-
mek ise hedef birliği, gönül birliği kısaca-
sı güç birliği olmadan mümkün değildir. 
Bugün de güçlü Türkiye için en önemli 
konu; Türkiye’nin teknolojik anlamda 
dışa bağımlılığını azaltan yenilikçi ve 
güvenilir çözümler sunmayı hedef alan, 
milli savunma sanayiimize güç katan tüm 
paydaşların ortak hareket etmesinin ge-
rekliliğidir.” dedi.

En büyük savunma sanayii şirketleri 
arasında 50. sıraya yükseldiklerini akta-
ran Görgün, iş ortaklarına şu mesajı ver-
di: “ASELSAN’ın stratejik hedefl erinin 
iş ortakları tarafından benimsenmesi daha 
fazla katma değer sağlayarak kıymetli ça-
lışmalar ile ASELSAN’ı sürüklemeniz ve 
nihai olarak yurt dışı pazarlara açılmanız 
sizlerden temel beklentilerimizdir. Bu te-
mel beklentilerimizin iş ortaklarımız ta-
rafından sağlanabilmesi için ASELSAN 
olarak, fi rmalarımızı geliştirici ve yetkin-
liklerini artırıcı çalışmalar yapmak bizim 
en büyük sorumluluğumuzdur.”

KOBİ ve sanayicilerin özel ilgi alanı 
olduğunu dile getiren Haluk Görgün, her 
ay bir  sanayi odası bir Organize Sanayi 
Bölgesi bir ticaret odasını mutlaka ziyaret 

ederek sanayicilerle bir araya geldikleri-
ni, iş birliği fırsatlarını konuşarak, milli-
leştirme ve yerlileştirme konusunda odak 
noktalarını ve ürünlerini paylaştıklarını 
anlattı.

“Birlikte büyüme ve büyütme hedefi -
mizi gerçekleştirmek için çözüm ortak-
larımızın hassasiyetleri konusunda bizim 
de hassasiyetlerimizi artırmamız gereki-
yor.” diyen Görgün, iş ortaklarını destek-
lemelerinin ana görevleri olduğunu ve bu 
farkındalıkla hareket ettiklerini aktardı.

Kritik görev yeni firmalar yetiştirmek
Savunma Sanayii Başkanı Prof. 

Dr. İsmail Demir, savunma sanayiinin 
Türkiye’nin bekası için olmazsa olmaz 
hususlardan biri olduğunun altını çizdi. 
Ana yüklenicilere seslenen Demir, “Bu 
şirketlerimizin şöyle bir kritik görevi var. 
Kendileri bir çınar olsalar da gölgelerinde 
ot bitmeyen ağaç olmak yerine gölgele-
rinde nice fi lizler yetiştiren ve bu sektörü 
bir ormana dönüştüren yapı olmak duru-
mundalar, savunma sanayiimiz ancak bu 
yolla ülkenin bütün değerlerini kullanan 
değerlendiren hiçbir kuruşunu ve saatini 
israf etmeden hedefe doğru yönelen bir 
hale gelebilir.” mesajını verdi.

Millileştirme şart
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

yerlilik ve milliliğin özellikle savunma 
sanayiinde olmazsa olmazı teşkil ettiği-
ne dikkat çekti. Akar, millileştirmenin 
önemini şu sözlerle dile getirdi: “Milli-
leştirme konusu, silahlı kuvvetlerimizin 
caydırıcılığını ve saygınlığının artması, 
ülkemizin, gelecek nesillerimizin huzur 
ve güvenliğimizin sağlanması ekonomi-
mizin ve savunma sanayiimizin ulusla-
rarası alanda üst sıralara çıkması için bir 
şarttır bir ihtiyaçtır.”

Savunma sanayiinde bağımsızlığın 
önemine işaret eden Bakan Akar, milli 
tasarıma işaret etti. Akar, “Yaşadığımız 
tecrübeler şunu açıkça göstermiştir ki, 
askeri gücümüzün imkân ve kabiliyetleri 
ülke kaynaklarından beslenmiyorsa; ken-
di işçiniz, kendi mühendisiniz tasarlayıp 
üretmiyorsa, bunları çağın ihtiyaçlarına 
göre geliştirmiyorsa ülke güvenliğinizi 
tam anlamıyla sağlamış olamıyorsunuz. 
Bedeli ödenmesine rağmen dost ve müt-

tefi k dediğimiz ülkelerden dahi modern 
silahların, mühimmatların tedarikinde 
zorluklar, sınırlamalar, gizli ve açık am-
bargolar ile karşı karşıya kalınmış ve ha-
lende maalesef kalınmaktadır.” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşanan sı-
kıntıları hatırlatan Akar, “Devletimizin 
savunma konusunda bağımsız hareket 
edecek politikalar üretmeye yöneltmiştir. 
Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kendi 
göbeğimizi kendimiz kesecek tedbirleri 
almak zorunda olduğumuzu idrak etme-
mizi sağlamıştır.” değerlendirmesini yap-
tı.

Tam güvenlik için milli tasarım
Bakan Akar, kritik konuda uyardı

Savunma sanayiinde 
bağımsızlığın önemine 
vurgu yapan Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, 
“Yaşadığımız tecrübeler 
şunu açıkça göstermiştir 
ki, askeri gücümüzün 
imkân ve kabiliyetleri 
ülke kaynaklarından 
beslenmiyorsa; kendi 
işçiniz, kendi mühendisiniz 
tasarlayıp üretmiyorsa, 
bunları çağın ihtiyaçlarına 
göre geliştirmiyorsa, ülke 
güvenliğinizi tam anlamıyla 
sağlamış olamıyorsunuz.” 
dedi.
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Tam güvenlik için milli tasarım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
“Millileştirme konusu, silahlı kuvvetlerimizin 
caydırıcılığını ve saygınlığının artması, 
ülkemizin, gelecek nesillerimizin huzur ve 
güvenliğimizin sağlanması ekonomimizin ve 
savunma sanayiimizin uluslararası alanda üst 
sıralara çıkması için bir şarttır bir ihtiyaçtır.” dedi.

Tedarik dönüşüm çalışması yaptıklarını belirten 
Haluk Görgün, yeni modelle ilgili şu bilgileri 
paylaştı: “Tedarik organizasyonumuzu daha 
merkezi hale getirerek tedarik birimlerinin 
sanayileşme ve tedarik direktörlüğü 
bünyesinde birleştirdik. 1 Mayıs 2019 tarihi 
itibariyle yeni tedarik yapımız faaliyete 
geçecek. Oluşturduğumuz bu model ile 
tedarik sürecimizi, sürecin her seviyesinde 
proaktif tutum ile değer katan operasyonel 
mükemmelliği benimseyen millileştirme odaklı, 
stratejik ve sürdürülebilir düzeyde daha sade ve 
çevik bir yapıya getireceğiz.”

SINIRLARIMIZA 
YERLİ VE MİLLİ KORUMA

Yerli ve milli anlayışla savun-
ma sanayiinde büyük bir hamle 
başlatıldığını hatırlatan Akar, bu 
hamleler sonunda yerlilik ve milli-
lik oranının yüzde 20’lerden yüz-
de 68’lere yüzde 70’lere çıktığını 
kaydetti.  Savunma ve havacılık 
sektörünün 2018 yılı cirosu ve ih-
racat rakamları ile ilgili verileri de 
paylaşan Milli Savunma Bakanı, 
2018 yılında savunma sanayii 
ve havacılık cirosunun 7 milyar 
dolara ulaştığını, ihracatın ise ilk 
kez 2 milyar dolar sınırını aşa-
rak 2 buçuk milyar dolar sınırına 
yaklaştığını 2017’ye göre yüzde 
17 artış gösterdiğini açıkladı. Ba-
kanlık alımlarının modelini anla-
tan Akar, askeri fabrikalarda yerli 
üreticilerden alımlar yapmak için 
onaylı tedarikçi sistemini geliş-
tirdiklerini söyledi. Akar firmaları 
sisteme davet etti.

ASELSAN’dan ziyaret
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Gör-
gün, OSTİM'i ziyaret etti. OSTİM Yönetim 
Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Görgün, 
bölgede yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, bölgenin kuruluşu, Aselsan ile olan 
ilişkiler ve OSTİM Teknik Üniversitesi pay-

laşımlarda bulundu. Aydın, “Uygulamaya 
ve üretime yatkın, ülke ve sanayinin bek-
lentilerine cevap verebilecek nitelikli çalı-
şanları, üreticilerle birlikte yetiştireceğiz. 
Üniversitede güncel ve öğrencinin sürekli 
kullanımına açık laboratuvarlar ve atölye-
ler hedefliyoruz. Asıl laboratuvarımız ve 
kampüsümüz OSTİM ve Ankara'nın tüm 
işletmeleri olacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Haluk Görgün de, OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin ülkemize hayırlı olması te-
mennisinde bulundu.
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SANAYİNİN GÖZÜ YEREL YÖNETİMLERDE 
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde adayların sanayiye yönelik mesajları dikkat 
çekiyor. Başkent Ankara’nın adayları da yerli ve milli üretimin, sanayinin, girişimcinin önemini vurgularken, 

belediye tedariklerinde sanayicilerle sıkı iş birliği geliştireceklerini söylüyor. 

Adaylardan yerli üretime destek sözü

Özhaseki: 
Ülkede eğer üretim 
olmazsa dışarıdan almaya 
alışırsanız, ülkenin geleceği 
hususunda çok güzel sözler 
edemezsiniz ve büyük 
hayaller kuramazsınız. 
Ülkenin kendisi a’dan z’ye, 
iğneden ipliğe ne varsa 
üretmesi lazım ve gelişmeleri 
de takip etmesi lazım.

Yavaş: 
İstihdamı ve üretimi 

artıracak tarımdan turizme 
ve sanayiye kadar bütün 

alanlarda varız. Yerli üretimi 
teşvik edeceğiz, belediye 

alımlarında da yerli üretime 
öncelik vereceğiz. Birlikte 

üreteceğiz, birbirimizi 
destekleyeceğiz.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken 
adayların çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Cumhur İttifakı An-

kara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Mehmet Özhaseki ile Altındağ Belediye 
Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan 
Adayı Veysel Tiryaki OSTİM’li sanayici-
lerle bir araya geldi. 

OSTİM OSB Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen programa, TBMM önceki 
dönem Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti 
önceki dönem Milletvekili Necati Çetin-
kaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım 
ve çok sayıda OSTİM üyesi katıldı. 

“Sanayicimizin yanındayız”
Altındağ Belediye Başkanı ve Cum-

hur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan 
Adayı Dr. Veysel Tiryaki, Altındağ’da 
yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında 
bilgi verdi. Altındağ’da her zaman bü-
yük ve küçük esnafın yanında olduğu-
nu vurgulayan Tiryaki, “İş dünyası ile 
Yenimahalle’de çok önemli işler yapabi-
liriz.” dedi. Yenimahalle’nin Ankara’nın 
en önemli sanayi ve üretim merkezi 
olduğunu işaret eden Veysel Tiryaki, 
OSTİM’in bölgeye kattığı değere dikkat 
çekti. 

Yenimahalle’yi sanayi, teknoloji bili-
şim ve ticaret alanında sadece Ankara’da 
değil Türkiye’de de marka haline getir-
mek istediklerini vurgulayan Tiryaki, 
“Bunun için değerli sanayicilerimizin ve 
üretime, milli ekonomimize katkı sağla-
yan bütün esnaflarımızın yanındayız.” 
mesajını verdi.

“OSTİM, örnek alınacak bir yer”
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baş-

kan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili 
Yaşar Yıldırım, OSTİM’de olmaktan 
mutluluk duyduğunu ve sık sık OSTİM’i 
ziyaret ettiğini belirtti. Yaşar Yıldırım 
şunları söyledi: “Ben ne zaman OSTİM’e 
gelir, Orhan Aydın Bey ile bir araya ge-
lirsem mutluluktan uçuyorum. Sebebi 
şu; ülkemdeki gelişmeyi görüyorum. 
OSTİM, Türkiye’de en örnek alınacak 
bir yerdir. Savunma sanayiinin, bilişim 
sanayinin nasıl geliştiğini gelip, görüp 
şahit oluyoruz. O yüzden OSTİM’e çok 
teşekkür ederim. Bu ülke adına yaptığınız 
bütün çalışmalardan dolayı hepinizden 
Allah razı olsun.”

“Üretim yapan çok kıymetli”
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Öz-
haseki, sanayici bir aileden geldiğini ve 
sanayinin sorunlarını iyi bildiğini ifade 
etti. Üretimin ülke için kritik önemde ol-
duğunu vurgulayan Özhaseki, “Ülkede 
eğer üretim olmazsa dışarıdan almaya 

alışırsanız, ülkenin geleceği hususunda 
çok güzel sözler edemezsiniz ve büyük 
hayaller kuramazsınız. Ülkenin kendisi 
a’dan z’ye, iğneden ipliğe ne varsa üret-
mesi lazım ve gelişmeleri de takip etmesi 
lazım.” dedi.

“Her bir OSB’nin, teknokentin üretim 
yapan herkesin bu ülke için çok kıymetli 
olduğunu bilen birisi olarak bugün huzur-
larınızdayım.” değerlendirmesini yapan 
Özhaseki, raylı sistem yatırımlarındaki 
yerli ve milli çalışmaların önemini Kay-
seri Metrosu’ndan örnekler vererek şu 
sözlerle ifade etti: “Zamanında raylı sis-
tem uygulamak için ortaya çıktığımda, 
tabi ilk projesinden başlayarak bunun yer 
altındaki birtakım sistemlerinin yapılması 
rayların döşenmesi, direkler, elektrifikas-
yon yapılması bizim için adeta bir muam-
maydı. Hep dışarıya mahkûmduk. Dışarı-
lar ne demişse onların gözüne bakmıştık.”

“Yerel yönetimler, iş dünyasının 
önünü açabilir”

Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı döneminde, Kay-
seri Metro ihalesinde ARUS üyesi Bo-
zankaya firmasının ürettiği yerli ve milli 
tramvayları tercih ederek önemli bir fiyat 
avantajı yakaladıklarını anlattı. Bozanka-
ya, 2016 yılında Kayseri Metrosu’na 30 
adet tramvay setini teslim etti. 

Yerel yönetimlerin şehirlerin ekono-
misinde önemli bir aktör olduğunu vur-
gulayan Özhaseki sözlerine şöyle devam 

etti: “Yerel yönetimler eğer isterlerse iş 
âleminin de önünü açabiliyorlar. Beledi-
yelere, yerel yönetimlere düşen, ait oldu-
ğu şehirde ne kadar üretim yapan insan 
varsa onların mallarını alıp kendi içinde 
değerlendirmek, sonra fuarlarda hatta ser-
gileyebilmek. 

Ankara’yı herkes memur kenti olarak 
bilir, doğru. Hükümet burada; memurlar 
tabi ki olacak. Ama Ankara kocaman bir 
sanayi şehri. Bu bilinmiyor, öne çıkarıl-
mıyor. Kocaman bir ticaret şehri burası, 
hatta birçok istifade edeceği alanlar da 
var. Sağlık turizminden istifade edebilir, 
buna ön ayak olmak lazım. Şu anda isti-
fade ediyor ama çok daha hızlı ve büyük 
olabilir. İnanç turizminden, termal turiz-
minden, doğa turizminden istifade edebi-
lir Ankara’mız. Bütün bunların sağlandığı 
ortamda Ankara biraz daha büyür. Büyü-
yen ortamdaki pastadan herkes payını bi-
raz daha fazla alır.”

Cumhur İttifakı Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Özhaseki, 
üretim ve sanayinin önemini, 
“Ülkede eğer üretim 
olmazsa dışarıdan almaya 
alışırsanız, ülkenin geleceği 
hususunda çok güzel sözler 
edemezsiniz ve büyük 
hayaller kuramazsınız.” 
sözleriyle vurguladı. 

“Üretim olmazsa büyük hayaller kuramazsınız”

“SANAYİMİZ YAPABİLİR”

Ankara için ulaşım planlarına 
değinen Özhaseki, “Raylı sis-

temlerle ilgili ortaya çıkan projeyi 
ben hesapladım. Bizim yollarda 
ve raylı sistemlerde yapacağımız 
işler 20 milyarı buluyor. 15 milya-
rı raylı sistemlerle ilgili. Biz bunu 
Ankara sanayisine kazandırıp 
bu parayı burada döndürebiliriz. 
Çok rahat yapabiliriz bunu. Çün-
kü bu kadar kabiliyeti olan bir 
sanayi sitesi varken dışarıdan gi-
dip de birilerini bulmak ve onları 
eşit şekilde yarıştırıp da onlara 
ihaleyi yönlendirmek hiç doğru 
değil. Belediyede aklınıza gele-
cek, kullanılacak ne varsa bank-
lardan çöp sepetine, aydınlatma 
elemanlarına kadar ki en basit iş-
ler. Sanayimiz bunları yapabilir. 
Kendi içerisinde bu ekonomimizi 
çok daha rahat bir şekilde dön-
dürebiliriz.” dedi.
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OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, Mehmet Öz-
haseki ve Mansur Yavaş’ın zi-

yaretlerinde, sanayi penceresinden 
belediyelerden beklentileri 
aktardı. Aydın iki adayın 
toplantısında şunları 
paylaştı:

Belediyelerin 
alım politikaları 

Kayseri’de yer-
li ve milli üretim 
metro kullanımından 
dolayı Sayın Mehmet 
Özhaseki’yi takdirle anıyo-
ruz. Ankaralı bir fi rmamızın üretti-
ği metro araçları şu anda Kayseri’de 
hizmet veriyor. Bu kolay bir şey de-
ğil; sadece bir metro aracını alalım, 
Kayseri’de çalışsın olayı değildir. 
Türkiye’deki metro araçları, raylı sis-
temler sanayinin yerlileştirilmesine ve 
millileştirilmesine çok önemli bir kat-
kıdır. Kayseri’deki başarı hikâyesinin 
Ankara’ya taşınmasını istiyor ve bek-
liyoruz. 

Belediyelerimizin satın alma politi-
kaları, sanayileşme açısından çok kritik 
bir öneme sahip. Ankara savunma sa-
nayii sektörü ve fi rmaları, insansız hava 
aracını gökyüzünde uçurabiliyor, Bunu 
yapan sanayi neyi yapamaz diye kendi-
mize sormamız lazım. Bütün ekibimiz-
le, kümelenmelerimizle, belediyemizin 
mevcut olmayan makinelerden de söz 
ediyorum; hayalinize gelen ekipman-
lar varsa ‘yapılamaz’ı kabul etmiyoruz. 
Belediyemize şunu söylüyoruz: Burada 
yapılamayacak hiçbir şey yok. İhtiyaç-
larınızı bizimle paylaşın, bizimle birlik-
te yapın diyoruz.

Kardeş şehirler fırsat
Ankara Büyükşehir Belediye’mizin 

50’ kardeş şehri var. Ben bu ilişkilerin 
çok vasat olduğunu hissediyorum. Kar-
deş şehirler önemli bir temas noktası. 
Ankara olarak bir platform oluşturma-
lıyız. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
çok güzel uygulamaları var. Bunları bir 
paket yapalım. Altyapı, üstyapı, çevre 
düzenlemesini çok güzel yapıyoruz. 
Bunu diğer şehirlere taşıyabilir, bundan 

bir ekonomi üretebiliriz. 7 kümelen-
memiz var. Raylı sistemlerin merkezi 
Ankara. Ankara aslında çok kıymetli 
bir altyapıya sahip. Niçin diğer ülke-

lerin ihtiyaçlarını bu ekosistemle 
beraber görmeyelim, onlara 

satmayalım. Sadece sat-
mak değil. Onlardan da 
alacaklarımız var belki. 
Karşılıklı olarak orayla 
sürekli, sürdürebilir bir 
ekonomik ilişkinin bağ-
lantı noktası olabilir.

Meslek edindirme 
kursları BELTEK’in, istih-

dam noktasında da geliştiril-
mesini istiyoruz.

Esenboğa ve Ankara hattını 
yerli firma yapmalı

OSTİM ürünleri dünyada rekabet 
edebilecek nitelikte. Üretimi önemsi-
yoruz. Üretim hepimiz için çok değerli. 
Üretim olmadan yaptığımız konuşma-
ların, bulduğumuz çözümlerin karşılı-
ğı maalesef yok. Toplumda konuşulan 
birçok sorunun çaresi olarak üretimi 
görüyoruz.

Özellikle savunma sanayiinin 
Ankara’da olması nedeniyle, savunma 
sanayiinin yan sanayisi gibi çalıştığımız 
için buradaki üretilen ürünlerin kg fi yatı 
aşağı yukarı 26 dolar. Türkiye’nin orta-
laması 1 dolar seviyelerinde. Ankara’da 
8 adet teknoloji geliştirme bölgesi, 22 
tane üniversite var. Türkiye’nin ente-
lektüel kapasitesi en yüksek olan şehri 
aynı zamanda. Sanayi birikimi, tekno-
loji geliştirme bölgesi birikimi, OSB 
yapma tecrübesi ve aynı zamanda, bir 
şehri kuracak potansiyel var Ankara’da. 
Belediyemize uygulayabiliriz.

Ankara’da raylı sistemle ilgili ciddi 
bir potansiyel var. Metro aracı yapan, 
en önemli dünya markası olan fi rmamız 
Ankara’da bulunuyor. Ama biz Ankara 
Metrosunu Çinlilere yaptırıyoruz, An-
kara’daki fi rma da Tayland’ın metrosu-
nu yapıyor.

Ankara’da yapılacak raylı sistem-
lerin tamamını, kendi imkân ve ka-
biliyetlerimizle, kendi fi rmalarımızla 
yapabiliriz biz bunun sözünü de almak 
istiyoruz. Esenboğa ve Ankara arasın-
daki metro hattını yerli ve Ankaralı fi r-
manın yapmasını istiyoruz. 

Veysel Tiryaki, 
“Değerli 
sanayicilerimizin 
ve üretime, milli 
ekonomimize 
katkı sağlayan 
bütün 
esnaflarımızın 
yanındayız.” 
dedi.

Fethi Yaşar, 
ihtiyacın daha 
çok üretim, 
istihdam ve 
ihracat olduğunu 
vurgulayarak, 
üretenlerin 
önündeki engelleri 
kaldıracak 
düzenlemeler 
yapılması 
gerektiğini belirtti. 

“Yerli üretime öncelik vereceğiz”

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Mansur 
Yavaş ve Yenimahallle Beledi-

ye Başkanı ve CHP Yenimahalle Beledi-
ye Başkan Adayı Fethi Yaşar OSTİM’li 
sanayicilerle bir araya geldi. Yavaş ve 
Yaşar; İYİ Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Durmuş Yılmaz, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile sivil top-
lum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı 
toplantıda, üretimin önemi üzerinde durdu. 
Yavaş, organize sanayi bölgelerini (OSB) 
destekleyeceklerinin sözünü verdi.

“Yapılması gereken üretenlerin 
önünü açmak”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dur-
muş Yılmaz, makroekonomik gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulunarak reel 
sektöre yansımalarını, yerel yönetimlerin 
üzerine düşen sorumlulukları yorumladı. 
Yılmaz, “Yerli tasarrufl arla ekonomide 
katma değer yaratacak, uluslararası piya-
salara satılacak mal ve hizmet üretecek 
bir ekonomik büyüme modelinden ziyade, 
yabancının tasarrufuyla, içeride kısa vade-
de daha fazla getiri elde edilebilecek, rant 
getirebilecek, uluslararası piyasalara mal 
ve hizmet satacak, katma değeri düşük iş 
alanlarına kaynakların yatırılması sonu-
cunda bugün bu noktaya geldik.” görüşüne 
yer verdi.

Ekonomideki toparlanma yolunu; ‘Ça-
lışan, üreten, tüketen kesimin desteğini al-
mak’  şeklinde gösteren Durmuş Yılmaz, 
geçici tedbirlerle yan yollardan yüründü-
ğünü savundu. Toplumun desteği alındık-
tan sonra ülke kaynakları ve yetişmiş insan 
gücüyle mevcut durumun içinden çıkabi-
leceğini hatırlatan Genel Başkan Yardım-
cısı, “Yapılması gereken; yerelde belediye 
başkanlarımız, merkezde siyasetçilerin 
aldıkları kararlar sonucunda ekonomiyi 
büyütmek. Büyüyen ekonomiden alınan 
payları toplumun tamamına yaymak. Üre-
ten insanların önünü açmak ve onlara risk 
almalarını kolaylaştırmak.” diyerek sözle-
rini tamamladı.

“Eli öpülecek insanlar”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent 

Kuşoğlu, üretenleri eli öpülecek insanlar 
olarak niteledi. “Yönümüzü iyi belirleme-
liyiz.” diyen Kuşoğlu şunları aktardı: “Bu 
yön de üretim olmak zorunda. Üretmek 
zorundayız. Sizler burada OSTİM olarak 
yıllardan beri üreten, ihracat yapan insan-
larsınız. Eli öpülecek, alnından öpülecek 
insanlarsınız. Türkiye’nin ihtiyacı olan 
insanlarsınız. Borçlanıp da tüketen, tasar-
ruf yapmayan kişiler, kurumlar değilsiniz. 
Sizlerin desteklenmesi gerekiyor. Üreti-
min desteklenmesi gerekiyor. Siyasiler 
olarak bizim yapmamız gereken bu.”

Daha çok üretim ve istihdam
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 

Yaşar, belediye olarak icraatları taşerona 
vererek yaptırmak yerine kendi personel-
leriyle yaptırdıklarını, böylece hem istih-
dam yarattıklarını hem de işi daha ucuza 
yaptırdıklarını söyledi. İhtiyacın daha çok 
üretim, istihdam ve ihracat olduğunu vur-
gulayan, üretenlerin önündeki engelleri 
kaldıracak düzenlemeler yapılması gerek-
tiğini dile getiren Yaşar, “Kaynaklarımızı 
halkımızın yararına, doğru kullanıyoruz. 
Almamız gereken her malzemeye önce 
OSTİM gibi bölgemizdeki üreticilere so-
ruyor onlardan alıyoruz.” dedi.

Metro ve raylı sistemleri yerli 
sanayici yapacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Mansur Yavaş, sorunların çözü-
münde birlikte çalışacaklarını söyledi. İş 
alanlarında, sanayicilikte kendilerinden ne 
talep edilirse biran evvel yerine getirmeye 
çalışacaklarını anlatan Yavaş, “İlk yapaca-
ğım işlerden biri fuar alanını bir an önce 
bitirmek. Belediye olarak elimizden ne 
geliyorsa onu yapacağız. Belediye olarak, 
istihdamı ve üretimi artıracak tarımdan tu-
rizme ve sanayiye kadar bütün alanlarda 
varız. Yerli üretimi teşvik edeceğiz, bele-
diye alımlarında da yerli üretime öncelik 
vereceğiz. Birlikte üreteceğiz, birbirimizi 
destekleyeceğiz.” dedi. 

Üretim artması için OSB’lerle istihdam 
projeleri geliştireceklerinin altını çizen 
Yavaş, projeleri arasında 58,4 kilometrelik 
metro ve raylı sistem, yenilenebilir enerji 
projeleri olduğu belirterek, “Bunu sizler 
yapacaksınız, bunun sözünü veriyorum. 
Sizler yaparsanız Ankara’da işsizlik kal-
maz. İş adamının önünü açmadığınız za-
man maalesef sonucu işsizlik olarak geri 
dönüyor.” açıklamasında bulundu.

Millet İttifakı Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Mansur Yavaş, “Yerli 
üretimi teşvik edeceğiz, 
belediye alımlarında da yerli 
üretime öncelik vereceğiz. 
Birlikte üreteceğiz, birbirimizi 
destekleyeceğiz.” sözünü 
verdi.

Yerli tercihi sanayiye önemli bir katkı

belediyelerden beklentileri 
aktardı. Aydın iki adayın 
toplantısında şunları 

metro kullanımından 
dolayı Sayın Mehmet 

lerin ihtiyaçlarını bu ekosistemle 
beraber görmeyelim, onlara 

satmayalım. Sadece sat-

kursları BELTEK’in, istih-
dam noktasında da geliştiril-
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KOBİ’ler kamuyla uyumlu 
politikalara ihtiyaç duyuyor
Alibaba Grup Araştırma Enstitüsü, 
Luohan Akademi tarafından son 
dönemde yapılan araştırmalarda 
dijital teknolojideki gelişmelerin 
kapsayıcı büyüme modeli anlamında 
önemli fırsatlar sunduğu belirtiliyor. 
Ancak; küresel ekonomiye KOBİ’lerin 
katılımındaki her gelişme; kamu ve özel 
sektör arasında birlikte yürütülen uyumlu 
politikalara ihtiyaç duyuyor. Enstitü 
tarafından gerçekleştirilen Dijital Teknoloji 
ve Kapsayıcı Büyüme çalışmasında, 
e-ticaret ve mobil ödemeler gibi dijital 
teknolojiler aracılığı ile tüm büyüklükteki 
firmaların işletmelerinin geliştirilmesi ve 
tüketicilerin daha fazla fayda sağlaması 
konularının desteklenmesinde Çin ve 
diğer bazı gelişmekte olan ülkelerdeki 
örnek uygulamalara yer veriyor.

Brexit İngilizleri olumsuz etkiledi
Brexit sürecine ilişkin belirsizliğin 
devam etmesi İngiliz işletmeleri 
olumsuz etkilemeye devam ederken, 
ülke genelinde 6 milyon kişiyi istihdam 
eden 75.000 işletmeyi temsil eden 
İngiliz Ticaret Odaları Genel Sekreteri 
Adam Marshall, hükümet tarafından 
Brexit’e ilişkin açık ve eyleme imkan 
veren bilgi paylaşımı yapılmamasının 
firma ve çalışanları çok zor durumda 
bıraktığını, pek çok İngiliz firmanın yeni 
yatırım yapmadığını, mal stokladığını 
ve operasyon ve istihdam fırsatlarını 
diğer ülkelere taşıdığını, bazı firmaların 
hali hazırda yurt dışındaki müşterilerini 
kaybettiğini ifade etti.

ABD’den yapay zeka talimatı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
yönetimi, federal hükümet kurumlarından 
yapay zeka konusunda araştırma, 
tanıtım ve eğitime daha fazla kaynak 
ayırma ve yatırım yapmalarını isteyen bir 
talimat yayımladı. Beyaz Saray, yapay 
zekaya yapılan yatırımın; özerk arabalar, 
endüstriyel robotlar, hastalıkların teşhisi 
için algoritmalar ve daha fazlası gibi 
geleceğin endüstrilerini oluşturmada 
kritik olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda 
Beyaz Saray, yapay zeka ile ilgili 
araştırma ve geliştirme harcamalarının 
daha iyi raporlanmasını ve izlenmesini 
istiyor.

KISA KISA
Lojistik sektörü kümelenmeye hazırlanıyor

Ankara Lojistik Üssü, lojistik sek-
töründe kümelenme çalışması 
başlattı. Merkez; depo, tedarik 

zinciri, lojistiğin dijital dönüşümü konu-
larında kümelenme ile bir vizyon ortaya 
koymayı amaçlıyor.

Hükümet politikalarında da yer alan 
taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm çalış-
maları, sektörün küresel pazarlardan daha 
fazla pay alma isteğini güçlendiriyor. İş 
hacmi olarak trilyon dolarlarla ifade edi-
len dünya lojistik pazarında rekabetçi fi-
yatlarla yer almak isteyen Ankara Lojistik 
Üssü, kümelenme ve akademik destekler-
le dijital dönüşüm ve optimizasyonu ya-
kalayarak rekabete hazırlanıyor.

Lojistik Üssü Yönetimi, sektörel kü-
melenme konusunda önemli bilgi biri-
kimi ve tecrübeye sahip olan OSTİM’le 
bir araya geldi. Toplantıda OSTİM Vakfı 
Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, OSTİM 
Teknik Üniversitesi’nden Hakan Ünsal 
ve Dr. Doğan Karadoğan ile OSTİM kü-
melenme koordinatörleri ve proje yöneti-

cileri kümelenme konusundaki görüşleri-
ni aktardı.

Optimizasyon ile rekabet
Merkezin Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ali İhsan Özdemir, ‘Türkiye’yi 
dünyaya taşır’ sloganıyla 700 bin metre-
kare alanda, Avrupa Birliği standartların-
da gümrüklü depolarıyla, lojistik ve nak-
liye alanında faaliyet gösteren önemli bir 
merkez olduklarını belirtti. Kümelenme 
faaliyetlerine Avrupa Birliği’nde önem 
verildiğini hatırlatan Özdemir, lojistikte 
optimizasyon ile navlun ücretlerini dünya 
ile rekabetçi bir hale getirmeyi planladık-
larını anlattı. Sektörde verimlilik sağlan-
ması durumunda Türkiye içinde 6 milyar 
dolara yakın bir kazanca dikkat çeken Öz-
demir, kümelenme ile dünya pazarından 
daha fazla pay almayı hedeflediklerini 
dile getirdi. 

Özdemir şunları söyledi: “AB’den ba-
kıldığında kümenin bir karşılığı var. Di-

jital dönüşüm bize 
göre kümelenmeye 
katılacak en büyük 
değer. Uluslararası 
rekabet için üni-
versitelerden destek alarak milli markalar 
olmamız lazım. Uzun vadede Türkiye’yi 
lojistikte rekabetçi hale getirmek istiyo-
ruz. Optimizasyonla nakliye ücretlerini 
beşte bir fiyatına indirerek Çin ile lojis-
tikte de rekabet edebiliriz.”

Optimizasyon çalışmalarının örneğini 
Hindistan’da incelediklerini ve burada 
yüzde 22 verimlilik ölçüldüğünü anlatan 
Özdemir, “Türkiye’ye baktığınızda 780 
bin kilometrekare de bunu yaptığınızda 
yüzde 30 bir optimizasyon verimliliği 
olacak. Bu yüzde 30 verimlilik memle-
kete bir katma değer olarak dönecektir. 
Bizim üreticilerimize de bu değer yüzde 
30 navlunların dünya ile rekabet edebilir 
referans sınırların içinde kalmasını teşvik 
edecektir.” değerlendirmesini yaptı. 

Ankara Yurtiçi Nakliye ve 
Lojistik Merkezi (Ankara 
Lojistik Üssü), kümelenme 
çalışmalarına başladı. 
Merkez, kümelenme 
sayesinde optimizasyon 
ve dijital dönüşüm 
çalışmalarını tamamlayarak 
küresel pazarlarda rekabet 
edebilmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de kümelenme çalışmaları-
nın öncülerinden OSTİM, kümelen-

melerin gücünü ülke geneline yaymaya 
devam ediyor. OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’nin öncülüğünde ülkemiz-
de medikal sektöründe faaliyet gösteren 
toplam altı kümelenme ‘Türkiye Sağlık 
Kümelenmeleri İşbirliği Platformu’nu 
protokolünü imzalayarak sektörde güç 
birliğini oluşturdu.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi, İstanbul Sağlık Endüstrisi Küme-
lenmesi (İSEK), Samsun Medikal Sana-
yi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM), 
İvedik OSB Medikal Kümelenmesi 
(MEDİCLUS), ODTÜ Teknokent İle-
ri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi 
(T-HEALTH), Sağlık Endüstrisi ve Bi-
yomedikal Teknolojiler Kümelenmesi 
Derneği’nin (SEBİT)  yer aldığı oluşum, 
Türkiye’de medikal sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların ve ilgili paydaşların 
temsil edildiği, illerde/bölgelerde farklı 
kümelenmeler ve kümelenme girişimle-
ri arasındaki iş birliği ve koordinasyonu 
sağlamayı hedefliyor. 

Türkiye’de sağlık sektöründe yerli ve 
milli üretimin geliştirilmesi ve ihracat 
kapasitesinin artırılması için çalışacak 
Türkiye Sağlık Kümelenmeleri İşbirliği 
Platformu’nun temel amaçları şöyle:
• Sağlık kümelenmeleri arasında koor-

dinasyonu sağlamak, bilgi ve deneyim 
paylaşımı.

• Sağlık endüstrisinin rekabet edebilirli-
ğin ve verimliliğin yükseltilmesine ve 
ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürün-

leri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve 
aynı zamanda çevreye ve topluma du-
yarlı bir yapıya dönüştürülmesine kat-
kıda bulunmak.

• Kamu kurumları ile ilişkileri tek bir 
temsil yeteneği ile yürütebilmek.

• Ortak sektör sorunlarını ve ihtiyaçları 
belirlemek ve çözümlerine yönelik ça-
lışmalar yürütmek.

• Ayrı ayrı illerde/bölgelerde yer alan 
bilimsel ve teknolojik altyapılarla ilgili 
bilgilendirmeler yapmak.

• Merkezi ve yerel otoriteler ile ilişkile-
rin geliştirilmesini sağlamak.

• Sektörün inovasyon kabiliyetini ve ka-
pasitesini artırmak ve yeni teknolojilere 
adaptasyonunu sağlamak.

• Ortak proje çalışmaları ile sektörün 
yerli üretim kabiliyetini güçlendirmek.

• Ülkemizin tıbbi cihazlar endüstrisinde 
dışa bağımlılığının azaltılması için ça-
lışmalar yürütmek.

• Tıbbi cihazları önemli bir ihracat kale-
mi haline getirilmesi için ortak çalışma-
lar yürütmek.

Medikal kümeleri güç birliği yaptı
OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’nin 
öncülüğünde, Türkiye’de 
medikal sektörü 
üreticilerini bir araya 
getiren farklı illerdeki 
kümelenmeler, Türkiye 
Sağlık Kümelenmeleri 
İşbirliği Platformu’nu kurarak 
güçlerini birleştirdi. Platform, 
sektörde yerli ve milli 
üretimin geliştirilmesi için 
çalışacak.

Ali İhsan Özdemir
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İki tesisin açılışı Yenimahalle Beledi-
ye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 

OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanvekili Sıtkı Öz-
tuna, ORSİAD Başkanı Nedret Yener, 
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, 
OSTİM’li sivil toplum kuruluşu yönetici-
leri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar, açılışı gerçekleştirilen kurumların 
önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bütün 
sorunlarının doğru bir eğitimle çözülebi-
leceğine işaret eden Yaşar, “Okul öncesi 
eğitimin bu mahallede de başlamasına 
öncülük edecek Kemal Baytaş’ın katkıla-
rıyla bir kreşi açmanın hep beraber mut-

luluğunu yaşıyoruz. Ayrıca vatandaşları-
mızın sağlık hizmetini ayakta almaları, 
hijyen şartlarda sağlık hizmeti almaları 
için 33 mahallemizde sağlık ocağı yap-
tık. 33. Sağlık ocağını bugün OSTİM’de 
açtık. Hem OSTİM’li esnafımıza hem 
OSTİM’de hem de Serhat Mahallesi’nde 
yaşayan vatandaşlarımıza hizmet edecek 
bu sağlık merkezi hayırlı olsun.” dedi.

“Doğru bir karar verdiğimi gördüm”
OSTİM’deki kreşe adı verilen Kemal 

Baytaş da, yıllarca kamu hizmetinde ça-
lıştığını ve dişinden tırnağından artırarak 
birikim yaptığını anlattı.  Birikimleriyle 

hayır yapmak istediğini ve bu süreçte Ye-
nimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 
ile tanıştığını belirten Baytaş, duygularını 
şöyle dile getirdi: “Projeyi duyduğumda 
yaşadığım heyecan kelimelerle anlatıl-
maz. Bugün projenin açılış kurdelesini 
kesmek bizlere nasip oldu. İçerde ço-
cukları görünce ne kadar doğru bir karar 
verdiğimi gördüm. Bugün hayatımın en 
mutlu, en huzurlu günü.”

OSTİM OSB ve OSİAD 
destekleriyle Yenimahalle 
Belediyesi tarafından yapılan 
Kemal Baytaş Kreş ve 
Gündüz Bakımevi ile OSTİM 
Aile Sağlığı Merkezi hizmete 
girdi.

OSTİM’e iki yeni tesis
Tıbbi Tedarik Kongresi, tıbbi te-

darik yönetimiyle ilgili sorunları 
tartışmak, yeni teknolojileri takip 
etmek ve başarılı uygulamaları 
paylaşmak amacıyla 12-14 Şubat 
2019 tarihleri arasında, Antalya’da 
gerçekleşti. 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi de 6 üyesiyle birlikte kongre-
ye katılım sağladı. Küme Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, 
‘Tıbbi Tedarikte Yerelleşme ve Mil-
lileşme Kapsamında Teşvikler, Uy-
gulamalar’ oturumuna konuşmacı 
olarak katıldı. 

Konuşmasında sektörün sorunla-
rına dikkat çeken Fatin Dağçınar, 
yerli ve milli medikal sanayinin ül-
kemiz açısından taşıdığı kritik öne-
me vurgu yaptı. Tıbbi cihazların, 
sağlık endüstrisinin önemli bir gir-
disi olduğunu ve ortaya çıkan yük-
sek ekonomik değerini dile getiren 
Dağçınar, “Ülkemizde 
yetişen biyomedikal 
mühendislerinin sağlık 
sektöründe yer alması 
ve söz sahibi olmasıy-
la birlikte tıbbi cihazla-
rın sektöre olan mali-
yeti azalacaktır.” dedi.

Medikal sektörü Antalya’da 
sorunları konuştu

Fatin Dağçınar
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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 
(TÇÜD), sektöre ilişkin önemli ve-
riler paylaştı. Yaşanan tüm zorluk-

lara rağmen 2018 yılında Türkiye’nin ham 
çelik üretimi, bir önceki yıldaki üretimine 
yakın rakamlarda seyretti. Türkiye’nin 
ham çelik üretimi, Aralık ayında 2017 
yılının aynı ayına kıyasla yüzde 11.7, 
Kasım ayına kıyasla ise yüzde 8 oranında 
düşüşle 2.9 milyon ton seviyesinde ger-
çekleşti. Aralık ayında elektrik ark ocaklı 
tesislerin üretimi, 2017 yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 16.9 azalırken, entegre te-
sislerin üretimleri yüzde 0.2 arttı.

Geride kalan yılda nihai mamul üre-
timi, 2017 yılında kaydedilen 39 milyon 
tona kıyasla, yüzde 1.1 oranında düşüş-
le 38.6 milyon tona geriledi. 2018’de 

Türkiye’nin nihai mamul tüketimi  2017 
yılına kıyasla yüzde 15 oranında azalışla, 
36 milyon tondan 30.6 milyon ton seviye-
sine düştü.

Ürün ihracatı yükseldi, ithalatı düştü
TÇÜD verileri, 2018 yılında 

Türkiye’nin toplam çelik ürün ihracatının 
yüzde 20.5 oranında artışını, ithalatın da 
yüzde 11.3 azalışını gösterdi. 2018 yılı-
nın Aralık ayında Türkiye’nin çelik ürün 
ihracatı, 2017 yılının aynı ayına kıyasla 
miktar açısından yüzde 34.6 oranında 
artışla 2.22 milyon ton, değer açısından 
ise yüzde 24.4 oranında artışla 1.6 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında 
Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı, 
yüzde 42 oranında düşüşle 766 bin ton se-
viyesinde, değer bakımından da yüzde 36 
oranında azalışla 719 milyon dolar olarak 
kaydedildi.

Yassı ürün yükselişte
Aralık ayında yassı ürün ihracatı, yüz-

de 66.1 oranında büyük bir yükselişle 
2017 yılının aynı dönemindeki 452 bin 
tondan 750 bin tona, uzun ürün ihracatı 
ise yüzde 37 oranında artışla, 2017 yılı-
nın Aralık ayındaki 758 bin tondan, 1 
milyon tona yükseldi. Söz konusu ayda 
Türkiye’nin yarı ürün ihracatı yüzde 19.5 
oranında azalışla 2017 yılının aynı ayın-

daki 85 bin tondan 68 bin tona, ithalatı ise 
yüzde 38 oranında düşüşle 445 bin tondan 
277 bin tona geriledi.

2018’in son ayında yassı ürün ithalatı 
yüzde 44.4 oranında azalışla 365 bin tona, 
uzun ürün ithalatı ise yüzde 40 oranında 
düşüşle 74 bin bin tona geriledi. Aralıkta 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yı-
lının aynı ayındaki yüzde 117 seviyesin-
den yüzde 227’ye çıktı.

2018 yılında Türkiye’nin toplam çelik 
ürünleri ihracat miktarı yüzde 20.5 ora-
nında artışla 22.1 milyon ton seviyesine 
yükselirken, ihracat değeri yüzde 32.1 
yükselişle 17.7 milyar dolara ulaştı. Geç-
tiğimiz yıl Türkiye’nin çelik ürünleri it-
halatı, yüzde 11.3 oranında azalışla 14.5 
milyon tona gerilerken, değer bakımından 
% 3.3 artışla 12.8 milyar dolara çıktı.

2018 yılında ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı, 2017 yılındaki yüzde 108’den 
yüzde 138’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl en 
çok ihraç edilen ürün grubu olan uzun 
mamul ihracatı, yüzde 15.4 oranında ar-
tışla 10.7 milyon tona ulaşırken, yassı 
ürün ihracatı, yüzde 43 oranında büyük 
bir artış göstererek 6.1 milyon ton sevi-
yesine ulaştı. 2018 yılında uzun mamul 
ithalatı, yüzde 9.8 oranında düşüşle 2017 
yılındaki 1.4 milyon tondan 1.3 milyon 
tona inerken, yassı ürün ithalatı yüzde 
17 azalışla, 9 milyon tondan, 7.5 milyon 

tona geriledi. Geçtiğimiz yıl yarı ürün ih-
racatı % 19 oranında artışla 1 milyon tona 
yükselirken, ithalatı yüzde 1.5 oranında 
azalışla 4.8 milyon tona düştü. 2018 yı-
lında boru ihracatı ise, yüzde 6.6 artışla 
2 milyon tona yükselirken, ithalatı yüzde 
5.4 azalışla 486 bin ton olarak gerçekleşti.

Türk çelik sektörü, zor 
bir yıl olarak geride kalan 
2018’i en az hasarla geride 
bıraktı. Üretimde bir önceki 
yıla göre başa baş bir 
performans sergileyen 
sektör, toplam çelik ürünleri 
ihracatını yüzde 20.5 artırdı. 
Türkiye’nin çelik ürün ithalatı 
da yüzde 11.3 azaldı.

Türk çelik ürünleri ihracatın yıldızı

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

  2017 2018
% değişim 

18/17

Kütük 25.839 24.669 -4,5

Slab 11.684 12.642 8,2

TOPLAM 37.523 37.311 -0,6

EO 25.962 25.798 -0,6

BOF 11.561 11.513 -0,4
Kaynak: www.celik.org.tr
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İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM), Türkiye İş Makineleri Distri-
bütörleri ve İmalatçıları Birliği (İM-

DER) ve İş Makineleri Mühendis-
leri Birliği’nin (İMMB) birlikte 
düzenlediği ‘Türk İş ve İnşaat 
Makinaları Sanayi Sektör Ça-
lıştayı’, İŞİM’in ev sahipli-
ğinde OSTİM OSB Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sektörün gelecek stratejile-
rinin masaya yatırıldığı çalıştaya, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı İmalat Sanayi Daire Başka-
nı Emrah Öngüt, İŞİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Halide Rasim, İMDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Merih Özgen, İMMB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Silpağar, 
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, ARÜSDER Başkanı Burhan 
Fırat, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü 
Bakır, Üniversite temsilcileri, İŞİM Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ve sektörün önde gelen 
üretici fi rmaları katıldı. 

Çalıştayın ilk bölümünde rekabet yete-
neği ve insan kaynağı olmak üzere iki otu-
rum yapıldı. Devam edecek ikinci bir top-
lantıyla devlet desteği ve düzenlemeler ile 
iş birlikleri başlıkları da görüşülüp çalıştay 
tamamlanacak.

Çalıştayın sonuçları sektörün gelecek 
stratejisini oluşturacak. Türk iş makinele-
rinin dünyada aranan bir değer olgusunu 
ortaya koyabilmek için bu stratejiler ışı-
ğında kamu, STK ve özel sektör iş birliğin-
de gerekli adımlar atılması için çalışılcak.

Türk iş makinelerini dünyanın 
aranan değeri yapmak

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Halide Rasim, küme strateji-

sini geliştirmek üzere baş-
ladıkları çalışmalarda ana 
hedefi n, Türk iş makinele-
rini bütün dünyada aranan 
değer haline getirmek ol-
duğunu belirtti. 

Ulusal bir kümelenme 
olarak, İŞİM üyelerini dünya-

da geçerli OEM (Orijinal ürün 

üreticisi) haline getirmek üzere strateji 
çalışmaları yaptıklarını anlatan Rasim, 
“Bu çalışmaları biraz daha genişletelim 
ve çıktılarını doğru yerlerde belki de ka-
nun koyuculara çıktılarını sunalım iste-
dik. Bundan sonraki toplantımız strateji 
toplantımız olacak.” dedi.

İhracatta 9 kat artış
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu 

Karavelioğlu, makine sektöründeki ihra-
cat rakamları hakkında bilgi verdi. Ma-
kine ihracatında dünyada Çin’den sonra 

ikinci sırada Türkiye’nin geldiğini ifade 
eden Karavelioğlu, Türkiye’nin 2001’den 
2018’e kadar makine ihracatının 9 kat 
arttığı bilgisini verdi.

İhracatın yüzde 60’ının Avrupa Bir-
liği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne 
yapılmasının kalitenin bir göstergesi ol-
duğunu ifade eden Karavelioğlu, şunları 
kaydetti: “Türkiye’nin ihracatının yüzde 
10’dan fazlasını makine sektörü yapıyor. 
Bu rakamı yüzde 15’e çıkarmayı hedef-
liyoruz.”   

İş makineleri sektörü gelecek stratejisini hazırlıyor
‘Türk İş ve İnşaat Makinaları 
Sanayi Sektör Çalıştayı’ 
OSTİM’de düzenlendi. 
Sektör paydaşlarının bir 
araya geldiği programda, 
sektörün gelecek stratejileri 
görüşüldü.

Rekabet Yeteneği ve İnsan Kayna-
ğı Boyutu olmak üzere iki ana ko-
nunun masaya yatırıldığı etkinlikte 
ortaya çıkan görüşler şöyle:

REKABET YETENEĞİ

• Finansman: İşletmelerin ve 
ihracatın finansmanına yönelik; 
tasarruf ve verimlilikle öz serma-
yelerin güçlendirilmesi, KDV iade-
lerinin hızlandırılması, firmaların 
kredilendirilmesi yerine projelerin 
kredilendirilmesi, işletme ve yatı-
rım için özel bir finansman kurulu-
şu kurulması, Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı’nın (TİKA) yurt 
dışında yaptığı projelerde yerli malı 

kullanması şartı, sanayicilerin, öz 
sermayelerini arsa ve makine ye-
rine üretime kullanabilecek şekilde 
desteklenmesi, ihracat için güçlü 
finansman desteklerinin verilmesi 

• Süreçler: Standartların oluştu-
rulması, kalitenin artırılması, kamu 
alımlarındaki tercihlerin gözden 
geçirilmesi, işletmelerin süreçlerin-
de yaşanan verimliliğin artırılması, 
Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ve bun-
lara uygulanacak devlet teşvikleri-
nin süreçlere katkısı, ürün tasarı-
mının önemi, kritik komponentlerin 
üretimi.

• Pazarlama: Pazarlama ve satı-
şın birbirinden ayrılması, pazarla-
maya ayrılan bütçenin artırılması, 
dijital yöntemlerin kullanılması, 
satış sonrası hizmetlerin etkin bir 

şekilde verilebilmesi için yapıla-
cak çalışmalar, müşteri odaklılık, 
çalışanların bilgi ve tecrübesinin 
katkısı.

İNSAN KAYNAĞI BOYUTU

İhtiyaçlar ve çözüm önerileri sunul-
duğu bu kısımda; özellikle mesleki 
eğitime gereken itibarın sağlan-
masına ilişkin öneriler aktarıldı. 
Kamunun yanı sıra firmaların ken-
di iç eğitimlerinin önemi, anahtar 
performans göstergeleri uygula-
malarının gündeme alınması, mes-
lek lisesi öğrencilerine sunulacak 
imkanların artırılması, öğrenciler 
kadar eğiticilerin eğitiminin dikkate 
alınması, ücret politikaları, çalışan-
ların dil eğitimi ve çok sayıda fikir 
gündeme taşındı.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin 
(İŞİM) 2007 yılında başlattığı öğrenci 

projeleri uygulaması başarıyla devam 
ediyor. İŞİM bu yıl Çankaya Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret Bölümü’nden 14 öğ-
renciyi daha fi rmalarla buluşturdu. 

Son sınıf öğrencilerinin diploma alma 
şartlarından biri olan saha proje çalışma-
sı kapsamında hem teorik bilgiler pratiğe 
çevrilecek hem de fi rmaların ihracatına 
katkı sağlanacak. Bahar dönemi progra-
mı için İŞİM üyelerinde mesaiye başla-
yan öğrenciler haftanın en az bir günü-
nü fi rmada çalışarak geçirecekler. Bu 

dönemle birlikte 12 yıllık süreçte İŞİM 
öğrenci projelerinin sayısı 260’a ulaştı.

Üniversite-sanayi iş birliğine örnek
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahir Nakip, 
öğrenci projelerinin üniversite-sanayi iş 
birliğinde önemli bir örnek teşkil etti-
ğini ifade etti. OSTİM’in kendileri için 
kıymetli olduğunu vurgulayan Nakip, 
öğrencilerin üç buçuk yıl boyunca teorik 
olarak aldıkları bilgileri ve stajlarından 

elde ettikleri deneyimlerle OSTİM’e gel-
diklerini anlattı.

Uygulamadan fi rma sahiplerinin de 
memnun olduğunu dile getiren deneyimli 
akademisyen, şu değerlendirmede bulun-
du: “Öğrencilerimiz fi rmalara dış ticaret 
alanında ufuk açacak projeler geliştiriyor. 

Dönem sonunda öğrenciler bu dersten ge-
çebilmek için fi rma yetkililerinin de katıl-
dığı toplantıda hazırladıkları projeleri su-
narak not alıyorlar. Memnun olduğumuz 
hususların başında şu var; bu öğrencileri-
mize iş teklifl eri geliyor. 6 öğrencimiz bu 
proje kapsamında fi rmalara yerleşti.”

Çankayalı öğrenciler 
OSTİM mesaisine başladı

DER) ve İş Makineleri Mühendis-
leri Birliği’nin (İMMB) birlikte 

rinin masaya yatırıldığı çalıştaya, 

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Halide Rasim, küme strateji-

da geçerli OEM (Orijinal ürün 

Halide Rasim

GÖRÜŞLER
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KDV iadeleri, tüm işletmelerin fi-
nansal gücünde kritik yere sahip. 
İş dünyasında sıkça dile getirilen 

iadelerin hızlandırılması amacıyla Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı yeni bir formül 
geliştirdi. 20 Ocak 2019 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Katma Değer Ver-
gisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında 
şartları taşıyan mükellefler için geliştiri-
len yöntem şöyle:

10 iş gününde ödenecek
“Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemle-

rinden kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) 
bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem 
türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik 
Raporu ile talep edilebilen nakden iade 
talepleri; standart iade talep dilekçesi, 

YMM KDV İadesi 
Tasdik Raporu ile 
Tebliğin ilgili bölüm-
lerinde iade taleplerine 
ilişkin aranan belgelerin ta-
mamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİ-
RA sistemi tarafından sorgulanacak. Sor-
gulama sonucunda üretilen KDV İadesi 
Ön Kontrol Raporu’na göre iade talebinin 
olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının 
%50’si, KDV İadesi Ön Kontrol Rapo-
runun oluşturulmasından itibaren on iş 
günü içinde mükellefe iade edilecek.

En az 24 dönem beyanname verme şartı
Tebliğde yer alan şartlar şu şekilde: a) 

En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 
3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV 
beyannamesi vermiş olması, b) Daha önce 
en az üç vergilendirme dönemine ilişkin 
iade talebinin sonuçlanmış olması, c) 
Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni 
temsilcilerinin; - Özel esaslara tabi olma-
ması, - Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
ilgili birimlerince yapılan değerlendirme 
ve analizler sonucunda bireysel olarak 
veya organize bir şekilde sahte belge 
düzenleme tespiti nedeniyle inceleme-
ye sevk edilmemiş olması, - Hazine ve 
Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince 

iade taleplerinin riskli iade 
kapsamında incelemeye 
sevk edilmemiş olması, 
ç) Tebliğin (IV/A-6.) 
bölümünün birinci pa-

ragrafının (iv) ayrımı ve 
üçüncü paragrafı kapsa-

mında iade taleplerinin incele-
meye sevk edilmemiş olması. 
KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna 

göre iade yapılmasını müteakip, iade ta-
lebinin tamamına yönelik olarak KDVİ-
RA sistemi tarafından üretilen KDV 
İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontrol-
ler, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu-
na ilişkin kontroller ile vergi dairesince 
yapılması gereken diğer kontroller genel 
usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak. 
Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve 
değerlendirmeler sonucuna göre yerine 
getirilecek.

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu 
uygulamadan yararlanabilecek. Ancak 
uygulamadan faydalanmak için başvuran 
mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol 
Raporuna göre iade edilecek/edilen tutar-
dan sonra kalan iade tutarına ilişkin ola-
rak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı 
iade uygulamalarından faydalanmaları 
mümkün değil. HİS, İTUS, ATU ve temi-
nat karşılığı iade talep ettikten sonra bu 
iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade 
talebi için bu uygulamadan faydalanılma-
sı da mümkün değil.

“Firmaları rahatlatacak”
Tebliği değerlendiren Yeminli Mali 

Müşavir Bağımsız Denetçi Halit Küçük-
çelik, faiz oranlarının aşırı yüksekliği, kur 
dalgalanması ve ekonomideki mevsimsel 
durgunluğun piyasada çok büyük nakit 
ihtiyacı doğurduğunu belirtti. Küçük-
çelik, “Yaşanan sıcak para sıkıntısının 
firmaların ödemelerini yapamama hatta 
çeklerinin yazılması ihtimalini ortaya 
çıkardığı şu günlerde maliye idaresi ta-
rafından sağlanan bu kolaylık, KDV iade 
alacağı alan firmalarda büyük finansal ra-
hatlama sağlayacaktır.”  dedi.

KDV iadeleri hızlanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
işletmelerin faaliyetlerinde 
önemli etkenlerden biri olan 
KDV iadelerini hızlandırmak 
için adım attı. Şartları taşıyan 
nakdi iade taleplerinin yarısı 
10 iş günü içerisinde iade 
edilecek. 

“Atılan bu adım çok olumlu”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,  

KDV alacaklarının, finansmana eri-
şimde zorlanılan bir dönemde finan-
sal yük olarak şirketlerin üzerinde kal-
dığına vurgu yaptı.  

ATO Başkanı, “Bu adımı çok olum-
lu buluyoruz. Ancak burada ödeme 
süresine sınırlama getirilirken, bürok-
rasinin üzerindeki mevcut iş yükünü 
de dikkate alarak vergi daireleri tara-
fından yapılacak incelemelerde de bir 
süre sınırı getirilmesi, sistemi daha da 
rahatlatır.” dedi.



OCAK - ŞUBAT 2019 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 21   

“Hepimize büyük 
sorumluluklar düşüyor”

Cumhurbaşkanlığı Bilim Tekno-
loji ve Yenilik Politikaları Kurulu 

Üyesi Osman Coşkun, dijital dönü-
şüm teknolojisini bundan önceki 
teknolojilerde olduğu gibi yine sa-
nayicilerin yapacağına dikkat çekti.

İlk sanayi devrimi ve seri bant üretim 
teknolojilerinin geliştiği yılları hatırla-
tan Coşkun, “Ya yönetirsiniz ya da 
yönetilen olursunuz. Hepimize çok 
büyük sorumluluklar düşüyor. Başta 
siz sanayiciler olmak üzere çünkü, 
üreten sizsiniz bu işi yapan sizsi-
niz. Her biriniz son derece saygıya 
değersiniz. Açık ve net söylüyorum 
hepinizin kırmızı pasaportu olmalı ve 
ulaşabileceğiniz dünyanın en ücra 
noktasına ulaşın. Çünkü bizi bütün 
cihan bekliyor. Sadece Türk coğraf-
yaları değil bütün insanlık bekliyor. 
O yüzden hedefimiz gerçekten çok 
büyük.”

Sanayi 4.0, dijitalleşme, nesnelerin 
interneti, yalın üretim. Tüm dünya-
da olduğu gibi Türkiye’de de uzun 

bir süredir sanayicilerin gündeminde ilk 
sırada yer alıyor. Ankara Sanayi Odası da 
(ASO) Ankaralı sanayicilerin bu konular-
da Türkiye’de rol model olmasına yöne-
lik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

ASO 35 Nolu Bilgisayar Yazılımları 
Sanayi Meslek Komitesi ile ASO 1. OSB 
iş birliğinde düzenlenen Üretimde Diji-
tal Dönüşüm ve Markalaşma Paneli’nde, 
dijital dönüşüm tüm yönleriyle masaya 
yatırıldı. Panelde ortak görüş olarak; ön-
celikle topyekûn zihinsel dönüşümün ol-
ması gerektiği ifade edildi.

Bilgiler, yapay zekayla faydalı hale geldi
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin 

Özdebir, yapay zeka ile bilgilerin faydalı 
hale getirildiğini belirtti. ASO Başkanı, 
yapay zeka ile elde edilen verilerle imalat, 
süreçleri ve pazarlama süreçleri ve pazar 
ihtiyaçları açısından trendlerin gidişi tah-
min edebilmesi ve hayata geçirebilmesi-
nin kolaylaştığına ve bunun da verimlilik 
artışını getirdiğini anlattı.

ASO, olarak 4. sanayi devrimi konu-
sunda farkındalık oluşturmaya sanayi-
cilerde dijital kültür yaratmayı hedef-
lediklerinin altını çizen Özdebir, dijital 

dönüşüm için önce zihinsel dönüşümü 
sağlamak gerektiğini vurgulayarak şun-
ları kaydetti: “Rekabetin sürekli arttığı 
bir ortamda, şirketlerimizin hızla yol al-
masını sağlayacak en önemli unsurların 
başında da bu gelmektedir. Ancak unu-
tulmaması gereken nokta, dijital kültürün 
bir anda oluşmayacağıdır. Bunun için 
zihinsel bir dönüşüm, bütüncül bir hazır-
lık sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm 
hedefimiz ve çabalarımız, sanayicilerimi-
zin zihinsel tutumlarında bu dönüşüme 
yönelik küçükte olsa bir kıvılcımı ateşle-
mektir.”

ASO 1. OSB Başkan Yardımcısı Ser-
dar Tütek de optimum düzeyde üretim 
yapılabilmesi için verimliliğin çok önem-
li olduğunu belirtti. Yalın üretim mode-
liyle kaynakların daha etkin kullanıldığı-
na dikkat çeken Tütek, rekabetin arttığı 
dünyada verimsiz çalışan işletmelerin ya-
şamayacağı uyarısında bulundu.

Dijital dönüşümün merkezi Ankara
ASO Bilgisayar Yazılımları Sanayi 

Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar, 
dijitalleşmenin bütün aktörlerini bir ara-
ya getirerek ortak akılla önce Ankara’da 
sonrasında ülkeye yayılarak ekonomi ve 
sanayinin kurallarını yeniden yazarak di-
jital dönüşümün bir an önce gerçekleşme-
sini hedeflediklerini belirtti.

Ankara'nın dijital dönüşümün mer-
kezinde konumlanmış bir il olduğunu 
vurgulayan Başar, “Ankara sanayicisi-
nin güçlü, üniversite-sanayi iş birliğinin 
temellerinin sağlam ve karar vericilerin 
Ankara’da olması çok büyük avantaj. 
Ankara Sanayi Odası sanayide dijital dö-

nüşümün önemini kavramış ve bu dönü-
şümü gerçekleştirebilmek için yapılması 
gerekenlere odaklanmıştır.” dedi.

Yeni yaklaşımlar konulmalı
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel 

Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, 4. sana-
yi devriminin insanoğlunu ya metalde ya 
da enerjide bugüne kadar hiç ulaşmadığı 
yepyeni bir sürece ulaştıracak dev bir dö-
nüşümle geleceği iddiasını dile getirdi.

Türkiye’nin tüm kurumlarıyla dönü-
şüm mücadelesi içinde olduğuna dikkati 
çeken Alkin, Türkiye’ye bugüne kadar 
alışık olmadığı ölçüde kritik bir zihinsel 
dönüşümle bir ekosistem kazandırılması 
gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin girişimcilik kültürü ve 
inovasyon kültürü anlamında mutlaka 
yeni yaklaşımları ortaya koyması gerek-
tiğini vurgulayan Alkin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Dijitalleşme ve teknolojik 
dönüşümle ilgili süreçlere baktığımız 
zaman gerçekten burada en önemli un-
surlardan bir tanesinin genç nesilleri, bir 
girişimcilik ekosistemi içerisinde yenilik-
çiliğe özendirme boyutunda çok önemli 
olduğunu görüyoruz.

Bir yandan kültürü oluşturacaksınız 
ama bir yandan da girişimcileri ve aynı 
zamanda inovatif yaklaşımlara sahip olan 
kesimleri aynı zamanda düşüncelerini, 
hayallerini yaşama geçirmek noktasın-
da mutlaka desteklemeniz de gerekiyor. 
Türkiye’de pek çok önemli finans kuru-
mumuz; yeni fonları, yeni yaklaşımları 
ve yeni girişim fonlarını hayata geçirme 
gayreti içerisindeler.” 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 
tarafından düzenlenen 
Üretimde Dijital Dönüşüm 
ve Markalaşma Paneli’nde, 
dijital dönüşüm kapsamlı 
olarak ele alındı. Kamu ve 
özel sektör temsilcilerinin 
yer aldığı panelde, 
katılımcılar tarafından 
ortak görüş olarak 
öncelikle topyekûn zihinsel 
dönüşümün olması gerektiği 
ifade edildi.  

Dijitalden önce zihinsel dönüşüm olmalı

Nurettin Özdebir Osman CoşkunProf. Dr. Kerem Alkin
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TOBB, sanayi tesislerindeki son 
durumu yayımladığı raporla kamu-
oyuyla paylaştı. Rapora göre eko-

nominin dinamosu KOBİ’ler istihdam da 
yükü sırtladı. 2017’de 64.825 olan Kapa-
site Rapor sayısı, 2018’de yüzde 13,08 
artışla 73.303 oldu. 2018 yılı sonu itiba-
riyle en çok kapasite raporu “Fabrikasyon 
metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat 
hariç)” konusunda yapıldı. Bu raporla-
rın ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 
19,27’sinde 1-9 arasında, yüzde 9,80’inde 
10-49 arasında, yüzde 9,39’unda 50-99 
arasında, yüzde 7,63’ünde 100-249 ara-
sında, yüzde 4,30’inde ise 250’den fazla 
çalışan bulunuyor.

En fazla istihdam İstanbul’da
2018 yılında Sanayi Kapasite raporuna 

sahip tesislerde toplam çalışan sayısı ön-
ceki yıla göre yüzde 7,85 artışla 3.133.499 
oldu. Toplam çalışanların yüzde 17,35’i 
1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam 
edilirken, yüzde 9,08’i 10-49, yüzde 
9’u 50-99, yüzde 7,55’i 100-249, yüzde 
5,60’ı ise 250 ve daha fazla çalışanı bu-
lunan tesislerde istihdam ediliyor. Geçerli 
raporlara göre istihdamın en fazla oldu-
ğu ilk beş il sırasıyla; İstanbul (663.121), 
Bursa (284.142), İzmir (209.897), Kocae-
li (201.736) ve Ankara (169.878).

2018 sonu itibariyle sanayi tesislerinde 
ortalama 42,75 kişinin çalıştığı belirtilen 
raporda; sanayi tesisi başına en çok ça-
lışanı olan il Çankırı (96,15). Çankırı’yı 
sırasıyla Kırklareli (95,14), Zongul-
dak (94,45), Tekirdağ (87,61) ve Bartın 
(82,10) izledi. En az çalışan bulunan son 
beş il sırası ile Ardahan (237), Bayburt 
(253), Hakkâri (599) Iğdır (724), Tun-
celi (906). 2017 ile karşılaştırıldığında 
2018’de sanayide en çok istihdam artışı 
sağlayan şehirler; Bitlis (yüzde 77,17), 
Ardahan (yüzde 62,33), Batman (yüzde 
43,69), Siirt (yüzde 38,97), Muş (yüzde 
37,61)

2017-2018 döneminde KOBİ ölçe-
ğindeki sanayi fi rmalarının istihdamdaki 
payı yüzde 63,82’den yüzde 64,57’ye 
yükselirken, büyük fi rmaların payı yüzde 
36,18’den yüzde 35,43’e düştü. Bölgeler 

bazında sanayi istihdamında artış Orta-
doğu Anadolu (yüzde 15,62), Güneydo-
ğu Anadolu (yüzde 11,57) Batı Anadolu 
(yüzde 10,45) olurken en düşük artışın 
olduğu bölgeler ise Kuzeydoğu Anado-
lu (yüzde 5,83), Doğu Karadeniz (yüzde 
6,20) ve Batı Marmara (yüzde 6,48).

Geçerli olan Kapasite Raporlarına 
göre 1.684 Kapasite Raporu yüksek tek-
noloji ürünleri, 18.445 Kapasite Raporu 
orta-yüksek teknoloji, 25.696 Kapasite 
Raporu orta-düşük teknoloji ve 30.831 
Kapasite Raporu düşük teknoloji ko-
nusunda düzenlendi. 2017-2018 döne-
mindeki sanayi tesislerinin teknoloji dü-
zeylerindeki oranları; yüksek teknoloji 
yüzde 2’den yüzde 2,20’ye, orta-yüksek 
teknoloji yüzde 23’den yüzde 24,06’ya, 
orta-düşük teknoloji yüzde 32,38’den 
yüzde 33,52’ye, düşük teknoloji yüzde 
42,61’den yüzde 40,22’ye şeklinde de-
ğişti.

KAPASİTE RAPORU
Bir sanayi tesisinin mevcut ma-
kine parkı, personel yapısı ve 
kullandığı üretim teknolojisi ile 
ne kadar üretim yapabileceğini 
gösteren resmi bir belge olan 
Kapasite Raporları, ülkenin si-
nai üretim gücünü tespit etmek, 
ekonomik ve stratejik plan ve 
programlara ışık tutmak, sanayi 
sicil belgesi almak, teşvik, kota, 
tahsis, ihaleler ile bazı belgele-
rin alınması, gıda siciline kayıt 
olmak, ithalat ve ihracatla ilgili 
işlemlerde kullanılmak amacıyla 
düzenleniyor.

Sınai üretim yapan tüm kamu ve 
özel sektör kuruluşlarının üretim 
gücünü gösteren ve onay tari-
hinden itibaren azami 3 yıl ge-
çerli Kapasite Raporu; firmaların 
iletişim bilgilerinin yanında, yıllık 
üretim kapasitesi, makine ve teç-
hizat altyapısı, üretimde kullanı-
lan hammadde, kapasite hesap-
laması ile sermaye ve istihdam 
bilgilerini içeriyor. 

Sanayi KOBİ’leri istihdam öncüsü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2018 yılı Sanayi 
Kapasite Raporu istatistiklerine göre 2017-2018 döneminde 
KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı 
yüzde 63,82’den yüzde 64,57’ye yükseldi.

5 bölümden oluşan raporda; 
TİM'in İhracatta Sür-

dürülebilirlik ve Ye-
nilikçilik yılı olarak 
ilan ettiği 2019'da 
hayata geçireceği 
İhracatta İlk Adım 
Seferberliği, Kadın 
Konseyi'nin yürü-
teceği İhracatta Sı-
fır Atık Seferberliği, 
İhracat Oyun Yazılımı 
gibi projelerinden oluşan 
eylem planı ile 5G (Güçlü 
Türkiye, Güçlü Ekonomi, 
Güçlü İhracat, Güçlü İnsan 
Kaynağı, Güçlü Altyapı ve 
İhracat Ekosistemleri) yol 
haritasına yer verildi.

Öncelikli hedefl erinin Yeni Eko-
nomi Programı'nda  öngörülen 182 
milyar dolarlık ihracat rakamına ulaş-
mak olduğunu söyleyen TİM Başkanı 
İsmail Gülle, “2019 yılında ihracatta 
yeni proje ve stratejiler üzerine yoğun-
laşacağız.” dedi.

TİM'in yılın bütününe ışık tuta-
cak nitelikte hazırlayacağı raporların 
ilki olan ve her yıl tekrarlanacak olan 
raporun ilk bölümünde, dünyada ve 
Türkiye'de 2018 yılının analiz edildi-
ğini ve TİM'in 2018 yılı faaliyetlerine 
yer verildiğini söyleyen Gülle sözleri-
ne şöyle devam etti: “İkinci bölümde 
2019 yılında bizleri neler beklediğini 
inceledik. Dünya ekonomisinde bu yıl 
neler yaşanabileceğini, küresel anlam-
da öne çıkması muhtemel önemli ge-
lişmeleri ele aldık. 

İhracatçılarımıza bu yıl ihraç pa-
zarlarında neler yaşanabileceğine dair 
öngörülerimizi sunduk. Bu sayede 
ihracatçılarımızın mevcut pazarlar ve 
yeni pazarlara ilişkin çalışma ve hazır-
lıkları kendilerine kılavuzluk edecek 
bulguları paylaştık. Üçüncü bölümde; 
2019 yılında ülkemizi neler bekliyor? 
Ekonomimiz ve ihracatımız nasıl şe-
killenecek? Makro verilerimizi neler 
etkileyecek? Sorularının cevaplarını 
aradık. Aynı bölümde ayrıca hedef pa-
zarlarımızda yaşanabilecek önemli ge-
lişmeleri ele alarak, fi rmalarımıza bu 
gelişmeler konusunda bilgi verdik. Ra-
porun dördüncü bölümü bundan sonra 
TİM'in ihracatçılarımızla, ekonomi 

dünyası ile paylaşacağı kat-
ma değerli araştırmalar 

için önemli bir örnek 
oluşturmaktadır.”

Rüzgara yön 
verme devri

Gülle, raporun 
modelleme ve so-

nuçlarının yansıtıldı-
ğı dördüncü bölümün 

kritik önem taşıdığına 
dikkat çekerek öne çıkan 
bulguları paylaştı. Gülle, 
“Dünyada en çok ticareti 
yapılan 200 ürün arasında 
ülkemizin güçlü olduğu 47 
ihracat ürünü var. Bu 47 
üründe dünyanın toplam it-

halatı tam 1,8 trilyon dolar olup, dün-
yanın toplam ithalatındaki payı ise 
yüzde 9,8'dir. Bizim bu ürünlerdeki 
ihracatımız ise 50 milyar dolar seviye-
sinde, bu ürünlerin dünyadaki ticare-
tinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Sadece 
bu rakamlara dahi bakarak şunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz: Güçlü olduğumuz 
bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık 
vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten 
daha fazla pay alabiliriz. Söz konusu 
araştırma, bu konuda kat etmemiz ge-
reken yolumuz olduğunu ortaya koyu-
yor. 

Sonuç olarak doğru analizlerle, 
akademik çalışmalara dayanan etkili 
stratejilerle yürüyen bir ihracat eko-
sistemini perçinlemeye, etki alanını 
daha da genişletmeye kararlıyız. Ar-
tık devir, rüzgar nereden eserse oraya 
dönme devri değil! Devir, rüzgara yön 
verme devri. Sadece 200 ürün ile baş-
ladığımız bu çalışma dahi, ihracatımı-
zın hangi alanlara, hangi pazarlara yo-
ğunlaşması gerektiğini en çarpıcı hali 
ile ortaya koydu. Bugün başladığımız 
bu çalışmayı en kısa sürede 1000 ürün 
için tamamlayacağız. Söz konusu 1000 
ürün dünya ticaretinin yüzde 84'ünü 
kapsıyor. Bu çalışmayı Şubat ayı içe-
risinde ihracatçılarımız ve kamuoyu 
ile paylaşmayı hedefl iyoruz. Akabinde 
de, dünyadaki tüm ürünler için aynı 
çalışmayı tekrarlayarak, sektör ve ürün 
bazında fi rmalarımıza en net ifade ile 
hangi ülkelere yüklenmeleri gerektiği-
ni söyleyeceğiz.” dedi.

Türkiye 47 ihracat ürününde güçlü

1,8 trilyon dolarlık talepteki pay yüzde 2,8

bölümden oluşan raporda; 
TİM'in İhracatta Sür-

dürülebilirlik ve Ye-
nilikçilik yılı olarak 
ilan ettiği 2019'da 
hayata geçireceği 
İhracatta İlk Adım 
Seferberliği, Kadın 
Konseyi'nin yürü-
teceği İhracatta Sı-
fır Atık Seferberliği, 
İhracat Oyun Yazılımı 
gibi projelerinden oluşan 
eylem planı ile 5G (Güçlü 
Türkiye, Güçlü Ekonomi, 

dünyası ile paylaşacağı kat-
ma değerli araştırmalar 

için önemli bir örnek 
oluşturmaktadır.”

Rüzgara yön 
verme devri

modelleme ve so-
nuçlarının yansıtıldı-

ğı dördüncü bölümün 
kritik önem taşıdığına 

dikkat çekerek öne çıkan 
bulguları paylaştı. Gülle, 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
hazırlanan İhracat 2019 Raporu’na göre Türkiye’nin 

güçlü olduğu 47 ihracat ürününe sahip. Bu 
ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar. TİM 

Başkanı Gülle, “Bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık 
vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay 

alabiliriz.” dedi.



OCAK - ŞUBAT 2019 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 23   

OSTİM Medikal Sa-
nayi Kümelenmesi 
üyesi AKMEDA, 

Pervin Akarsu’nun katkıla-
rıyla hedefl erini büyütüyor. 
Firma, dünyada yıllık ortalama 
6 milyar dolarlık pazarı bulunan 
sektörde, ay yıldızlı bayrağı dalgalan-
dırmaya kararlı. Çalışma yaşamında ikin-
ci baharını yaşayan başarılı isim, “Her 
birimiz nereye kadar gücümüz yetiyorsa, 
üretmek için elimizi taşın altına koyaca-
ğız. Kürdan, çengelli iğne, kolye üretelim 
ama bir şey yapalım.” diyor. 

Kendinizden ve iş yaşantınızdan 
bahsedebilir misiniz?

30 yıldan fazla bir süre ülkemizin önde 
gelen telekomünikasyon şirketinde çalış-
tım. 2017’de emekliye ayrıldım. Emekli-
liğimin ardından tekstil mühendisi oğlum 
Osman Akarsu ve biyomedikal mühendi-
si oğlum Şenol Akarsu’nun davetiyle ça-
lışma hayatıma farklı bir pencere açtım. 
OSTİM’de, tek kullanımlık cerrahi önlük 
ve örtü üreten AKMEDA çatısı altında 
tecrübelerimi aktarmaya karar verdim. 

Bu kararı nasıl verdiniz? 
Çocuklarımdaki o azmi ve heyecanı 

gördüm. Satış danışmanlığı işi yürüten 
çocuklarımla yaptığımız aile toplantı-

larında; yerli üretim ve istihdam alanı 
yaratmanın günümüzde ne kadar önem 
arz ettiğini konuşurduk. Bu sayede ken-
dilerinin de almış oldukları mühendislik 
eğitiminin hakkını vererek ailemiz ve 
ülkemiz için hayırlı evlat yetiştirmenin 
gururunu bizlere yaşatacakları yönünde 
fi kir birliğine vardık. Bana şunu dediler: 
“Anne, işe bakış açın, sonuç odaklılığın 
bize çok büyük katkı sağlar.  Beraber bir 
şeyler yapalım.” 

Uzun yıllar kamu kurumunda severek 
hizmet ettim. Bu defa evlatlarıma neler 
katabileceğimi ve onlarla beraber neyi, 
nasıl başarabileceğimi cesaretle yaşaya-
rak görmek istedim. Üretim bambaşka bir 
duygu. En güzel yanı; ekibinizle birlikte 
bir ürün üretiyorsunuz ve arkasında duru-

yorsunuz.
Ürünleriniz neler?

Tek kullanımlık cerra-
hi örtü setleri ve önlükler. 
Bunlar genelde cerrahi 
operasyon yapılan hasta-
ne, klinik ve birçok yerde 

kullanılabilecek, cerrahi 
operasyon esnasında; dokto-

run, hastanın sterilitesini boz-
mamak, kontaminasyon riskini yani 

kişinin mikrop kapmasını engelleyecek 
tekstil ürünleri.

Bunlar dokusuz, ‘nonwoven kumaş’ 
diye geçer piyasada. Özellikleri şöyle; is-
tediğiniz zaman bu kumaşa su emici veya 
su itici özelliğini sağlayabiliyorsunuz. Bu 
bize ameliyatlarda şu avantajı sağlıyor; 
hastanın veya doktorun cildine kan temas 
etmiyor ya da emiyor. Kullanıcının iste-
ğine göre değerlendiriyoruz kumaşları.

Kamu ağırlıklı çalışıyoruz. Sağlık 
Bakanlığı’nın birkaç yıl önce verdi-
ği 4 milyon adet yıllık ameliyat sayısı 
var Türkiye’de. Bunun yaklaşık yüzde 
50’sinde tek kullanımlıklar sarf ediliyor. 
2 milyonluk bir örtü seti kullanımının 
piyasa değeri 50 milyon TL. Biz yakla-
şık 2018 yılı ilk üç ayında 8-10 milyon 
TL ciro yaptık Haziran’da ihalelerimize 
girdik ve büyük ihalelerin içinden olum-
lu sonuçla çıktık. Siparişleri teslim etme 
aşamasındayız.

“KADIN ÇALIŞANLARA AĞIRLIK 
VERİYORUZ”

İstihdam sayınız?
20 kişilik kadromuzun yüzde 90’nı 

kadın çalışan. Bu sayımızı 2019 yılında 
kadın ağırlıklı olarak artırmayı planlıyo-
ruz. Ülkemizin kalkınmasında, ailelerin 
ekonomik gelişimlerinin sağlanmasında 
temel yapı taşı olan kadınlara büyük gö-
rev düşüyor. 

Kadınların özgüven ve cesaretini ge-
liştirerek iş yaşamında sağlayacakları 
başarı; diğer kadınlara da güzel bir örnek 
teşkil edeceğinden, gelecek nesillerin 
daha bilinçli ve üretken olmalarına imkân 
sağlar.

Yakın çevreniz çalışmaya devam 
etme kararınıza ne tepki verdi? ‘Yap-
ma bu işi’ diyenler oldu mu?

Bunu bir değil birden çok kişi söyledi. 
Bazı makamlara özellikle resmi işlemleri 
yapmak için gidiyordum. “Abla sen bu 
saatten sonra ne uğraşıyorsun, dünya tu-
runa çık.” diyen çok kişi oldu.

“ÜRETİM İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA 
KOYACAĞIZ”

Başarısız olurum diye düşündünüz 
mü?

Bir şeye niyet ederken içinizde karam-
sar bir duygu varsa, baştan kaybedersiniz. 
Siz zaten baştan yüzde 50 batmışsınız 
demektir. Başladığım ilk gün evlatlarıma 
şunu demiştim; bugün burada verdiğimiz 
uğraşlar, bizim için amaç olmamalı, araç 
olmalı.

Üretim size ne ifade ediyor?
Üretime geçtikten sonra keşke 10 sene 

öce ayrılıp gelseymişim diyorum. Bir hiz-
meti sunmak ayrıdır, üretmek çok daha 
ayrı haz verir. Ülkemizde her türlü kay-
nağımız var. Bunun tersini kabul etmiyo-
rum. En değerli kaynağım burada insan 
kaynağıdır. Türk insanının istediği zaman 
yapamayacağı iş yok. Her birimiz nereye 
kadar gücümüz yetiyorsa, üretmek için 
elimizi taşın altına koyacağız. Kürdan, 
çengelli iğne, kolye üretelim ama bir şey 
yapalım. Tüketim toplumu çok tehlikeli 
gidiyor. 

“OSTİM ÇOK BÜYÜK DENİZ”
Niçin OSTİM’i tercih ettiniz?
OSTİM’de olmaktan çok mutlu-

yuz, çok onurluyuz. İş yerimin OSTİM 

OSB’de olduğunu söylemem karşımdaki-
ne güven duygusu veriyor. Anadolu’da, 
“Bizim mahallede çok güvenlidir, kapını 
kilitlemeden yatabilirsin.” diye bir tabir 
vardır. OSTİM’de de aynen öyle hissedi-
yoruz. Nasıl aldık bu hissiyatı; iş yerimiz 
bu hale gelene kadar OSTİM OSB Bölge 
Müdürlüğü’nden çok yardım gördük. OS-
TİM çok büyük deniz; burada büyük bir 
ekosistem var.

Kümelenmenin size neler katacağını 
düşünüyorsunuz? 

OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’nde; sektörümüzdeki ge-
lişmeleri yakından takip edebiliyoruz. 
Ayrıca üretim alanımızla ilgili yurt içi 
ve yurt dışı bağlantılarda bizlere destek 
sağlıyor. Neyi, ne zaman ve nerede bula-
cağımız yönünde bizlere rehberlik ediyor. 
Firmamızın geleceği ve kendimizi daha 
çok geliştirerek satış potansiyelimizin ar-
tırılması için kümeden beklentimiz yük-
sek. Bizim göremeyip onların görebilece-
ği çok şey var.  

Pervin Akarsu, uzun 
yıllar telekomünikasyon 
sektöründeki bir firmada 
çalıştıktan sonra, iki oğlu 
tarafından kurulan, tek 
kullanımlık cerrahi önlük 
ve örtü üretimi yapan 
AKMEDA’da tecrübelerini 
aktarmaya karar vermiş. 
Yoğun iş temposuna devam 
etmesinde, çocuklarında 
gördüğü azmin etken 
olduğunu ifade eden Akarsu, 
tüketim toplumunun verdiği 
sinyallere dikkat çekerek 
‘üretim’ vurgusu yapıyor.  

Pervin Akarsu, iki oğlu; Osman Akarsu (solda) ve Şenol Akarsu’yla birlikte (sağda) firmasının küresel 
rekabete açılması için çalışıyor. Medikal sektörün önemli malzemelerinden biri olan cerrahi örtü 
setleri ve önlükleri, ‘üretimin kalbi’ olarak tanımladıkları OSTİM’de üreten Akarsu Ailesi, başarıya 
ulaşmada risk almanın ve çok çalışmanın altını çiziyor. 

20 kişiye istihdam sağlayan firmada, çalışanların yüzde 90’ı kadınlardan oluşuyor. 
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6 milyar dolarlık pazarı bulunan 

yorsunuz.

operasyon esnasında; dokto-
run, hastanın sterilitesini boz-

‘üretim’ vurgusu yapıyor.  

üyesidir

“Tatil yapmaktan vazgeçti, 
yanımızda oldu”

Osman Akarsu 

Annem hep, “Bir gün emekli olup 
gezeceğim, dinleneceğim, tatil ya-
pacağım.” derdi. Yoğun olduğu 
zamanlar tek sözü oydu. Ben de iş 
hayatındaki dinamizmini bildiğim-
den “Sen bize lazımsın. Biz sensiz 
hiçbir şey yapamayız.” talebimi yine-
lerdim. Bir gün oturdum masasının 
önüne, “Anne lütfen emekliliğini al, 
gel ve başla buraya. Bizim yanımız-
da, başımızda görelim seni.” dedim 
ve sonunda tatil yapmaktan vazgeç-
ti, yanımızda olmaya karar verdi. 

“Keşke daha önce gelseydi”

Şenol Akarsu 

Annemin aramıza katılması bizim için 
büyük bir avantaj. Şirketimizin bütün 
süreçlerinde, onun tecrübelerinin ne 
kadar kıymetli olduğunu daha iyi an-
lıyoruz.  Keşke daha önce gelseydi 
diyorum. Türkiye’nin stratejik üretim 
noktalarından birisi de OSTİM’dir. 
Hem üretime, hem tezgâhına yakın 
olan en güzel yer neresidir? sorusu-
nun cevabı OSTİM’dir. Burası bizi bir 
üst noktaya çıkaracak adımdır.

İş hayatında ikinci bahar
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Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma 
Ajansı ve OSTİM OSB Bölge Mü-

dürlüğü arasında; Kırgızistan’da pilot OSB 
kurulmasına yönelik İş Birliği Mutabakat 
Zaptı imzalandı. 

Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma 
Ajansı, Kırgızistan’ın kalkınmasında uy-
gulamak üzere dünyada uygulanan başarılı 
bölgesel kalkınma modellerini mercek altı-
na aldı. Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’da 
pek çok ülke tarafından yakından takip edi-
len OSTİM modeli de Kırgız yetkiliklerin 
gündeminde.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere 
Ankara’ya gelen Ajans Başkanı Shumkar-
bek Adilbek ve beraberindeki uzmanlar, 
OSTİM modelini öğrenmek ve ülkelerinde 
uygulama potansiyelini araştırmak üzere 
OSTİM’de bilgiler aldı.

OSTİM hakkında heyete bilgi veren 
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, 
“OSTİM modelini birçok ülkeyle beraber 
çalıştık. Çünkü bizim modelimiz, sanayisi 
gelişmekte olan ülkeler için ideal.” dedi.

“Pilot OSB kuralım”
Görüşmelerin ardından Kırgızistan Yatı-

rım Teşviki ve Koruma Ajansı’nın talebiy-
le, iki kurum arasında İş Birliği Mutabakat 
Zaptı imzalandı. 

İmza töreninde değerlendirmelerde bu-
lunan Shumkarbek Adilbek, OSTİM’in 
sahip olduğu tecrübeleri ve kat ettiği me-
safeyi bilerek bölgeye geldiklerini belirtti. 
OSTİM’le iş birliğinden beklentilerini dile 
getiren Adilbek, “OSTİM modelinden ve 
tecrübesinden istifade ederek, ülkemizi kal-
kındırmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri 
güçlendirmek istiyoruz.” değerlendirmesini 
yaptı. 

Kırgız KOBİ’lerini OSTİM modeliyle 
geliştirerek ülkenin kalkınmasını hedefle-
diklerini anlatan konuk yönetici, OSTİM’li 
iş adamlarını da Orta Asya ve Avrasya pa-
zarlarındaki fırsatlara kolay ulaşabilmeleri 
için ülkesinde yatırıma davet etti. 

50 yıldan fazla sanayi tecrübesine sahip 
Türkiye’nin, en birikimli sanayi bölgele-
rinden biriyle Kırgızistan’da pilot OSB 

kurmak istediklerini vurgulayan Shumkar-
bek Adilbek şunları kaydetti: “Biz hazırız. 
Finansman yönünden de destekleyecek ku-
ruluşlarımız hazır. Küçük de olsa bir pilot 
OSB kuralım ki başarı hikayesi olarak ülke 
çapına yayılsın. Yol haritasını önereceğiz, 
OSTİM Yönetimi de inceleyip kendi kat-
kılarını verecek. Sonradan bu yol haritasını 
onaylayarak hayata geçireceğiz.”

“Kardeşliğimizin pekişmesine vesile 
olsun”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın da, Kırgızistan’da kurulması planla-
nan OSB için her türlü bilgi, belge, tecrübe 
paylaşımı ve danışmanlık vermeye hazır ol-
duklarını dile getirdi.

“OSTİM OSB olarak bu projenin hayata 
geçmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Bu-
nun için niyetimizi beyan ediyoruz.” diyen 
Aydın, protokol hakkında şunları söyledi: 
“Bu protokolün hepimiz için, ülkelerimiz 
için, bölgemiz için, Ajansımız için hayırlı 
olmasını diliyorum. Dostluğumuzun, kar-
deşliğimizin pekişmesine vesile olmasını 
diliyoruz. Bismillah deyip imzalıyoruz.”

Protokol kapsamı
İmzalanan işbirliği mutabakat zaptı ile 

OSTİM, Kırgızistan Yatırım Teşviki ve 
Koruma Ajansı’na şu konularda katkı sağ-
layacak: OSB’lerin oluşumu ve yönetimi 
başta olmak üzere Kırgız Cumhuriyeti’nde 
OSB’ler ile ilgili gerekli mevzuatının ge-
liştirilmesi için danışmanlık desteği verile-
cek. Kurulacak OSB için ihtiyaç analizinin 
çıkartılarak, bölgenin dinamiklerine göre 
sektörel anlamda başlıklar belirlenmesinde 
yardımcı olunacak. OSB’deki tüm üst yapı 
ve altyapının planlanması ve inşaatların ya-
pılması konusunda destek verilecek. OSB 
yönetim biçimlerinin ve işletme şeklinin 
kurgulanması konusunda da katkı sağlana-
cak.

OSTİM’in ev sahipliğinde Kazakis-
tan ve Türk iş adamlarının katıldığı 
ikili iş görüşmeleri etkinliği düzen-

lendi. OSTİM OSB Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen programda 64’ü Türk 16’sı Ka-
zakistanlı yatırımcı 200’ün üzerinde görüş-
me gerçekleştirdi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, programın açılışında Kazakistanlı 
misafirlere OSTİM hakkında bilgiler verdi. 
Aydın OSTİM’de 6.200’den fazla küçük 
ve orta ölçekli işletmenin bulunduğunu ve 
hemen hemen her işin yapılabildiği anlattı.

“En kolay iş birliği yapabileceğimiz 
ülke Kazakistan”

“Burada biz neyi yapmadığımızı tanım-
layarak kendimizi daha çok ifade edebi-
liyoruz.” diyen Orhan Aydın, OSTİM’in 
kabiliyet ve potansiyelini şu sözlerle anlattı: 
“Bir şehrin kurulmasıyla ilgili bütün bile-
şenler burada mevcut. Bu iş birliği, firmala-
rımız, bölgemiz ve ülkemiz için son derece 
önemli. Bizim en kolay iş birliği yapabile-
ceğimiz ülke, bizim için çok değerli olan 
Kazakistan’dır. Köklerimizin ve ortak de-

ğerlerimizin bulunduğu Kazakistan, bütün 
firmalarımız için son derece önemli.”

OSTİM’in Kazakistan’daki ilişki-
lerine de değinen Aydın, “OSTİM’in, 
Kazakistan’ın Ontustik Bölgesi’nde bir 
irtibat ofisi var. Hoca Ahmet Yesevi 
Hazretleri’nin bulunduğu Türkistan bölge-
sinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde 
tabelamızı astık. Ontustik’in de Bölge Mü-
dürlüğümüz binasında bir ofisini de açtık. 
Bizim gönlümüzü birleştiren bu iki ofis aynı 
zamanda ticaretimizi, iş birliğimizi, gönül 
birliğimizi de geliştirir diye bu çabayı çok 
önemsiyoruz.” mesajını verdi. 

1.7 milyar dolarlık imza
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal 

Saparbekuly, ülkesindeki yatırım ortamın-
dan bahsetti. Ülkesinin coğrafi avantajlarını 
ve sağlanan imkânları anlattı.

Kazak ve Türk halklarının tarihsel bağ-
larına işaret eden Büyükelçi, Kazakistan ile 
Türkiye arasında; özellikle Kazakistan’a 
çeşitli sektörlerde 1.7 milyar dolarlık yatı-
rım anlaşmaları imzalandığını hatırlattı.

Kazak diplomat, Dünya Bankası’nın 
2018 satın alma paritesi verilerine göre 
Kazakistan’da kişi başı milli gelirin 26.500 

dolara ulaştığı bilgisini paylaştı.
Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olarak 

Kazakistan’ın Rusya, Kırgızistan, Beyaz 
Rusya, Ermenistan dahil olmak üzere top-
lamda 200 milyon nüfuslu ortak gümrük 
piyasasına dahil olduğuna dikkat çeken Sa-
parbekuly, “Kazakistan, dünyanın denize 
çıkışı olmayan en büyük kara ülkesi. Biz 
bu dezavantajımızı özellikle son 5 senede 
30 milyar dolar civarında ulaşım ve lojistik 
ağına yapılan yatırımlar sayesinde bertaraf 
edebildik. Artık Kazakistan doğuyla batı-
nın, kuzeyle güneyin bir arada kesiştiği bir 
nokta. Örnek vermek gerekirse; Kazakistan 
üzerinden Çin’den Avrupa’ya, Avrupa’dan 
Çin’e konteynır taşımacılığı her yıl yüzde 
100 artış gösteriyor. Eskiden haftada bir ya-
pılan konteynır tren taşımacılığı artık günde 
2-3 defa yapılıyor.” dedi.

Türkiye ilk 10’da
Türkiye’nin ekonomik potansiyeli-

ne dikkat çeken Saparbekuly, “Türkiye, 
Kazakistan’a yatırımcı çekilecek ilk 10 ülke 
arasında yer alıyor. Çünkü biz Türk yatı-
rımcının, Türk iş adamının kardeş ülkelere 
olan duygusunun ne kadar sıcak olduğunu 
biliyoruz. Riski seviyorlar. Önümüzdeki 
dönemde nasıl Türkiye’nin 2023 hedefi 
varsa, aynı şekilde Türk özel sektörünün 
de bu şekilde hedefi olması kanaatindeyim. 
Bu açıdan Avrasya’nın kalbinde yer alan 
Kazakistan’da yatırım yapmaya davet edi-
yorum.” dedi.

2019 yılında Kazak-Türk Ticaret Odası 
kurmak istediklerini belirten Nuraly Bu-
keikhanov, “Astana’da bir ofisimiz olacak 
Türkiye temsilciliği olarak. İstanbul’da da 
bizim temsilciliğimiz olacak.” dedi.

Kazakistan'ın Ankara 
Büyükelçisi Abzal 
Saparbekuly, “Önümüzdeki 
dönemde nasıl Türkiye’nin 
2023 hedefi varsa, aynı 
şekilde Türk özel sektörünün 
de bu şekilde hedefi olması 
kanaatindeyim. Bu açıdan 
Avrasya’nın kalbinde yer 
alan Kazakistan’da yatırım 
yapmaya davet ediyorum.” 
dedi.

Avrasya’nın kalbinde büyüyen güç: Kazakistan

Kırgızistan’ın pilot OSB’si OSTİM’den 
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100 milyar euro’luk yatırım planı masaya yatırıldı

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS), Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İş-

birliği Programları Dairesi Başkanlığı ile 
birlikte OSTİM’de Sanayi İşbirliği Proje-
leri (SİP) Çalıştayı düzenledi.

Çalıştayın açılışında Türkiye’deki 
raylı sistemler ve yerli üretimi hakkında 
bilgilendirme yapan ARUS Koordinatörü 
Dr. İlhami Pektaş, raylı sistemlerin mali-
yetlerinin yerli katkı şartıyla yarı yarıya 
düşürüldüğünü belirtti.

Raylı sistemlerin yerlileştirilmesinin 
ülke ekonomisine katkılarına değinen 
Pektaş, ARUS üyelerine, “Sizlerin saye-
sinde yerli ve milli ürünlerimizi şehirleri-
mize aktarmaya başladık.” dedi.

12 tane raylı sistem kullanan 
belediye var

Türkiye’de 1980-2012 arasında raylı 
sistem araçlarına 7 milyar Euro, tamir ba-
kım içinde 15 milyar Euro harcandığına 
dikkati çeken Pektaş, 2035 yılına kadar 
raylı sistemlere 100 milyar Euro yatırım 
yapılması planladığı bilgisini verdi. Pek-
taş, burada alınacak araçların Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve ARUS üyelerinin 
katkısıyla yerli ve millileşeceğini vurgu-
ladı.

Kamu alımlarında yerli ve milli ürün-
lerin kullanılmasına yönelik başlatılan 
Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile bele-
diyelerin raylı sistem ihalelerinde yerli 
ürünleri tercih etmelerine yönelik avan-
tajlar sunduğunu vurgulayan Pektaş, “12 
tane raylı sistem kullanan belediyemiz 
var. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kayseri, 
Samsun, Antalya ve İzmir’de kullanılan 
raylı sistemlerde yerli katkı mevcut.” bil-
gisini aktardı. 

“Yüzde 51, sanayileşme 
tecrübesi oldu”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, merhum Prof. Dr. Sedat 
Çelikdoğan’ın raylı sistemlerin yerlileş-
tirilmesi konusundaki çalışmalarını hatır-
lattı.

Ankara Metrosu’nun 200’e yakın par-

çasını yerlileştirdiklerini anlatan Aydın, 
“Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanımız 
Sayın Nurettin Özdebir’in de bize verdiği 
destek ve katkıyla, Ankara Metro ihale-
sine yüzde 51 yerli katkı şartı konulması 
için çalıştık. Bakanlık metro ihalesine bu 
şartı koydu ve Türkiye’de bir paradigma 
değişikliği oldu. Bizim içinde bir sanayi-
leşme tecrübesi oldu. Yabancı firmaların 
bize bakışları çok değişti. Bu ekosistem-
den de ARUS çıktı.” dedi.

Sektörde yaşanan gelişmelerle bir-
likte Bozankaya ve Durmazlar gibi raylı 
sistemlerin tamamını yerli yapmak üzere 
firmaların çıktığını vurgulayan Aydın, 
“Belediyelerin ihtiyaç duyduğu araçla-
rı firmalarımızla yapabiliriz. Şu anda bu 
noktaya geldik. Bunun arkasında Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki arkadaşla-
rın çok ciddi katkısı oldu. Otomobilde ka-
çırdığımız fırsatı burada yakalayabiliriz. 
Biz yapacağız başka yolu yok.” ifadele-
rini kullandı. 

Aydın, raylı sistem ihalesini alan yerli 
firmaların da tedarik konusunda yine yerli 
firmaları tercih etmesi gerektiğine dikkati 
çekti.

Türkiye’de ilk olacak
Samsun Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. 

yetkilisi Serkan Salmaz, 3 farklı marka-
dan toplamda 29 adet araca sahip oldukla-
rının bilgisini verdi. Salmaz, bu araçların 
yedek parçalarını stoklamanın maliyet-
lerinin yüksek olduğunu bu yüzden yer-
lileştirme çalışmalarına yöneldiklerini 
anlattı.

Tekerlek bandaj çalışmasını yerli fir-
malarla yaptıklarını kaydeden Salmaz, 
yerlileştirme konularında SAMULAŞ’a 
katkı yapacak firmalarla görüşmek iste-
diklerini vurguladı.

Yerlileştirme çalışmalarının hizmetle-
rin sürdürülebilirliği ve ekonomik olma-
sı açısından önemli olduğunu ifade eden 
Serkan Salmaz, “11 adet raylı sistem 
aracını SİP modeliyle tedarik edeceğiz. 
Türkiye’de bir ilk olacak. ” dedi.

“Yerlisi var mı? düşünmek gerek”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, günü-

müzdeki ekonomik sorunların, yerli ve 
milli ürün kullanarak aşılabileceğini ifade 
etti. Özdebir, "81 milyon tek tek en ufak 
bir şey de satın alırken bunun yerlisi var 
mı? diye düşünmek gerek." dedi. 

Cari açık probleminin çözümü için 
daha fazla üretimi işaret eden Özdebir, 
yüzde 51 yerli şartının artık birçok ihale-
de minimum şart olarak konulmaya baş-
landığını dile getirdi.

Savunma sanayiindeki başarılara vur-
gu yapan Özdebir, Türkiye’nin buradaki 
çalışmalarla özgüveni yeniden kazandı-
ğını vurguladı. Özdebir sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu ülkede bizim daha çok 
şeyi yerli yapabilmemiz lazım. Bizim 
insanımızın kabiliyeti şu ankinin çok 
çok fevkinde. Üretmeyen ülkeler başka-
ları tarafından yönetilmeye mahkumdur. 
Çünkü bazen paranız olsa bile size ver-
miyorlar. Size verseler bile siz yapamı-
yorsunuz diye farklı fiyat uyguluyorlar. 
Almanya’ya 10 liraya sattığı malı bize 

15 liraya, Afrika’ya da 20 liraya satmaya 
çalışıyor. Bunun önüne geçmemiz açısın-
dan bu yapılan toplantılar da son derece 
önemli.”

Bozankaya’nın Tayland’ın başkenti 
Bangkok’a yaptığı metroları hatırlatan 
Özdebir, araçların Türkiye’de alınan 
metro araçlarıyla kıyaslanmayacak kadar 
kaliteli olduğunu vurguladı. Özdebir’de 
yerli firmaların da yerlileştirme çalışma-
larında azami gayreti göstermeleri gerek-
tiğini hatırlattı.

“İhaleler toplulaştırılmalı”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 

ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Ulaşım 
Araçları Daire Başkanı İsmail Aktaş, 
sanayinin gelişmesi ve uluslararası alan-
da rekabet edebilmesi için çalıştıklarını 
kaydetti. Aktaş bunun için de öncelikle 
Türkiye’de üretilen ürünleri kullanmayı 
amaçladıklarını aktardı.

Sanayinin rekabetçiliği için en önem-
li aracın kamu alımları olduğunu ifade 
eden Aktaş, “Kamu alımlarıyla sanayi-
mizi geliştirmek ve envanterimizde bu 
sistemlerin kullanılabilirliğini artırmak 
istiyoruz.” dedi.

Raylı sistemlerde bir planlama ek-
sikliği olduğunu tespit ettiklerini dile 
getiren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İhalelerin toplulaştırılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Biz kamu olarak çalışıyo-
ruz. Kamu alımları bizim için çok büyük 
bir fırsat. Bunu değerlendirmek için de 
Bakanlığımızın en önemli araçlarından 
bir tanesi SİP. Bu 2018 Şubat ayında 
resmi olarak Bakanlar Kurulu tarafından 
onaylandı. Cumhurbaşkanı tarafından da 
onaylanarak yönetmelik yürürlüğe girdi.”

159 iş görüşmesi gerçekleştirildi
Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne SİP 

kapsamında alımı yapılacak olan 11 adet 
tramvay için yüzde 70 yerli katkı şartı is-
teniyor. ARUS üyesi Durmazlar ve Bo-
zankaya firmaları, yüzde 70 yerli katkı 
şartını yerine getirmek için Anadolu’nun 
dört bir yanından gelen firmalarla OS-
TİM OSB Konferans Salonunda 159 ikili 
iş görüşmesi gerçekleştirdi. ARUS üyele-
ri, Durmazlar ve Bozankaya firmalarının 
yetkililerine, ürünleri ve üretim kabiliyet-
leri hakkında detaylı bilgi verdi. 

Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi 
Koordinatörü Dr. İlhami 
Pektaş, 2035 yılına kadar 
raylı sistemlere 100 milyar 
Euro yatırım yapılması 
planladığı bilgisini verdi. 
Pektaş, burada alınacak 
araçların Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve ARUS 
üyelerinin katkısıyla yerli ve 
millileşeceğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SİP 
Daire Başkanı Hande Ünal, Sana-
yi İşbirliği Projelerinin uygulama 
ve esasları hakkında bilgi verdi. 

SİP uygulamasında her ihalenin 
içindeki sanayi ve teknoloji ka-
tılım bölümünü artık Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütüldüğünü dile getiren Ünal, 
“SİP’e tabi olarak alım yapacak 
olan idaremiz, ihalenin açılması, 

tekliflerin alınması ve ilgili firma-
nın değerlendirmesi süreçlerini 
Bakanlığımızla koordineli olarak 
yürütmek zorunda. Bu ihalenin 
içinde ürünün nerelerinin yerli 
olması, bir ihracat ve teknolojik iş 
birliği boyutunun olup olmayaca-
ğı, yan sanayinin nasıl katılacağı, 
KOBİ’lerimize ne kadarlık iş payı 
verilecek gibi hususları biz belirli-
yoruz.” dedi.   

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin ARUS 
üyelerini SİP konusunda bilgilendirdiği etkinlikte,  
ikili iş birliği görüşmeleri de gerçekleştirildi. 

KOBİ’LERİN PAYI SİP’LE BELİRLENİYOR

Sanayi İşbirliği Projeleri Çalıştayı



26  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ OCAK - ŞUBAT 2019

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKKA) tarafından hazırlanan 
2014-2023 Bölge Planı’nın öncelik-

leri arasında belirtilen ‘Mevcut Sınai Faa-
liyetlerinin Rekabet Güçlerinin Artırılması’ 
başlığı altında belirtilen; ‘Demir-Çelik Sek-
törü ile Buna Bağlı Yan Sanayinin Güç-
lendirilmesi’ ve ‘Kümelenme, Endüstriyel 
Simbiyoz ve Markalaşma Çalışmaları’ ted-
birler kapsamında, bölgede Çelik Sektörü 
için Kümelenme Analizi’ne başlandı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş baş-
kanlığında yürütülen kümelenme çalışma-
ları çerçevesinde; saha ziyaretleri, çalıştay, 
farkındalık çalışmaları, teknik gezi, paydaş 

talep ve beklentilerinin alınması, örnek kü-
melerin incelenmesi gibi faaliyetler gerçek-
leştiriliyor. Ülkemizin en önemli yatırım 
projelerinden biri olan Filyos Vadisi çatısı 
altında incelenen çalışmayla, kümelenme yol 
haritasının ortaya koyulması hedefl eniyor. 

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve be-
raberindeki heyet, 7 farklı sektörde kümelen-
meye ev sahipliği yapan OSTİM’de konuyla 
ilgili bilgiler aldı. OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın’la bir araya gelen Zon-
guldak heyetine, kümelenmenin tasarım, üre-
tim, ihracat ve rekabette sağladığı avantajlar 
aktarıldı.

Orhan Aydın, çeliğin hayatın her alanın-
da önemli bir sanayi ürünü olduğuna dikkat 
çekti. Çelik kümelenmesine OSTİM olarak 
destek verebileceklerini aktaran Aydın, “Kü-
melenmeyle, fi rmaların sektör algılarının ge-
liştiğini görebiliyoruz. Kümelenme çalışma-
ları; ulusal ve uluslararası rekabette, Ar-Ge, 
inovasyonda OSTİM’e ve küme üyesi fi rma-
lara ivme kazandırmaktadır. Bu sayede, yük-
sek nitelikli KOBİ’ler, üniversiteler, kamu 
ve sivil toplum kuruluşları gibi değer zinciri 
oluşturan paydaşlarla ortak bir vizyonda bu-
luşmaktadır.

Bölgemizde yer alan kümelenmeler, böl-

genin tüm Ankara sanayisi başta olmak üze-
re ulusal üretim yetenekleriyle de iş birliği 
imkânı sağlamaktadır. Zaman içinde faaliyet 
gösterdikleri sektör içinde bir bilgi ve tecrü-
be odağı halini alan kümeler, yenilikçi ürün 
ve projelerin geliştirilmesi için en verimli 
iletişim ve etkileşim ortamı sağlamaktadır.” 
dedi.

Yol haritası oluşturulacak
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, baş-

lattıkları çalışmayla, bölgede coğrafi  yığının 
kümeye dönüştürülebilmesi için iş birliği 
yapabilecek, bir değer zin-
cirinin parçası olabilecek 
ve kolektif hareket edebi-
lecek paydaşların öncelik-
le bir araya getirilmesi ve 
birbirleri arasındaki iliş-
kilerin geliştirilmesinin, 
işin özünü oluşturduğunu 
bildirdi. 

Vali Bektaş, “Bir araya getirilen pay-
daşlarla; satın almadan üretime, eğitimden 
teknik altyapıya, inovasyondan araştırmaya, 
markalaşmadan pazarlamaya varan bir dizi 
ortak faaliyet belirlenerek daha spesifi k kü-
meler tanımlanmaya ve paydaşların küme-
lenme yaklaşımından elde edecekleri fayda 
somutlaştırılarak yol haritası oluşturulmaya 
çalışılacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. 

ARUS, yerli üretim iş birliği çalışmaları 
kapsamında ‘Kent İçi Raylı Sistem İş-
letmecileriyle Yerlileştirme İş Birliği’ 

günü düzenledi. Etkinlikte 12 şehirde faaliyet 
gösteren raylı sistem işletmecileri, kullanmak-
ta oldukları araçlar ve tedarik yöntemleriyle 
ilgili 100’ün üzerinde ARUS üyesine bilgi ve-
rerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Organizasyonla, raylı sistem işletmecile-
rinin gereksinim duyduğu araç, gereç, yedek 
parça ve onarım ihtiyaçlarının yerli ve milli 
imkânlar ile karşılanması, yerli üreticilerle iş 
birliklerinin artırılması ve ithal edilen veya 
bakımı yapılan ürünlerin yurt içi imkanlarla 
karşılanması hedefl endi.

ARUS Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, 
yerli ve milli üretim ile 2035 yılına kadar 
ihtiyaç duyulan raylı sistem araçlarını ve alt 
yapısını yapabilecek güçte olduklarını söyledi.

500 km raylı sistem ağı
Türkiye Raylı Sistem İşletmecileri Derne-

ği (TÜRSİD) Başkanı Feyzullah Gündoğdu, 

yakın gelecekte 12 şehrin dışında 10 şehirde 
daha raylı sistem kullanılmaya başlanacağını 
belirtti.

Sektörün ortak problemlerinin enerji mali-
yetleri olduğunu dile getiren Gündoğdu, kali-
fi ye elemanın az olması ve yedek parça temini 
konusunda da problemler yaşadıklarını anlattı. 
Araç çeşitliliğinin getirdiği sorunlara dikkat 
çeken TÜRSİD Başkanı, yedek parça tedari-
kinde yurt dışına bağımlılığın devam ettiğini 
vurguladı.

12 Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem 
işletmecilerinin TÜRSİD üyesi olduğunu be-
lirten Gündoğdu, “Üyelerimizin toplamda 500 
km ye kadar raylı sistem ağı var. 9 bine yakın 
personel çalıştırıyorlar. Günlük ortalama 3 
milyon yolcu taşıyoruz.” dedi.

Raylı sistem araçlarını en iyi kullanıcıları-
nın bildiğini dile getiren, yerli üretim çalışma-
larında işletmeci fi rmaların bilgi birikimlerini 
üreticilere aktarmalarının önemli olduğunu 
kaydeden raylı sistem işletmecileri olarak yer-
li üreticilerden beklentilerini sıraladı. Gün-
doğdu, “Emniyetli olsun, elde edilebilir olsun, 
sistem çalışmaya her zaman hazır olmalı, 
çok güvenli olmalı, bakım yapılabilir olması 
lazım. Günlük 3 milyon yolcuya hizmet veri-
yoruz. Yapacağımız ürünlerin arıza sıklığı çok 
aza indirmemiz lazım. Yolcu taahhütlerini artı 
eksi 1 dakikaları konuşuyoruz.

Yapacağımız ürünleri uluslararası standart-
lara göre yapıp ihracat ta yapılabilir. Satış son-
rası hizmet çok önemli, satış sonrası hizmeti 
sorunsuz almalıyız. Önerimiz, yerlileştirme 
için özel teşvik uygulanabilir, ihale öncesin-
de işletmeciler ürün geliştirme sürecinde işin 
içinde olursa daha sağlıklı ürünler ortaya çıka-
bilir.” değerlendirmelerini yaptı.

“Şans verin destek olun”
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Nurettin Özdebir, üretimin önemi-
ne dikkat çekti. Özdebir, “Ülke olarak pek 
çok şeyi yapabiliriz. Bizim belediyelerimi-
zin referansı da bölge ülkelerde karar verme 
süreçlerinde önemli referanslar oluşturuyor. 
Ülkemizin cari açık sorununun çözülmesi için 
el birliğiyle hareket edilmesi lazım. Yabancı 
tercih ettiğimizde ülke kaynaklarını yurt dı-
şına transfer etmiş oluyoruz ama ülkemizden 
aldığımızda paramız ekonomimizin içinde ka-
lıyor. Birbirimize inanır, güvenirsek başara-
mayacağımız şey yoktur. Bize şans versinler, 
destek olsunlar.” mesajını verdi.

Özdebir, özellikle raylı sistem araçlarına 
yönelik alımlarda yabancı markaların tercih 
edildiğini dile getirerek, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın rolünün karar süreçlerinin hız-
lanması açısından önemli olduğunu söyledi.

“Tabana yayılan sanayileşme istiyoruz”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SİP Daire 

Başkanı Hande Ünal, SİP ihalelerinde sana-
yileşme ve teknoloji katılım bölümlerini Ba-
kanlık olarak yürüttüklerini anlattı.  SİP ile 
sürdürülen ihalelerde yerlileştirme çalışmaları 
hakkında da bilgi veren Ünal, “Ne kadarlık 
yerlilik talep edilmeli bunu biz belirliyoruz. 
Süreci takip ediyoruz. İdarelerden ciddi bir iş 
yükü alıyoruz.” dedi.

Üretim süreçlerinde sanayileşmenin öne-
mine dikkat çeken Ünal, “Ana yüklenici, tüm 
üretimi kendisi yapmayacak, alt yüklenicilere 
de iş verecek biz bu şekilde tabana yayılan 
bir sanayileşme istiyoruz. Yerli malı belgesi-
ni kullanmıyoruz, bizim yerli malı tanımımız 
ürünün faturalanması sürecine kadar bütün 
süreçlerde Türkiye’de oluşan katma değeri 
tespit ediyoruz.” bilgisini verdi.

Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
SİP Daire Başkanlığı kendisine ayrılan bö-
lümde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS), 12 şehirde faaliyet 
gösteren kent içi raylı sistem 
işletmecileriyle üyelerini 
OSTİM'de bir araya getirdi.

Türk ekonomisinin lokomotifi 
çelik sektörünün iki büyük 
üreticisi ile çelik servis 
merkezlerini bünyesinde 
barındıran Batı Karadeniz 
Bölgesi’nde, kümelenme 
için adım atıldı. OSTİM’de 
bilgiler alan Zonguldak Valisi 
Erdoğan Bektaş, yol haritası 
oluşturulmaya çalışılacağını 
kaydetti.

ARUS belediyelerle yerli üreticileri buluşturdu

Batı Karadeniz Bölgesi 
çelik sektöründe kümelenecek

Etkinliğe katılan Ankara-EGO A.Ş., Kayseri Ulaşım A.Ş., Metro İstanbul A.Ş., Eskişehir-ESTRAM 
A.Ş., Konya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metro A.Ş., Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli 
Ulaşımpark A.Ş., Samsun-SAMULAŞ A.Ş., Adana Büyükşehir Belediyesi, Bursa-BURULAŞ A.Ş. ve 
Malatya Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürlüğü, ARSU üyeleriyle 858 iş görüşmesine imza attı.

Erdoğan Bektaş
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KARDEMİR’den yapılan yazılı 
açıklamada, Yönetim Kurulu Baş-

kanı Kamil Güleç, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ömer Faruk Öz ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Osman Kahveci’nin 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan’ı ziyaretinde Filyos Li-
man Projesi’ne ilişkin değerlendiril-
diği bildirildi. KARDEMİR heyeti, 
Bakan Turhan’a, altyapı yatırımlarının 
tamamlanmasından sonra Filyos Liman 
Projesi’nin üst yapısı ve işletilmesine ta-

lip olduklarını aktardı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Güleç, Filyos’ta çok büyük bir liman 
projesinin altyapı yatırımları devam 
ettiğini kaydederek, yatırımları yerinde 
gördüklerini ve incelediklerini dile ge-
tirdi. Limanın KARDEMİR için çok bü-
yük önem arz ettiğine işaret eden Güleç, 
şunları söyledi: "Bu yıl tamamlanacak 
olan Çelikhane yatırımları ile birlikte 
kapasitelerimizi 3,5 Milyon tonlara ta-

şımış olacağız. Bu üretim için yaklaşık 
8 milyon ton civarında hammadde ve 
mamul malzeme elleçleyebileceğimiz 
bir limana ihtiyacımız var. Yine bilin-
diği gibi Kardemir olarak son 6-7 yıldır 
liman operasyonlarımızı ağırlıklı olarak 
şirketimize ayrılan kapasite doğrultu-
sunda Eren limanlarından gerçekleştiri-
yoruz. Eren Holding yönetimine şirke-
timize olan desteklerinden dolayı çok 
teşekkür ediyoruz." 

KARDEMİR Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Güleç, 
ülkemiz açısından önemli 
bir ekonomik değer taşıyan 
Zonguldak Filyos’ta yapımı 
süren liman projesine 
yap-işlet modeli ile üst 
yapısı ve işletilmesine talip 
olduklarını açıkladı. 

Çelik devi Filyos Limanı’na talip oldu

25 milyon tonluk kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük Limanlarından biri olan Filyos Liman 
Projesinin temeli, 9 Aralık 2016 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı.

Karadeniz’in dünyaya 
açılan kapısı
Kamil Güleç; "Şirketimizdeki 
kapasite artışları doğrultusunda 
gerek ihracatımızda, gerekse it-
halatımızda rekabet gücümüzü 
artırmamız için Filyos Limanı 
olmazsa olmazımız. Tüm böl-
ge için de büyük önem taşıyan 
bu liman, aynı zamanda tüm 
Karadeniz’in dünyaya açılan 
kapısı olacak, bölgemizi önemli 
bir ticaret ve sanayi merkezi ve 
lojistik üssü haline getirirken, 
ülkemizi de denizcilik alanında 
bölgesel liderliğe bir adım daha 
yaklaştıracaktır.

Bu kapsamda Sayın Bakanımı-
za Filyos Limanının bir an evvel 
hizmete alınabilmesi için altyapı 
çalışmaları devam ederken, eş 
zamanlı olarak üst yapının da 
ihale edilebilmesi hususunda 
talebimizi ilettik. Yine altyapının 
tamamlanmasından sonra yap-
işlet modeli ile limanın üst ya-
pısı ve işletilmesine şirketimizin 
talip olduğunu ilettik ve kendile-
rini Karabük’e davet ettik." dedi.








