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Etki Alanının Fırsatları
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.org.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

rta
Doğu’dan
Balkanlara,
Afrika’dan Orta Asya’ya… Ve
bunlara her geçen gün yenileri
eklenen ülkeler ve coğrafyalar…

O

nun öteki yüzünde fırsatlar da duruyor.
Yaşadığımız dönemde, ihracatı güçlendirmek, yeni coğrafyalara açılmak için
kritik adımlar atmalıyız.

Türkiye, tarihi mirasının hinterlandı
olan birçok yerde ismi hayırla anılan bir
ülke… Ay yıldızlı bayrağımızın temsil
ettiği değerler, bizi biz yapan; dili, dini,
ırkı ne olursa olsun el uzatan bir gönül
yolculuğunun her bakımdan taşıdığı anlam büyük…

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi kurumlarımız yoğun çaba
sarf ediyor. TİKA, 59 ülkede 61 Program Koordinasyon Ofisi ile 150 ülkede
faaliyet gösteriyor ve çalışma yaptığı
ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.
Milletimiz adına tarihte iz bırakan işler
gerçekleştiriyor. Türk özel sektörünün
dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevini tamamıyla üstlenen DEİK, 138 İkili İş Konseyi, 5 Sektörel İş Konseyi, 2
Özel Amaçlı İş Konseyi ile Türkiye'nin
dış ekonomide dünyayı kavrayan zihni
ve küresel ufku.

Son yıllarda çok sayıda iç ve dış etkilere maruz kalsak da Anadolu’nun kadirşinaslığı hiçbir zaman değişmeyecek…
Ekonomik ve sosyal gelişmelerin
dünyayı kasıp kavurduğu günümüzde,
ayakta kalabilmek; bağımsız, üretken,
her bakımdan yerli bir düşünce yapısının
temellendirilmesi ve toplumumuzun sahiplenilmesiyle mümkün.
2018, hiç kuşku yok ki, küresel manipülasyon ustalarının döviz başta olmak üzere ülkemize karşı yaptığı, hiçbir
mantıklı nedenle izah edilemeyecek girişimleriyle hafızalarda yer edindi. Yeni
bir dönemin kapılarını aralayan ülkemizin itilmek istendiği ortamda tek pusula;
tüm kesimlerin ittifakla gösterdiği ‘üretim’ idi.
Fakat nasıl bir üretim? Bu sorunun çeşitli yanıtları var. Üretim, salt tezgahtan
veya banttan çıktığı şekliyle bir meta ise
bence bu bir yanıt değil! Çünkü bu kavram içinde sayısız özellik barındırıyor.
En başta Ar-Ge, teknoloji, tasarım ve
bunları ortaya çıkarabilecek insan kaynağı… Nihayetinde ise pazar geliştirme,
yeni alanlara açılma…
Yazının girişinde de değindiğim üzere; Türkiye olarak etki alanımız genişliyor. Bu aynı zamanda önemli bir pazar
derinliği anlamını taşıyor. Ekonomideki
dengeleme sürecimizde iç piyasalardaki
canlanmayı teşvik ediyor, enflasyonla topyekün bir mücadele yürütüyoruz.
Devletimizin sağladığı imkanlar önemli,
sonuçlarını da enflasyon ve dövizde yavaş yavaş görebiliyoruz.

Büyükşehir, il, ilçe, belde; toplam
1398 belediyemiz var. Bu belediyelerimizin birçoğu, ‘kardeş şehir’ protokollerine imza atıyor. Kardeş şehir demek
ticari ilişkilere de açılan bir kapı… Kardeş şehirlerin ihtiyaçlarının Türk sanayisince karşılanması noktasında müthiş bir
fırsat var.
20. yüzyılın gerçeklerinin ve alınması
gereken derslerin doğuşunun gerekçesi
olan D8 gibi hazır bir yapı var örneğin… Büyük bir potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı
temsil eden 8 ülke…
Ekonomik, kültürel, siyasi etki alanımız iyi değerlendirilmeli, hamlelerimizi
hem bizim, hem de onların geleceği adına yeni ve alternatif ticari rotalarla zenginleştirebiliriz.
Gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi; küresel ticarete sınır koymamalıyız…
Bizim KOBİ’miz, bizim sanayicimiz
her yere gider. Etki alanımızın membaı
olan fetih ruhu; gelişmek, ilerlemek ve
kardeşçe yaşanabilecek bir dünya için
bize böyle öğretti ve anlattı…
“Hayattaki en büyük zafer;
hiçbir zaman düşmemekte değil
her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.”
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5G’nin ilk sinyalleri verildi
Türkiye’nin ilk 5G sinyalleri 5G Vadisi
Açık Test Sahası’nda Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu (BTK) Piyasa
Gözetimi Laboratuvarı’nda verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan,
“Türkiye’nin 5G’ye yerli ve milli
imkânlarla ilk geçen ülkelerden olması
adına kolları sıvadık.” dedi.

acettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ
yerleşkeleri ile BTK Merkez
Binası arasındaki alanı kapsayan 5G Vadisi Açık Test Sahası yerli ve
milli 5G ve ötesine ilişkin testlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Program hazır

H

Etkinlikte, cep telefonları, uydu ve 5G sistemlerinin testlerinin yapılacağı Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Hacettepe
Üniversitesi
Beytepe
Kampüsü’nde bulunan BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda düzenlenen 5G
Vadisi’nin İlk Sinyalleri etkinliğiyle ilk
5G sinyalleri verildi.

“Aradığınızı bulabileceğiniz
adres HTK”

Etkinliğe; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haluk Özen, OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)
üyeleri, operatörler ve çok sayıda sektör
temsilcisi katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G Açık Test Sahası Vadisi’nin
çok önemli işlere imza atacağına
dikkat çekti.
Uçtan uca yerli ve milli 5G çalışmaları hakkında da bilgi veren Sayan,
“BTK, Hacettepe, ODTÜ ve Bilkent
Üniversiteleri ile üç operatörümüzün
de çok kıymetli katkıları sayesinde
hepsinin 5G ile ilgili deneyimlerini
yaşadık. Üniversiteler, operatörler,
yerli ve yabancı işletmeciler, yabancı üreticiler kendi test ekipmanlarını
getirdiler. Yerli üreticilerimiz başta
ULAK olmak üzere, HTK Kümelenmesi, OSTİM bütün hepsi buraya
geldiler. Kullanıcılar, üniversite öğrencileri, kamu hepsi bir araya geldi ve Türkiye’nin 5G’ye yerli ve milli
imkânlarla ilk geçen ülkelerden olması adına kolları sıvadık.” dedi.

“5G teknolojisi üreten herkes
faydalanacak”
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G Vadisi ile Ankara’da Hacettepe
Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent
ve ODTÜ yerleşkeleri ile BTK Merkez
Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, girişimci teknoloji
firmalarının, 5G ve ötesine ilişkin testleri
gerçekleştirebilecekleri bir ortamın oluşturulmasını hedeflendiğini kaydetti.
5G Vadisi’nin Türkiye’de teknoloji
alanında ben de varım diyen herkese açık
olacağını anlatan Karagözoğlu, “Araştırmak istediğiniz meseleyi, geliştirmek
istediğiniz fikri, 5G Vadisi imkanlarından faydalanarak ilerletebileceksiniz. 5G
ve ötesi teknolojilerin Ar-Ge, Ür-Ge ve
testlerinin yapılacağı bu altyapıdan akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri ve yeni tekno girişimler gibi 5G
konusunda teknoloji üreten herkes faydalanabilecek” dedi.
Bilgi teknolojilerinin Türkiye’nin geleceği açısından önemine vurgu yapan
Karagözoğlu, “Kurumumuz tarafından
bu bilinçle yerli ve milli üretime özenle
değer verilmektedir. Son zamanlarda birleştiğimizi görmek bizleri çok memnun
ediyor. Şimdi sırada birliği sürdürme ve
birlikte çalışma var. Başarılı Ar-Ge ve ÜrGe faaliyetlerine baktığımızda müşterinin
baştan sona kadar projeye dâhil olduğunu
bununla birlikte bu faaliyetlerin hedefli ve
sahipli olduğunu görüyoruz. Kurumumuz
öncülüğünde 5GTR Forum ve HTK gibi

yerli firmaları bir araya getiren oluşumlar
mevcut. HTK tarafından sürdürülen bir
5G çalışması var. Keza ULAK tarafından
yerli ve milli imkanlarla baz istasyonu
geliştirilmiş olup çok değerli çalışmaları
sürdürmekteler.” bilgisini verdi.
Mobil işletmecilere, yerli üretime
destek çağrısında bulunan BTK Başkanı, “Yerli üretim faaliyetlerinde projede
olan etkinliğiniz ve projeye olan inancınız yüksek olsun. Yerli üretim demek
sizlerin güç kazanması, Ülkemizin güç
kazanması demek. 5GTR Forum, ULAK
ve HTK’ya vereceğiniz destek aslında
geleceğinize yaptığınız yatırımdır.” değerlendirmesini yaptı.

5G Vadisi’nde, 5G’yi canlı olarak
deneyimlediklerini kaydeden Sayan, bu farkındalığı ve gelişmişliği
her tarafa yayacaklarını belirtti. HTK
üyesi de olan Argela firmasının üretmiş olduğu teknolojilerle sadece
fiziksel olarak ayrıştırılması değil,
sanal olarak şebekenin belirli parçalara bölünebileceğini anlatan Sayan,
“Örneğin afet ve acil durumlarda
şebekenin büyük bir kısmını ayırabilecek, yine yüzde 100 yerli ve milli
imkanlarla teknolojiyi kullanmış olacağız.” bilgisini verdi.
HTK’nın önemine dikkati çeken Sayan şunları söyledi: “HTK’nın bizim
için anlamı ben de varım diyen herkesin gelip yer bulabildiği ve baktığınız zaman sektör kümelenmesi
altında çok farklı adreslere gitmeden
aradığını bulabileceği bir adres. Bu
kümede tüm firmalarımız bir araya
gelmiş durumda. Biz operatörlerimize yerli ve milli zorunluluğunu koyduğumuz zaman bu firmalar birlik
olarak baştan sona katkı sağlıyor.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit
Turhan, 5G’yi dünyada ilk kullanan
ülke olmak için programlarının hazır
olduğunu ve 2020’de hizmete sunmayı
planladıklarını kaydetti.
ürkiye, yeni nesil haberleşme tekT
nolojisi 5G’yi geliştiren ülkeler arasında yerini aldı. Bilgi Teknolojileri ve

İletişim Kurumu (BTK) ve OSTİM’in
desteğiyle kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uca Yerli ve
Milli 5G Projesi ile Türkiye’yi dünya ile
aynı zamanda 5G haberleşme sistemine taşıyacak.
Projeyi destekleyen ve yakından takip
eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.
Cahit Turhan, 5G’yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programlarının
hazır olduğunu ve 2020’de 5G hizmetini topluma sunmayı planladıklarını
kaydetti.

HTK'nin rolü
5G
çalışmalarının
Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BTK,
TÜBİTAK ile birlikte
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi tarafından yürütüldüğüne dikkat
çeken Bakan Turhan, Kümelenme’de
bulunan 17 firmanın yabancı ürüne
gerek kalmayacak şekilde tüm iletişim
sistemlerini yerli ürün olarak piyasaya
çıkarmak üzere güçlerini birleştirdiğini
dile getirdi.
TÜBİTAK tarafından sağlanan 253 milyon liralık destekle hayata geçecek
Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Projesi’nin
Türkiye’deki operatörler tarafından da
desteklendiğini vurgulayan Turhan,
BTK, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve
Bilkent Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla 5G Vadisi’nde yeni nesil haberleşme teknolojileriyle ilgili çalışmaların
devam ettiği bilgisini verdi.
5G’yi dünyada kullanan ilk ülke olmak
için programlarının hazır olduğunu
dile getiren Turhan, dünyadaki ülkelerin 5G'ye 2022'de geçmeyi planladığını aktardı. Türkiye ile birlikte Güney
Kore’nin de bu konuda çalışmalarını
hızlı yürüttüğünü belirten Turhan, “Biz
2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı hedefliyoruz. 5G, daha hızlı, yüksek
kapasiteli hızda internet ve iletişim hizmeti ve daha çok sektöre hizmet verme imkanını sağlıyor.”
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"OSTİM Teknik Üniversitesi'nin
konumu önemli"
.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
ve Kurum yetkilileri OSTİM’de temaslarda bulundu. Demir, OSTİM programında
ilk olarak kümelenmeler, Ostim Teknopark A.Ş., Ostim Teknik Üniversitesi,
Ostim Teknoloji Araştırma ve Geliştirme
Merkezi A.Ş. hakkında bilgiler aldı.

T

OSTİM’deki kümelenme faaliyetleri
ile yerli ve milli üretimin önemine işaret
eden, 7 sektördeki kümelenmenin uygulama alanlarından örnekler veren Başkan
Demir, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin
konumlanmasının önemli olduğunu bildirdi. Demir, üniversite ile ilgili olarak

“Meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve
üniversite zincirinin hayata geçirilebileceğini düşünüyoruz. Amaca yönelik,
mesleki yetkinlik, bilgi ve yeterlilik odaklı bir eğitim sisteminin hayata geçmesi
gerekiyor. Burada da iş birliği yapabiliriz.” görüşünü paylaştı.
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Prof. Dr. İsmail Demir ve
ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür
etti. Aydın, “İş birliği halinde ülkemiz
için güzel şeyler hep birlikte hayata geçiririz.” ifadelerini kullandı. Demir ve
beraberindeki heyet daha sonra bölgedeki
savunma sanayii firmalarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı strateji uzmanları
sahaya OSTİM'de çıktı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcıları,
temel eğitim programlarının saha
etabını OSTİM'de gerçekleştirdi.

lir ve iş dağılımında ters bir oran olduğunu ifade eden Aydın, en fazla geliri, tasarlayanların kazandığını vurguladı. Aydın,
“Eğitim hedef odaklı, mesleki odaklı yapılırsa başarılı oluyor.” dedi.

Türkiye’nin kalkınma aracı
kümelenme
.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı’nda farklı disiplin ve alanlarda göreve yeni başlayan uzman yardımcıları, temel eğitim
programları kapsamında, saha eğitimlerini OSTİM’de gerçekleştirdi. Kurumsal
Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanı Filiz
Sıdıka Şahin ve beraberindeki 14 uzman
yardımcısı, OSTİM OSB Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Heyete OSTİM'in;
kuruluşu, sanayileşme, üretim, teknoloji
ve Ar-Ge faaliyetleri tanıtıldı.

T

OSTİM ülke için önemli
STİM Yönetim Kurulu, Ankara Valiliği’ne atanan Vali Vasip
Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette OSTİM hakkında bilgi
veren Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, “OSTİM, Ankara’nın ilk kurulan sanayi bölgesidir. Bölgemizde 7
farklı sektörde kümelenme faaliyetleri

O

devam ediyor. Savunma ve havacılıkta
ana tedarikçilerin Başkent’imizde olması burada ciddi bir birikim oluşturdu.
Dolayısyla Ankara, teknolojik üretimin
merkezi haline geldi.” dedi. Ankara
Valisi Vasip Şahin de OSTİM’in ülkemiz ve Ankara için önemine işaret ederek çalışmalarda başarılar diledi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara’da sanayinin olmadığı 1967 yılında OSTİM’in, kooperatif
modeliyle planlandığını ve hayata geçirildiğini anlattı. OSTİM’in 1997 yılında
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) statüsüne geçtiğini belirten Aydın, bürokrasiden
uzakta sanayicilerin iş ve işlemlerini hızlıca yapabildikleri OSB modelinin Türkiye için çok önemli ve başarılı bir model
olduğuna dikkat çekti.
“Bölgemizi tasarlayan ve üreten bir
bölge haline getirmeye çalışıyoruz.” diyen Orhan Aydın, tasarımın aynı zamanda Türkiye’nin de bir sorunu olduğunu
bunun çözümünün de nitelikli eğitimden
geçtiğine işaret etti. Dünya genelinde ge-

Milli uçağa özgün motor
avunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme
Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. SSB öncülüğünde yürütülecek
olan program kapsamında, bir yandan
Milli Muharip Uçak için ülkemizde bir
turbofan motorun tasarım, geliştirme
ve test altyapıları oluşturulurken, diğer
yandan da farklı proje ve programlara
hizmet edebilecek pek çok kabiliyet ve
teknoloji kazanımı hedefleniyor.

S

Milli Muharip Uçak Özgün Motor
Geliştirme Programı kapsamında motorun, kritik alt sistem ve komponentlerin
yerli imkanlarla geliştirilmesi planlanıyor.
Milli Muharip Uçak Özgün Motor
Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi, ülkemizin gaz türbinli motorlar
ve bu motorlara ilişkin alt/yan teknolojilere yönelik kabiliyet sahibi olan
dünyadaki çok az ülkeden biri olması
yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

OSTİM’de faaliyet gösteren firmaların, üretim yeteneklerini ve uluslarası
pazarlarda rekabetçiliklerini artırmak için
çalıştıklarını kaydeden Aydın, bölgesel
rekabetçilik analizi sonucunda sektörel
kümelenme modellerinin ortaya çıktığını
vurguladı. Aydın, bugün OSTİM’de; iş
ve inşaat makineleri, yenilenebilir enerji,
savunma ve havacılık, medikal, kauçuk,
raylı sistemler ve haberleşme teknolojileri sektörlerinde 7 kümelenmenin faaliyet
gösterdiğini anlattı.
OSTİM’deki kümelenmelerin yerli ve
milli üreticilerden oluştuğuna dikkat çeken Aydın, “Kümelenmenin Türkiye’nin
kalkınmasında ve sorunlarının çözümünde çok önemli bir araç olduğunu uygulayarak test ettik.” dedi.
Uzman yardımcılarına, Türkiye’nin
kalkınmasından ve gelişmesinden sorumlu olduklarını hatırlatan Aydın,
Türkiye’nin kalkınma sürecinde kendilerinden de istenen tüm desteği, gönüllü
olarak vermeye hazır oldukları mesajını
verdi.
OSTİM’deki bilgilendirme toplantısının ardından heyet, bölgede tasarlayan
ve teknoloji yoğun üretim yapan firmaları
ziyaret etti.
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Yerli kaynak enerji
fiyatlarının çözümü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, 11. Uluslararası Enerji
Kongresi ve Fuarı (EIF) açılışında
yaptığı konuşmada, Küresel petrol
fiyatlarının artışının, akaryakıt,
doğalgaz ve kademeli olarakta elektrik
fiyatlarına yansıdığına dikkati çekerek,
“Bu döngüyü kırmamızın tek yolu yerli
kaynak kullanım oranımızı artırmak.”
dedi.

nerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen ve enerji sektör temsilcilerini
bir araya getiren 11. Uluslararası Enerji
Kongresi ve Fuarı (EIF) 8-9 Kasım tarihlerinde Ankara Congresium’da gerçekleştirildi. Etkiliğin açılışı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapıldı.

E

Bu yıl, Enerjini Fark Et ve Enerjini
Paylaş ana temasıyla yola çıkan kongrede, geçen yıllardan farklı olarak enerji
verimliliği, enerji depolama, dijitalleşme,
akıllı şehirler ve elektrikli araçlar gibi
yeni konu başlıkları ele alındı.
Etkinliğin destekçileri arasında bulunan OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi de (OSTİM
ENERJİK), fuara stantlı katılım sağladı.
İki gün süren etkinlikte ENERJİK, 65
üyesini temsil ederek, yerli ve milli enerji sanayiini ve üyelerinin ürünlerini ve
üretim yeteneklerini fuar katıımcılarına
tanıttı.

Yerli kaynakta yüzde 40 artış
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EIF’in açılış konuşmasını
yaptı. Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının üretimleri hakkında
bilgi veren Dönmez, elektrikte yerli kaynakların kullanımında son 4 yılda yüzde
40’a varan artış sağlandığına dikkat çekti.
Bakan Dönmez, enerjide yerli kaynakta ısrarlı olmalarının sebebini, elektrik faturalarıyla küresel petrol ve kur hareketleri arasındaki bağı koparmaya çalışmak
olduğunu açıkladı.
Küresel petrol fiyatlarının artışının,
akaryakıt, doğalgaz ve kademeli olarakta elektrik fiyatlarına yansıdığına dikkati
çeken Dönmez, “Bu döngüyü kırmamızın
tek yolu yerli kaynak kullanım oranımızı artırmak. Bu sene ilk defa Türkiye’de
günlük elektrik üretimi ağustos-temmuz
döneminde günde 1 teravatsaat seviyesini
geçti. Ağustosta yine saatlik elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların üretimdeki oranı yüzde 50'yi yakaladı. Günlük
yenilenebilir üretim oranlarında ise haziranın ilk haftasında yüzde 45 oranına erişildi." bilgisini aktardı.

Alternatif kaynak yerli kömür
Yenilenebilir enerji kaynaklarının belli dönemlerde yüksek, belli dönenmlerde düşük üretim kapasiteleriyle elektrik
şebekelerinin etkilendiğini dile getiren
Dönmez, “Bu etkileri azaltmak için de
alternatif kaynağımız, yerli kömürümüz
var. Yine yerli kaynaklarımızdan linyitte,
kömür santrallerimiz 2013-2018 döneminin en yüksek üretim rakamlarını yakaladı. Yerli kömürden elektrik üretimi
son senelerdeki ortalamanın yüzde 21
üzerinde. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde çok daha iyi bir seviyeye ulaşmış
olacağız.” dedi.
Geleceğe dönük olarak pil depolama sistemlerini çok önemli gördüklerini
belirten Dönmez, "Burada bir yatay bü-

tünleşme ile hem elektrikli arabaların
Türkiye’de üretilmesini hem de bu pil
sistemlerinden yenilenebilir kaynakların,
bireysel tüketicilerin ve elektrik şebekemizin faydalanmasını planlıyoruz. Bunun
için de önümüzdeki dönemde bazı hamlelerimiz olacak." değerlendirmesini yaptı.

EIF’e standlı katılan OSTİM ENERJİK,
İki gün süren etkinlikte 65 üyesini
temsil ederek, yerli ve milli enerji
sanayiini ve üyelerinin ürünlerini
ve üretim yeteneklerini fuar
katıımcılarına tanıttı. OSTİM ENERJİK
standı yerli ve yabancı birçok kişi ve
kurum tarafından ziyaret edildi.

Ekonomik büyümede yerli enerji
Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı
Başkanı Çiğdem Dilek, EIF kapsamında
sektörün çok önemli yerli ve milli yatırımcılarını, uluslararası aktörleri ve bilim
adamlarını aynı çatı altında buluştruduklarına dikkat çekti.
Türkiye’nin refah seviyesini yükseltmesi, dışa bağımlılıktan kurtulması ve
ekonomik büyümesini gerçekleştirmesi
için enerji yatırımlarının önemini vurgulayan Dilek, “Bakanlığımız, yürüttüğü
Milli Enerji ve Maden politikası ile enerjide bağımsızlık hedefi ile yerli kaynakların kullanımı yolunda çok büyük irade
ortaya koydu. Yerli kaynakların enerji
üretiminde payının artırılması ve yerli
teknolojinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Türkiye enerji teknolojilerinde kendine
yeten ve hatta teknoloji ihraç eden ülke
olma niyetini ortaya koydu.” dedi.
Türkiye ekonomisinin büyümesinde
enerji yatırımlarının payına işaret eden
Dilek, “Ekonomik alanda büyümemizi
desteklememiz için, enerji alanında da yatırımlarımızı artırmak zorundayız. Daha
çok yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım
yapmak bu bağlamda büyük önem arz etmektedir.” değerlendirmesini yaptı.

Hedef daha çok yerlilik
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM
ENERJİK) Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar Çelik, EIF’e proje ortağı olarak, üyeleriyle birlikte standlı katılım
sağladıklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
desteğiyle etkinlikte yer aldıklarını
vurgulayan Çelik, etkinliğin küme
üyeleriyle alıcı ya da iş birliği yapabilecek kişi ve kurumları bir araya getirerek EIF'in yabancı yatırımcılarla
Türk üreticileri bir araya getirdiğine
dikkat çekti.
OSTİM ENERJİK standını yerli ve
yabancı birçok kişi ve kurumun ziyaret ettiğini anlatan Çelik, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Sektörümüz için
önemli olan bu organizasyonda ikili
görüşmelerle üyelerimiz iç pazardaki paylarını ve ihracat miktarlarını artırmayı hedefliyor. Kümemizin hedefi
ise daha çok yerlilik ve üyelerimizin
potansiyellerinin harekete geçirilmesidir."

Enerji mühendisliği öğrencileri Yeşil Bina'da
G

azi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencileri, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Gazi
Üniversitesi iş birliği kapsamında düzenlenen iyi uygulama örnekleri inceleme faaliyetleri kapsamında ‘Yeşil Bina’
olarak tasarlanan OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasında enerji
sistemleri hakkında bilgi aldı.

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı,
OSTİM ve binanın genel özelliklerini anlattı. Bölgede KOBİ’lerin faaliyet gösterdiğini söyleyen Arıcı, bugün Ankara’nın
ve Türkiye’nin önemli markaları haline
gelmiş birçok firmanın temellerinin
OSTİM’e dayandığını vurguladı. Arıcı,
KOBİ’ler olmadan büyük firmaların orta-

ya çıkamayacağına dikkat çekti.

Kümelenme çalışmaları hakkında da
bilgi veren, firmaların rekabetçiliğini
geliştirmek için projeler yaptıklarını anlatan Enerji de dışa bağımlılığa vurgu
yapan Adem Arıcı, Yenilenebilir Enerji
Kümelenmesi çalışmalarını da tanıttı.

Enerji verimliliği yüksek
Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında OSB hizmet binasını Leed kriterlerine göre planlayıp, enerji verimliliği
yüksek bina olarak hizmete aldıklarını
belirten Arıcı, binayı 2008 yılında yapmaya başladıklarını dile getirdi.
Yerin 100 metre altındaki sabit 14 derece sıcaklığın ısı pompası aracılığıyla

binanın ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanıldığını ifade eden Adem Arıcı,
binanın dışında tromb duvarı inşa ettiklerini dile getirerek, binanın mevsimlere
göre ısıtma ve soğutma işlemlerinde
enerjinin verimli kullanımı açısından bu
duvarın avantajlı olduğunu dikkat çekti.
Binayı tasarlarken aynı zamanda enerji yöneticilerinin eğitimini de hedeflediklerini aktaran Arıcı, şunları söyledi:

“Gün ışığını maksimum kullanmaya
çalışıyoruz. Çatıda güneş tüpleri var,
gün ışığı olduğu sürece alttaki mekan
aydınlatılıyor. Havalandırma kanallarında antibakteriyel olan gümüş iyodür
emdirilmiş sistemleri kullandık.”
OSTİM Enerji Müdürü Turgut Tunç da
öğrencilere binada kullanılan enerji sistemlerini tanıtarak, çalışma prensipleri
hakkında bilgi verdi.
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OSTİM ÜRETİMİ SİSMİK İZOLATÖR
İSTANBUL HAVALİMANI’NDA
eri geçen
Zorlu testl
auçuk,
Özdekan K
ürünleriyle
eride
7 ülkeyi g
bıraktı

OSTİM’in köklü kauçuk
firmalarından Özdekan
Kauçuk A.Ş., Türkiye’nin gurur
veren projelerinden İstanbul
Havalimanı’nın yapı titreşim
takozları ve elastomer mesnetlerini
üretti. Zorlu test süreçlerinin
ardından 7 ülkeden firmayı geride
bırakarak ürünlerinin projeye
kabul edildiğini kaydeden Yönetim
Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Korkmaz,
başarılarında Ar-Ge çalışmalarının
büyük ölçüde önemli
olduğunu söyledi.

9 AYRI TİP ÜRÜN ÜRETİLDİ
Yaklaşık 20 yıldır köprü projelerine
hafif sönümleyiciler ürettiklerini, son 8
yıldır da Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) ile Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını dile getiren başarılı sanayici, bu sayede
üründeki kauçuğun sönüm oranlarını geliştirdiklerini ifade etti.

“GURURLUYUZ”
OSTİM’den bir firmanın böylesine büyük bir
projeye tedarik sağlaması gurur verici. Her şeyin
başında ülkemizden yurtdışına döviz çıkmaması
açısından da ayrı bir önemi var. Kauçuk sektörü
hammaddede yüzde 100 dışa bağımlı olmasına
rağmen katma değeri yüksek ürünü Türkiye’de
ürettik. OSTİM OSB kurumsal olarak yerli ve
milli üretim için sürekli çaba sarf ediyor. Biz
de bir OSTİM’li olarak; firmamız, OSTİM, Türk
Milleti ve ülkemiz adına gurur duyuyoruz.

üyesidir

ürkiye’nin en büyük projelerinden
biri olan İstanbul Havaalanı 29
Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Binlerce ürün ve malzemenin kullanıldığı
projenin tedarikçileri arasında OSTİM’in
köklü firması Özdekan Kauçuk A.Ş. de
yer aldı. Bugüne kadar çok sayıda köprü,
tünel, baraj, viyadük gibi kritik ve hassas projelere ürün veren firma, İstanbul
Havalimanı’nda da tercih edildi.

T

Yerli imkanlarla ürettiği Yapı titreşim
takozları ve elastomer mesnetleriyle, sektörde 7 ülkeden firmayı geride bırakan
Özdekan Kauçuk’un bu başarısında ArGe çalışmalarının payı büyük.

TİTİZ BİR TEST VE SEÇİM SÜRECİ
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya
Korkmaz, havalimanında kullanılan Yapı
titreşim takozları ve elastomer mesnetmalzemelerinin yüzde 90’ını kendilerinin,

hafif yüklerde ihtiyaç duyulan mesnetleri
de yine iç piyasadan başka firmaların sağladığını kaydetti. Aynı zamanda OSTİM
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin
Başkan Yardımcısı olan Korkmaz, Türk
KOBİ’lerine duyulan güvenin bir göstergesi olan tedarik süreciyle ilgili şöyle
konuştu:
“İstanbul Havalimanı’ndaki bu malzemelerin yüzde 90’ını biz imal ettik. Onun
haricinde hafif yüklerde kullanacakları başka mesnetleri de yine iç piyasada
başka firmalardan aldılar. Yüzde 90’lık
kısım yaklaşık 40 bin adet malzemeye
karşılık geliyor. Ülkemizin gurur kaynağı olan bu projeye iki buçuk yıldır çalışıyoruz. Ürünlerimiz alım öncesi çok titiz
bir test sürecinden geçti. Akrediteli yurt
dışı laboratuvarlarında deneyler yapıldı.
Deneylerin sonuçları olumlu olunca proje
yürütücüleri firmamıza onay verdi.”

Ar-Ge’nin öneminin altını çizen Yusuf
Ziya Korkmaz, olumlu sonuçlarına ilişkin şunları aktardı: “Avrupa’dan gelecek
ürünleri 8 yıl süren Ar-Ge sonucu yerli ve
milli olarak ürettik. Yüksek sönüm oranlarını yakalayabildik. Dediğim gibi; ürünlerimiz İstanbul Havalimanı Projesi için
test edildi. Test sonuçları olumlu olunca
havalimanında tüm köprülerin ve binanın üst katlarındaki yürüyüş yollarının
kauçuk sönümleyicilerini, izolatörlerini
ve elastomer mesnetlerini bizden tedarik
ettiler. Zorlu bir süreçti; bu süreçte bizim
gibi yaklaşık 7 yabancı firma başvurdu.
İstanbul Havalimanı gurur verici bir
proje. Dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi. Burada araç trafiği özellikle yerin altına alınmış durumda; araçlar tünellerin içinden geçecek. Tünellerin
üzerine de uçakların geçeceği kirişler konuldu. O kirişlerle dikey kirişin arasında
firmamızın sönümleyicilerini kullandılar.
Elastomer mesnet ve sismik izolatörlerimiz herhangi bir deprem esnasında,
yer sarsıntısında kirişlerin çökmemesi
ve düşmemesini sağlıyor. İnşaat projesini yapanların, proje tasarımı sırasındaki
yük hesaplarına göre ürünün üzerindeki
trafik yükü, bir uçağın ağırlığı, aynı anda
oraya gelecek ağırlık farklı, binanın içinde farklı, araç trafiğinin olacağı yerlerde
farklı. Bünyemizde aynı zamanda elastomer mesnet ve sönümleyicinin tasarımını
yapabilecek doktoralı mühendisimiz ve
profesörlerden oluşan bir ekibimiz var.
Onların tasarımlarıyla farklı ölçüler oldu.
Yaklaşık 9 ayrı tip ürün ürettik İstanbul
Havalimanı için. Bu ürünler Türkiye’de
başka kurumlar tarafından hali hazırda
yurt dışından tedarik ediliyor. Ama bu
kurumlara da yavaş yavaş kendimizi tanıtıyoruz.”

“BİLİM BAŞARIYI ARTIRIR”
Korkmaz, bu tip büyük projelerde yer almak isteyen firmalara
önerilerde bulundu. Katma değeri
yüksek, teknolojik ürüne ve akademik desteğe işaret eden Yusuf Ziya
Korkmaz, “OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nde her firmamıza
en az bir adet Ar-Ge projesi, Ür-Ge
projesi ve en az bir adet ihracat
yaptırmak istiyoruz. Kolay bir yolculuk
değil. Sabır gerekiyor. Firmamızın ArGe süreci 12 yıla dayanıyor. Dünyada
7-8 firmanın ürettiği kalitede ürünü
OSTİM’de; ABD, Avrupa, British,
Alman ve Rus standartlarına uygun
bir şekilde üretebiliyoruz. Ürünümüz
hepsinin standartlarında teknik değerlerine cevap verebiliyor, testlerden
geçebiliyor.
En azından burada; Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü üretiyoruz. Buradaki
özellik ve katma değer o; yüksek
sönümleyici kauçuk izolatör üretmiş
oluyoruz. Meslektaşlarıma ve sektöre
tavsiyem; mutlaka bir akademisyenle çalışsınlar. Akademik dünya,
başka açılardan bakıyor. İşletmeciler
olarak biz kimya mühendisi değilsek,
konuya hâkim değilsek, performansı
yüksek ürün geliştirmek çok zor. Bir
akademisyenle çalışmaları gerektiği
kanaatindeyim. Bundan 15 yıl önce
bir tane mühendis fazla gelirken şu
anda bünyenizde doktoralı 6 tane
mühendisimiz var. Halen bu konuda
farklı projelerle Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Buna bağlı olarak firmamız bünyesinde gelişmiş bir polimer laboratuvarı
bulunmaktadır. Firmamız tasarım ve
Ar-Ge merkezi olma yolunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvuru
aşamasındadır. Bilime ne kadar
önem verilirse başarı o derece artar.”
ifadelerini kullandı.

OSTİM KAUÇUK TEKNOLOJİLERİ
KÜMELENMESİ
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, kauçuk sektörünün değer
zincirindeki firmalardan oluşmaktadır.
Hammadde konusunda %100 dışa
bağımlı olan sektörün ihracat-ithalat
oranındaki yakınlık rekabetçi bir sektör olduğunu ortaya koymaktadır.
Kuruluşundan bu yana yaptığı ana
çalışmalar; URGE Projesi (20132016), Avrupa Kauçuk Kümelenmeleri Birliğinin oluşturulması (2015),
Ankara Kalkınma Ajansı Kauçuk Geri
Dönüşümü Fizibilite Projesi (2017)
şeklindedir. Kümelenmenin, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2020 yılına
kadar sürecek olan 2. URGE projesi
başlamıştır.
Mevcut 50 üyenin ikisi Bursa’da, ikisi
Sakarya’da, biri İstanbul’da ve 45’i
Ankara’dadır. Yerli üretim ve katma
değerli ürün sloganı ile yoluna devam
etmekte olan sektörde rekabetçilik
hedefli kümelenmeye üyelik, Ankara ve çevre iller başta olmak üzere
Anadolu’nun her şehrinden olabilmektedir.
www.kaucukteknolojileri.com
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Raylı sistemlerde iş birliği çağrısı
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS), Ankara
Büyükşehir Belediyesi EGO
Genel Müdürlüğü ve ASELSAN ile
Yerlileştirme İşbirliği Toplantısı
düzenledi. Raylı sistem yatırımlarının
geçmişten günümüze değerlendirildiği
toplantıda; hafif metro, hızlı tren gibi
kritik araçların hepsinin ülkemizde
yapabileceği, bunun için kamu,
üniversite ve sanayi arasında sinerji
oluşturulması gerektiği belirtildi.

STİM OSB Konferans Salonu’nda
gerçekleşen toplantının açılışında
konuşan ARUS Koordinatörü Dr.
İlhami Pektaş, kümelenme hakkında bilgi
verdi. 2012 yılına kadar 2 bin 866 aracın
yabancı markalardan herhangi bir yerli
katkı olmadan alındığını anlatan Pektaş,
ARUS’un kurulumuyla raylı sistemlerde
yerli katkı oranının yüzde 51’e ulaştığını
kaydetti. Pektaş, “Amacımız raylı sistemlerde sadece yerli katkıyla kalmayıp milli
markalar da çıkartmak. İthalata dur deyip
kendi ürünlerimizi kendimiz üreteceğiz.”
dedi.

100 MİLYAR TL YATIRIM
TCDD Genel Müdürü ve ARUS
Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın, sektörde çalışmaya başladıklarında iğneden ipliğe her şeyin ithal
olduğunu hatırlattı. Bunu değiştirmek için sanayicileri tek tek ziyaret
ettiklerini anlatan Apaydın, 2003’ten
sonra demiryollarına 60 milyar TL’lik
yatırım yapıldığını, şehir içi raylı
sistemlerle bu rakamın 100 milyar
TL’yi bulduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından ikili iş görüşmeleri
yapıldı. İş görüşmeleri çerçevesinde, sektöre
hizmet veren 60 firma, metro araçları bakım
ve revizyon, sinyal ve enerji, Ar-Ge, teleferik
bakım ve onarım, otobüs bakım başlıklarında
ASELSAN ve EGO yetkilileriyle kabiliyetlerini
ve projelerini paylaştı.

O

‘50 kardeş şehir’ mesajı
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bölge olarak iş birliğine açık
olduklarını belirtti. Raylı sistemler sektöründe merhum Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan ile Ankara Metrosu’nun yerlileştirme
çalışmalarına başlayarak adım attıklarını
anlatan Aydın, yaptıkları çalışmalar neticesinde Ankara Metro ihalesine yüzde
51 yerli katkı şartı eklendiğini ve bunun
sektörde milat olduğunu ifade etti.
Aydın şu hususların altını çizdi: “Yeterli değil ama büyük bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Hafif metro, hızlı tren
hepsini ülkemizde yapabiliriz. Bunun
için kamu, üniversite, sanayi hep birlikte
bir sinerji oluşturmalıyız. Firmalarımızın yapamayacağı bir şey yok. Biz buna
inanıyoruz. EGO’nun bütün ihtiyaçlarını, bütün kullanılan araçları yapabiliriz.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 50
kardeş şehri var. Bir şehir için ne lazımsa
50 kardeş şehre de bu sistemleri götürebiliriz. Alt yapı, ulaşım, raylı sistemler,
haberleşme gibi bütün işlemlerini yapabiliriz. 50 şehre otobüs satabiliriz. Belediye burada bir misyon üstlenmeli, proje
üreten bir belediye olmalı. Sadece satın
almacı değil.”

Yüzde 80 yerlilik yakalanabilir
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı
Dr. İbrahim Bekar, raylı araç ve sinyalizasyon sistemleri hakkında yapılanları
anlattı. ASELSAN’ın kazanımlarının
OSTİM’in de kazanımı olduğunu vurgulayan Bekar, tren kontrol ve yönetim
sistemi ve çekiş sisteminde yerlilik oranlarını maksimize ettiklerini kaydetti.

ASELSAN olarak elektronik kart
tasarımından, cer motoruna, elektrikli
otobüsten, metroya, tramvaya gidecek
kazanımları çalıştıklarını belirten Bekar,
sinyalizasyon sistemlerinin kritik bileşen
olduğuna dikkat çekti. Sinyalizasyonda
her zaman ilk yapan firmaya sürdürülebilirlik açısından mahkum kalındığını ifade
eden İbrahim Bekar, Milli Sinyalizasyon
Geliştirme Projesi’ni yürüttüklerini aktardı; projeyi Türkiye’deki bütün metro
hatlarına yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatan Bekar, “Raylı sistemler
sektöründe yüzde 80’lere varan yerliliğe
ulaşılabileceğini düşünüyorum.” dedi.
ASELSAN’ın, Ankara Metro modernizasyon çalışması hakkında da proje
yöneticisi Günay Şimşek açıklamalarda
bulundu. Cer sistemlerini yenileyerek
cer motorunu hafiflettiklerini ve enerji
tüketiminde yüzde 20 verim sağlandığını
söyleyen Şimşek, tren kontrol sistemini
yenilediklerini belirtti. Şimşek, modernizasyon çalışmalarında büyük bir bölümü
yerli üreticilerden tedarik ettiklerine işaret etti.

EGO’nun kapısı sanayicilere açık
EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı
Sinan Yılmaz, Ankara’da toplu taşımada
EGO’nun bir otorite olduğunu belirtti.
Tüm bakım ve onarımları kendi bünyelerinde yaptıklarını dile getiren Yılmaz,
Avrupa’nın en çevreci otobüs filosuna
sahip olduklarını bildirdi.
Raylı sistem ve teleferik sistemi hakkında da bilgi veren Yılmaz, teleferiğin
yıllık 9 milyon kişi tarafından kullanıldığını vurguladı. Yılmaz, “Ankara Metro
ihalesine bir devrim oldu yüzde 51 ile.
EGO tüm sanayicilere kapısını sonuna
kadar açtı. Burada bulunan arkadaşlarımız satın alma süreçlerini yöneten, karar
verici arkadaşlarımız.” dedi

Apaydın, sözlerini, “Biz elimizden
geldiği kadar sanayicilerimize
destek olacağız. Hep birlikte milli
markalarımızı çıkarmalıyız. Bundan
başka çaremiz yok. Demiryolu
yapımında yüzde 90 yerlileştirdik.
Milli marka çıkarabilecek altyapıya
ulaştık. Gerek hafif raylı sistemlerde
gerek yüksek hızlı trenlerde Sanayi
İşbirliği Programı’nı uygulayacağız.”
diyerek tamamladı.

OSTİM kümeleri Avrupa kümeleriyle
Zagreb'de masaya oturdu
vrupa
Birliği
tarafından
A
Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de
Kümelenme Politikası Öğrenme ve İkili
İş Görüşmeleri etkinliği gerçekleştirildi. Balkan buluşmasında küme politikası geliştirme ve başarılı uygulamalar
paylaşılırken, kümeler arası iletişimin
güçlendirilmesi ve ticari potansiyelin
artırılması amacıyla ikili iş görüşmeleri
yapıldı.
Avrupa’dan 65 küme organizasyonun yer aldığı etkinlikte OSTİM’i
Anadolu Raylı Taşıtlar Kümelenmesi
(ARUS) Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) Uluslararası Proje Yöneticisi Esma Akyüz, Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi Koordinatörü Dr. Kayhan Olanca ve Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM ENERJİK) Koordinatörü Pınar
Yalman Akcengiz temsil etti.
22-23 Kasım 2018 tarihleri arasındaki programın ilk gününde Avrupa
Komisyonu’ndan önemli isimlerin yer
aldığı seminerlerde ‘Küme Politikası
Geliştirmesi’ ve ‘Başarılı Uygulamaların Paylaşımı’ başlıklı oturumlar düzenlendi. Bir başka oturumda ‘Uluslararası
Kümelenme İşbirlikleri’ tartışıldı. Katılımcılar, Kümelenme Ortak Kaynaklar Konseyi ve Akıllı Uzmanlaşma ile
ilgili eğitimde ise küme koordinasyonu
hususunda detaylı bilgiler aldı. Günün
sonunda programa Balkanlardan ve Av-

rupadan katılan 65 Kümelenmenin kümelerini ve programdan beklentilerini
belirten sunumu gerçekleşti.
Programın ikinci günü ikili iş görüşmeleriyle başladı. OSTİM Kümelenmeleri bu görüşmelerden önemli iş
birlikleri gerçekleştirmek üzere anlaşmalara vardı. Kümelenmelerin uluslararası iş birliği için atılan adımların
ilki olan görüşmeler neticesinde, küme
yöneticileri birbirleri ile önemli tecrübe
paylaşımında bulundu. Programın en
önemli çıktıları arasında tarafların iyi
niyet anlaşması imzalanması yönünde
mutabık kalmaları oldu.
Görüşmelerin ardından üretim tesislerinde saha ziyareti gerçekleştirildi.
Hırvatistan’da otomotiv sektörüne yedek parça üretimi yapan Feroimpex adlı
şirkette yapılan incelemelerde Türk firmaları ile ticaret kanallarını geliştirme
üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.
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“İthal ara malları Türkiye’de yapılmalı”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli
işletmelerin gelişmesine yönelik
ciddi destekler olduğunu belirterek,
“Hemen hemen her konuda inanılmaz
destek türleri var Türkiye’de ama
bütün buna rağmen ihtiyaçlarımızı
yurt dışından sağlamak zorunda
kalıyoruz. Burası kritik. Ara malı
dediğimiz, ihraç ettiğimiz ürünlerdeki
girdilerin birçoğunu yurt dışından
getiriyoruz.” dedi. İthal edilen ara
mallarının Türkiye’de yapılması
gerektiğini kaydeden Aydın, “Bu
desteklerin birbirini tamamlayıcı,
birbirini destekleyici bir bütünlük
içerisinde yapılması lazım.” görüşünü
paylaştı.
STİM
Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, A
Para Televizyonu’nda Murat
Ovucu’nun sunduğu KOBİ
Platformu programının konuğu oldu.
Programda ilk olarak bölgenin tarihi ve
günümüzdeki üretim ve proje kabiliyetinden bahseden Aydın, KOBİ’lere yönelik
desteklere ilişkin sorusunu yanıtlarken
destek mekanizmalarının fonksiyonlarına
yönelik mesajlar verdi.

O

“Destekler birbirini
tamamlayıcı olmalı”
Son yıllarda özellikle küçük ve orta
ölçekli işletmelerin gelişmesine ve teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik olarak
ciddi çalışmalar olduğunu hatırlatan Başkan Aydın, ihraç edilen ürünlerin ara mallarındaki ithal girdilere dikkat çekti.
Aydın şunları söyledi: “Hemen hemen her konuda inanılmaz destek türleri
var Türkiye’de ama bütün buna rağmen
ihtiyaçlarımızı yurt dışından sağlamak
zorunda kalıyoruz. Ara malı dediğimiz,
ihraç ettiğimiz ürünlerdeki girdilerin
birçoğunu yurt dışından getiriyoruz. Şu
anda Bakanlığın ciddi bir çalışması var.
Biz de önemsiyoruz; ara mallarının yerlileştirilmesine yönelik olarak çok ciddi
bir çaba var. KOSGEB Başkanımızın çok
güzel bir açıklaması vardı bir gazetede;
biz bu açıkları kapatacak alanları destekleyeceğiz diye. Bu, çok önemli. Her şeyi
desteklemek her şeyi yapmak durumunda
da değiliz ama bizim özellikle teknolojik
ürünleri ülkemizde yapabiliyor olmamız
lazım. Bu, ithal ettiğimiz ara mallarını
Türkiye’de yapabiliyor olmamız lazım.
Desteklerin birbirini tamamlayıcı şekilde
bütünlük içerisinde yapılması lazım. Son
yıllarda buna da çok çaba sarf ediliyor.
TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı,
Ticaret Bakanlığı gibi bütün desteklerin
birbiri ile konuşur vaziyette olması önem
taşıyor.”

“Karar vericiler sahada olmalı”
KOBİ’lerin son yıllarda birçok destekten yararlandığına işaret eden Orhan Aydın, üretimin çok önemli ve zorlu bir süreç olduğunu vurguladı. “Takım, tezgah

“ÜRETİM YAPAN
KAHRAMANDIR”

gibi birçok bileşenin bir araya getirilip
üretim yapmanız, yaşamanız, gelişmeniz;
hayatta ve ayakta kalabilmeniz gerekiyor.
Bu, çok bileşenli ve başlıklı bir iş. Şimdi Türkiye’de en önemli, bizi tehdit eden
konu; üretim mi yapayım yoksa yatarak
para kazanayım.” diyen Aydın, üretim
yapanların ayrı bir kategoriye konulması
gerektiğini ifade etti.
Üretenlerin önüne kırmızı halı serilmesi gerektiğinin altını çizen OSTİM
Başkanı şöyle devam etti: “Çünkü cidden
bu insanlar, yük taşıyan, zahmet çeken
insanlar. Bunların kıymetini çok iyi biliyor olmamız lazım. Bazen bir ‘aferin’
de teşviktir. Bunların sorunları ile ilgilenmek, yakınında durmak da bir destektir. Biz bunları çok önemsiyoruz. Şu an
Türkiye’de mevcut yazılar, destek politikaları ve söylemlerin hepsi bunun üzerine
kurgulanıyor. Ama bu, yüzde yüz sahaya
iniyor mu, sokağa iniyor mu; buralar incelenmesi gereken konular. Bu konuşulanların birçoğunun sokağa inmediği zamanlar da olabiliyor.
Sanayi odaları, TOBB gibi birçok arada kurumlarımız var. Biz sorunlarımızı
bunlar aracılığıyla yukarılara taşıyoruz.
Bunu biraz tersine çevirip, direkt sorunların tespitinde bu tip kurumları otel salonlarında dinlemek yerine direkt sahaya
inip, KOBİ’nin kapısından girerek; senin
halin nedir arkadaş, sen burada ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun, ne istiyorsun,
ne bekliyorsun? direkt muhatabı bulup
sorunu oradan tespit etmek daha etkili
olur diye düşünüyorum. Bu anlamda da
bürokrasinin, karar vericilerin sahada
olması lazım. Türk sanayisini, Türk KOBİ’lerini gerçekten keşfetmesi lazım. buralarda ben sorun görüyorum.

“Sanayici, üretiminin kamuda
karşılığını görmek istiyor”
Zaman zaman buradan sorunlarımızı
dile getiriyoruz. Özellikle karar vericiler,
Türkiye’nin sanayi potansiyelini, üretim
potansiyelini çok farkında olmayabiliyorlar. Bu özgüven oluşmuyor o zaman. Hemen oradan ithalata gidiyor. ‘Türkiye’de
bunun yapılıp yapılmadığını bilmiyorum,
güvenemiyorum. Ne kadar yapıldığının

farkında değilim.’ diyor ve hemen kağıdı kalemi alınca yabancıdan almak onun
çok kolayına geliyor. Çünkü risksiz. Ona
yabancıdan aldığı zaman kimse soru sormuyor. Yaptığı üretimin kamuda karşılığını görmek istiyor.”
Türkiye’de raylı sistemlerle ilgili olarak yerli üreticilerimiz oluştuğunu; hafif
metro aracının, metro aracının, hızlı trenin üretilebildiğinin altını çizen Orhan
Aydın, “‘Türkiye bunu neden dışarıdan
alır?’ bu sorunun cevabını biz bulamıyoruz mesela. Niye dışarıdan alıyoruz?
Türkiye’de bunu yapan firmalarımız, sanayicilerimiz varken biz bunu neden dışarından alıyoruz? Karar vericiler o firmaları gezmemiş, mahallinde gidip o firmaları
tespit etmemiş. Şu anda da bir firmamız
lokomotifleri dışarıdan getiriyor. Bakanlığa faks çekiyoruz. ‘Bu lokomotifler yerli yapılıyor. Eskişehir’de TÜLOMSAŞ’ta
yapılıyor. Sen bunları niye yurt dışından
alıyorsun kardeşim!’ diyecek bir mecra
arıyoruz. Kamu alımlarında biz bunları
gerçekleştiremezsek kime, nasıl satacağız? Burada kamunun satın alma politikası çok öne geçiyor. Yerel yönetimlerin,
kamunun satın almada yereli ve yerliyi
tercih etmesi çok önemli bir kaldıraç olarak önümüze çıkıyor. Bütün dünya bunu
uyguluyor ama biz beğendiğimiz yerden,
canımızın çektiği yerden hiç zahmete girmeden istediğimiz yerden alırız kardeşim
diyoruz ve alıyoruz.” dedi.

“OSTİM’deki firmanın dünyada
karşılığı var”
Programın son bölümünde, 23-25
Ekim 2018 tarihleri arasından OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) tarafından dördüncüsü düzenlenen uluslararası Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri’ni (ICDDA)
değerlendiren Orhan Aydın, sektörde gelinen başarılı seviyenin en önemli aktörü
olarak Savunma Sanayii Başkanlığı’nı
(SSB) gösterdi. SSB’nin sektöre sahip
çıktığını, sorunları çözme konusunda politikalar geliştirdiğini hatırlattı.
Aydın, şunları söyledi: “Bindiğiniz
uçakta OSTİM’in ürünü var. ‘Nasıl oluyor bu?’ dediğiniz zaman bunun arka ta-

Üretim yapan insanları ayrı bir
yere koymamız gerekiyor. Oturarak, parasını bankaya yatıranla,
tezgahının başında üretim yapanı
ayırmamız gerekiyor. Bu ikisi aynı
adam değil! Şu şartlarda üretim
yapan tam anlamıyla kahraman.
Dolayısıyla hepimiz onun etrafında
dönmemiz ve bu insanların hizmetinde olmamız gerekiyor. Başka da
çaremiz yok. Şu andaki faiz oranlarıyla bu insanların üretim yapması
çok zor. Üstelik ana sanayiciler,
altını çizerek söylüyorum; Dolar’la,
Euro’yla verdiği işi Türk Lirası’na
çevirme, riskleri küçük işletmeler
atma gibi bir politikayı gündeme
getiriyorlar. Kesinlikle bunun doğru
olmadığını buradan söylemek
istiyorum. Tam tersine; küçük işletmelerin, üreticilerin risklerini devlet
olarak bizim almamız lazım. Onları
yaşatabilmek için bütün o riskleri
alması gereken yer küçük işletme
değil. ‘Riskleri ben alıyorum; sen
üret, sat ve bütün dünyaya ihracat
yap.’ diyebilmemiz için onları asgari
riskle baş başa bırakmamız lazım.

rafında Savunma Sanayii Başkanlığı’nın
çabaları var. ‘OSTİM’deki KOBİ’ye bu
firmaların ihtiyacı var mı?’ diye sorduğunuz zaman; evet var! ICDDA’daki
sunumlarda bunu çok net gördük. OSTİM’deki firmanın dünyada bir karşılığı
var. O nitelikte bir mal üretebiliyor, satabiliyor.
ICDDA’nın dördüncüsünü yaptık. 2
yılda bir yapıyoruz. Bütün dünyadaki ana
sanayiler Türkiye’ye geliyor, Türkiye’deki bütün KOBİ’ler yine buraya geliyor.
Tamamen hedef kitle, tamamen sektördeki oyuncular. Bu etkinliğin çerçevesinde
iş insanları birbiriyle randevu alıyorlar.
5.700 iş görüşmesi yapıldı. İlk günde salonda bine yakın insan vardı. Firma sahipleri, askeri, sivil 60 ülkeden katılımcı
geldi. Doğrudan doğruya iş yapmak üzere
oluşturulmuş bir etkinlik. İş odaklı. Katılımcıların çoğunun geri dönüşünü bizzat
dinledim; bu etkinlikte birçok görüşme
sağladıklarını, görüşemeyeceği kişilerle
orada görüşebildiklerini, belki günlerce
randevu isteyerek ulaşamadığı insanları hemen yanı başından bulabildiklerini
söylediler. Ülkemiz için ciddi bir katkı
sağladığımızı düşünüyoruz.
Firmalarımız buradan çok yararlandılar ve yararlanmaya devam edecekler.
Üçüncü etkinlik 15 Temmuz’dan sonra
idi. Büyük çabalarla firmaları Türkiye’ye
getirdik. Her etkinlikte katılımcı sayısı
ve ilgi artıyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin
başarısını ortaya koyan somut bir örnek.
Dünyadaki üretim yapan firmalarımızı görünce onlarla gurur duyuyoruz. Bir
uçağa, tanka parça takmak kolay bir şey
değil. Dünya bunu nasıl yapıyorsa OSTİM’deki firma da aynı şekilde yapıyor
ve satıyor. Uyduda, uçakta, tankta, harp
alanında bizim parçamız var ve bunu
OSTİM’de firmalarımızla yapıyoruz.”
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“OSTİM, 4.0 kültürüne sahip”

ijital dönüşüm ve yeni teknolojiler hakkında KOBİ’leri bilgilendirmek üzere, OSTİM’de TEB
KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları
etkinliği düzenlendi. Programda, Endüstri 4.0 kavramının Türk sanayi ve ekonomisine etkileri ve oluşturduğu fırsatlar
anlatıldı.

D

“KOBİ’ler şanslı”
OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in KOBİ’lerden oluşan bir bölge olarak
Endüstri 4.0’ın tam muhatabı olduğunu belirtti.
“Yelkeni olmayan gemiye
hiçbir rüzgar yardım edemez.” ve
“Kriz ortamlarında bazıları sığnak kazar,
bazıları yel değirmeni yapar.” Anekdotlarını hatırlatan Aydın, Endüstri 4.0’ın
getireceği fırsatları yakalamak gerektiğini vurguladı.
KOBİ’lerin tamamının teknoloji yarışına katılmak zorunda olduğunu dile
getiren Aydın, “Özellikle bulunduğumuz
dünyada şu anda Endüstri 4.0 ve yeni teknolojiler üstümüze geliyor ama ben şunu
memnuniyetle görüyorum; buradaki firmalar, dünyanın diğer firmalarıyla yarışa
katılabiliyorlar. Yarışabiliyorlar, er meydanına çıkabiliyorlar.” dedi.
23-25 Ekim 2018 tarihinde OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi tarafından organize edilen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri etkinliğini hatırlatan Aydın, “Dünyanın 60
ülkesinden Airbus, Boeing gibi firmalar
burada iş birliği yaptılar. O firmaların da
bizim firmalarımıza çok ihtiyacı var. Bu
gelişimi ve dönüşümü yakalayabilirsek
ve sağlayabilirsek ki bu konuda en şanslı olan kesim KOBİ’ler. Bu dinamizim
bizim bölgemizde hepsinden çok fazla.
Teknoparkımızla, üniversitemizle bütün
ekibimizle biz bu dönüşüm ve değişim

irişim Eğitim ve Danışmanlık MerG
kezi Uzmanı Mehmet Sanlı, Türkiye KOBİ’leri ve Endüstri 4.0 başlıklı bir
sunum gerçekleştirdi. Sanlı, KOBİ’lere
Endüstri 4.0’a adapte olabilmek için
gelecek stratejisi belirlemenin önemini
anlattı.
Orhan Aydın

Ayhan Albeyoğlu

içinde firmalarımızla çaba sarf ediyoruz.”
mesajını verdi.

“Teknolojik üretim kaçınılmaz”
Orhan Aydın, OSTİM’de savunma ve
havacılık, iş ve inşaat makineleri, yenilenebilir enerji, medikal, kauçuk, raylı sistemler ve haberleşme teknolojileri
sektörlerinde faaliyet gösteren
firmaların yoğunluğuna dikkat
çekti.
OSTİM’in
teknoloji
alt yapısı ve üretim yeteneğini dile getiren Aydın,
“OSTİM’de
teknolojik
ürün üretme kaçınılmaz.
Dolayısıyla firmalarımız en
hızlı şekilde Endüstri 4.0’a uyum
sağlayacak bir kültüre sahip.”

KOBİ’leri bilgiyle buluşturuyor
TEB KOBİ Bankacılığı Stratejik Pazarlama ve Planlama Direktörü Ayhan Albeyoğlu, Ekonominin
candamarını oluşturan KOBİ’lerin,
ülkenin geleceği için ekonomik kalkınmadaki en krtik rolü oynadığını vurguladı.
KOBİ bankacılığında sadece finansal
hizmetlerin dışında da çalışmalar yaptıklarını anlatan Albeyoğlu, “KOBİ’lerimize finansal hizmetlerin yanında finansal
olmayan hizmetler olarak yani bilgiyle
buluşturma noktasında faaliyetlerimiz
oldu. KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik
finansal hizmetler dizayn edildi. KOBİ’lerin büyümesi ve gelişmesi için dış
ticaret çözümleri geliştirdik. Amacımız,
KOBİ’lerin her konuda bilgiye olan ihtiyaçlarında yanlarında olabilmek.”
Programın sonunda TİM TEB Girişim
Evi’nin girişimcileri de sunum yaparak
Endüstri 4.0’a uyumlu, işletmelere kolaylıklar sağlayacak ürünlerini tanıttı.

Endüstri 4.0’da en küçükten, büyüğe firmaların birbirini tamamlayan
bir ekosistemde olduğunu ifade eden
Sanlı, “OSTİM’de havacılık sektörüne
çalışan firmalar, Boeing bu oyunu oynayabilmek için sizleri de buraya dahil
etmek zorunda. Sıemens sizi buraya
davet etmek zorunda. Aksi durumda
bugün AVM’lerde, asansörünü, yürüyen merdivenini izleyebilen o firma,
sizde çalışan tezgahının arızasını izleyememeyi istemiyor. Çünkü yedek
parçayı otomatik satmak, yedek parça
stoklarını size sormadan, yıllık üretim
planlarına bakarak otomatik hesaplamak istiyor. Yani sizin katılıp, katılmamanız değil mesele, büyük sanayinin
yeni savaşında sanki bir entegre akıl
gibi çalışma zorunluluğu var.” değerlendirmesini yaptı.

İş yapma şekli
Endüstri 4.0’ı bir iş yapma şekli
olarak tanımlayan Mehmet Sanlı, şu
bilgileri paylaştı: “Endüstri 4.0 kişisel,
özel üretim demektir. Seri üretim alt
yapısında özel üretim, yani günde 4
bin tane araba üreten bandın üstünde,
talebe uygun araba yapabilmek. Üretim seri, ihtiyaç kişisel. Kişiselleştirmiş
ürünler.
Müşterilerin
özel ihtiyaçlarını ürüne yansıtın, Endüstri
4.0 budur. Tabiki
sonsuz bir müşteri
memnuniyeti değil,
ama çok yoğun müşteri memnuniyeti.
Sınıflandırılmış
bir
müşteri
memnuniyeti.
Minumum
üretim
hatası
gerekiyor.”

Mehmet Sanlı

TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0
Buluşmaları’nda konuşan OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, OSTİM’in Endüstri 4.0’ın tam
muhatabı olduğunu belirtti. Aydın,
“OSTİM’de teknolojik ürün üretme
kaçınılmaz. Dolayısıyla firmalarımız
en hızlı şekilde Endüstri 4.0’a uyum
sağlayacak bir kültüre sahip.” dedi.

“Stratejinizi belirleyin
dönüşümü yönetin”

Türkiye’nin yüksek katma değerli
ürün üretme ihtiyacıyla, Endüstri 4.0’ın
ilgisi olmadığını belirten Sanlı, “Endüstri 4.0’ın derdi ürünlerde teknolojiyi
geliştirmek değil.” dedi.
Türkiye’nin 2023 hedefinde toplam
ihracatının yüzde 15’ini yüksek katma
değerli ürünlerin oluşturumasının olduğunu hatırlatan Sanlı, “Acaba biz yüksek teknoloji ihracatıyla uğraşırken,
bütün sektörlerde olduğu gibi yüksek
teknoloji satın almak zorunda mı kalıyoruz?” uyarısında bulundu.
Endüstri 4.0’ın dünyadaki durumu
hakkında da bilgiler veren Sanlı, “Endüstri 4.0, Doğu Asya ekonomileriyle,
Batı ekonomilerinin savaşı deniyor.
Türkiye nerde kalıyor burada? Hani
vardır ya dövüşü ayırmaya çalışanlar,
en çok dayağı onlar yer. Biz şu anda
tam o durumdayız. Yumurukların bir
kısmının bize gelme ihtimali var. Çünkü biz de hedefiz aslında. Yani biz ekonomik olarak rekabet gücünü, Batı’nın
rahatsız olduğu yerlerde, teknolojiden
çok lojistik ve iş gücü kullanan ülkeyiz.
Bunun karşılığında da önlem alıyorlar.
Bu oyunu görüp ona göre kendi kişisel
oyunumuzu oluşturmamız lazım." önerisini getirdi.

Endüstri 4.0 için öneriler
Endüstri 4.0 ile ilgili OSTİM’li KOBİ’lere tavsiyelerde bulunan deneyimli uzman, önerileri şu şekilde sıraladı:
“Endüstri 4.0 ile ilgili konumunuzu ve
stratejinizi belirleyin. Endüstri 4.0 kesinlikle bir verim yarışıdır. Batık maliyet
üretmeyen firmalar istiyor. Verimli olun.
Esneklik, hız ve kalite konusunda, neler işinize engel, operasyonlarınızın içine bir bakın. Kazandığınız her kuruşu
bilgi teknolojisine yatırın. İş süreçlerinizi dijitalleştirin. Katma değere yoğunlaşın. Pahalı ve yüksek katma değerli bir ürününüz olsun. Nitelikli insan
kaynağınızı geliştirin. Veri güvenliğine
şimdiden başlayın projelerinizi çaldırmayın. Yatırım planlayın, kazandığınız
her kuruştan, bu dönüşümün acaba
nesini satın alabilirim? Onun telaşına düşün. Dönüşümü stratejik olarak
yönetin, stratejik olarak yönetmek şu
demek, sonuçları bir hafta sonrayı ilgilendirmeyen, sonuçları bir ay sonrayı
ilgilendirmeyen, sonuçları en erken bir
sene sonrayı ilgilendiren şeylere bugün zaman ayırıp onunla ilgili çalışmak
demektir.”

Web sayfası
yayında

www.ostimteknik.edu.tr
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rof. Dr. Erdoğdu’yla Türkiye’nin
iktisadi geçmişini, küresel ekonomi ve korumacı politikaları, Sanayi 4.0’ı, KOBİ’leri konuştuk. Deneyimli
akademisyen, yerli ve milli üretim yapmak için ihtiyaç olan tek şeyin ‘kendimize güven’ olduğunun altını çiziyor.
“Gerçekten inanırsak, ben bunu yaparım
dedin mi, destek de buluyorsun yardımda buluyorsun, para da buluyorsun bütün
bunları hepsi bizde var.” diyen Erdoğdu
korumacılığın özünün bebek sanayilerin
yok olmasını engellemek olduğunu belirtiyor.
Türkiye’nin sanayileşme sürecine
nereden başladık? Başlarken neyi
doğru yaptık, neyi yanlış yaptık?
Neden sürdüremedik sanayileşme
politikalarını?
İlk başta şöyle bir noktadan başladılar:
Biz sıfır durumdayız. Sanayileşmemizin
olmadığı, sadece tarım üzerine büyümenin harika olduğunun söylendiği bir dönemde. Tarımda iyiyiz, topraklarımız çok
güzel, o zaman bunu üreteceğiz. Ama bu

“HER SANAYİ DEVRİMİ DAHA
ÇEŞİTLİ ÜRÜN İSTER”
Nitelikli insan açığı nasıl kapatılmış?
Eğitimle. Yurt dışına gönderiyorlar.
Gelenleri acil çalıştırıyorlar. O gelen de
kendisiyle birlikte başkalarını çalıştırıyor.
Fabrikalar bir eğitim tesisi. Bilgi aktarımlarıyla sistem kendi kendine çalışır hale
geliyor. Bunu alıp bugün uygulayamazsınız. Sonraki aşamada biz şurada koptuk;
üst aşamaya geçerken ihtiyacımız olan
şey; artık refahı olan ve daha çok şey talep eden ve iyisini talep eden tüketici grubuydu. Biz sadece refahı olan bir tüketici
grubuyla idare ettik. Tüketici grubunu
teşvik edemedik. Çünkü sanayileşmede
bir sonraki adım; dayanıklı tüketim malı

üretimidir.
Katma değeri yüksek ürün aşamasını
mı kastediyorsunuz?
Bugün markete gittiğiniz çok çeşitli unlar görüyorsunuz. Ürünü çeşitlendirmeniz
gerekiyor. Her sanayi devrimi daha çeşitli
ürün ister ve daha esnek üretime gitmiştir.
Sanayi 2 biraz daha esnektir. Artık Fordist sistem, “İki tane araba istemiyorum.
5 tane arabayı rahat bulabileyim ki fiyatlar ucuzlasın.” der. Bir üst sanayi grubu
daha fazlasını ister, “Arabamda düğmeler
olsun.” ister. Bugün arabanızın pilot konsolu gibi olmasını istiyorsunuz. Aslında
mümkünse, camı da ben indirmeyeyim,
sesleneyim cam kendi kendine insin.
Herkes kendi ürününün daha fazla
özelliği ve daha esnek olmasını istiyor.
Biz ilk aşamayı yaptık çok güzel. Artık
sonraki aşama, dayanıklı tüketim malı.
İnsanlar önce talep etmeyi öğrenmeliydi. Ne talep edecek? Buzdolabı, çamaşır
makinesi talep edecek ve bunların iyisini
talep edecek. Biz iyisini talep etmek için
1980’leri bekledik.
İthal ikameci dönemdeyiz, içeride yapıyoruz. Problem o. Kapıyı kapatınca, insanların eline bir tane çamaşır makinesi
veriyorsunuz. İyi, kötü; çalışıyor, çalışmıyor. Hiç önemli değil ki. Diyorsun ki,
“Bak artık bizim de çamaşır makinemiz
var.”
Rekabet olmayınca firma umursamıyor
bile. Sen de bir şey talep edemiyorsun.
Daha iyisini görmemişsin. Haliyle gelen,
sana harika görünüyor. Endişe etmiyorsun, onunla idare ediyorsun. Tek yaptıkları, 2. Dünya Savaşı’ndan 1980’lere
kadar süreci yavaşlatmak. Birden alıp Sanayi 1’e geçen ekonomiyi duraklatıyorlar.

“KORUMACILIĞIN DURMASI
GEREKEN BİR NOKTA VAR”
Duraklatma sebebi ne olabilir?
Sıfırdan bunu yapan bir ülke her zaman her şeyi yapabilir. Biz yapabiliriz.
1929’da yaptıysam, bir daha yaparım.
Niye 1940’ta, 1960’ta, 1980’de yapamadım? Yapabildiysem yaparım. İktisadın temel argümanı şudur; herkes kendi
faydasını maksimize eder. Benim kendi
faydamı maksimize etmem demek, “Ben
üreteyim, senin pazarına satayım.” demek. Ben de istemez miyim, hep Amerika benden satın alsın. Elbette isterim. Ben
bunu yapabiliyor olsam niye durayım ki
bugün, ne gerekiyorsa yaparım. Bu iyi bir
şey benim halkım zenginleşecek. Benim
fabrikam büyüyecek.
Kendi çıkarımızı maksimize edemedik
derken korumacı politikaları mı
anlamalıyız? Korumacılık, faydalı
mıdır, zararlı mıdır?
Kesinlikle anlayabiliriz. Tabii ki faydalı korumacılık; bütün sektörlerde, dünyanın her yerinde bu böyledir. Yeni bir
ürün üretilecek, bu ürünün üretilmesinin
ülkenin ekonomisi için önemli olduğunu
düşünüyorsunuz. Yeni bir enerji kaynağı
buldunuz; bunun mutlaka üretilmesini istiyorsunuz. Biliyorsunuz ki o enerji kaynağını kullanırsanız, halkınız daha zengin
olacak.
Ama eğer insanların kendisine bırakırsanız, “İstiyorsan üret, istemiyorsan
üretme ama bu yararlı bir şey.” derseniz,
kimse onu üretmeyi tercih etmeyecektir.
Çünkü o ürünün talebi yok şu anda, yeni.
Hiç kimse o riski almak istemeyecek.

O zaman o riski devlet almak zorunda.
Devlet, “Ben bu ürünün üretilmesini istiyorum, sizi de destekliyorum, ne isterseniz yapacağım. Yeter ki siz bunu üretin.”
diyecek. Güney Kore gibi. Korumacılık
bu. Korumacılığın özünde söylediği tek
şey bu. Bebek sanayilerin yok olmasını
engelleyecek.

“Sürekli bize yüzyıllarca söylenen şey; sen
buğdayı ek. Sen bunda iyisin, un yapmayı
beceremezsin, fabrikada çalışmayı
beceremezsin. Niye beceremesin?
Köyünde değirmeni var. Adam köyünde
değirmeni kullanabiliyorsa, bu değirmenin
biraz mekanik hali olan makineyi de
kullanabilir.”

Devletin rolü, sadece o şirketi
sahiplenmesi midir? Yoksa maddi
olarak katkıda bulunması mıdır?
Devletin rolü tam olarak ne olmalıdır?
Orada şöyle bir sorunumuz var. Mülkiyeti devlet alırsa Rus sistemi oluyor. Komünist düzene geçmiş oluyorsun. Bu, işe
yaramıyor. Denendi olmuyor. Kendi haline bıraktığında da… Aslında Japonya’da
da, Güney Kore’de de kendi haline bırakmıyorsunuz. Güney Kore’de Hyundai firmasının genel müdürünü veya Toyota’nın
CEO’sunu bir toplantıya çağırdığımda
kendi başbakanından onay almadan gelemiyor. Niye? Burası bir iktisat toplantısı, niye gelmesin? Alt tarafı gelecek; sen
Toyota firmasına “Ne yapıyorsun?” diye
soracaksın.
Niye birilerine sorma ihtiyacı, onay
olma ihtiyacı duyuluyor? Çünkü arkada devlet onu destekliyorsa, bir noktada yönetim kurulunda devletin bir üyesi
bulunuyor. İşin devletin ihtiyaç duyduğu
şekilde yapıldığını kontrol eden bir mekanizma oluyor. Çin’de mesela herhangi
bir firma kafasına göre hareket edemiyor.
Büyük bir firma, baktığında liberal piyasalar, gidiyor. Ama bir iş yapması gerektiği zaman bir noktada makro politikaya
bağlı kalmak zorunda kalıyor. Ama tabii
ki korumacı politikadan teorik olarak
beklenen o değil. Teorik olarak beklenen; özel sektör yapsın. Bu, kamunun işi
değildir çünkü. Kamu sadece o sektörün
korunması gerektiğine inanır.
Korumacı politikaların durması gereken bir nokta var. Biz o noktayı kaçırdık.
Sektör kendi arzını ve talebini oluşturduğu noktada artık daha fazla korumamanız
lazım. Bir sonraki aşamaya geçilmesi gerekiyor.

Devamı gelecek sayıda...

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Oya Safinaz Erdoğdu, yapılan
araştırmalara göre Türkiye’nin,
Sanayi 2.0 ve 3.0 arasında olduğunu
belirterek, “Bizim geçmemiz gereken
yer Sanayi 4.0 bu kesin. Dünya nereye
gidiyorsa oraya gitmek zorundasın.
Bunu yapabilmek için KOBİ’miz
var; küçük şirket yapabilir. Çünkü
Sanayi 4.0’ın yapısı çok esnek. Özgün
üretim istiyoruz. Büyük bir firma
bunu yapmak için mekanikleşecek.
KOBİ’lerin yapısı buna çok uygun.”
dedi.

katma değer çok düşük ve ucuz bir ürün
sanayiye kıyasla. Bu arada dünya sanayileşiyorlar ve biz bu aşamayı kaçırıyoruz.
Bu, borca ve finansal problemlere sebep
oluyor.
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunda
Atatürk’le beraber şunu yapıyor -bu dönemi biz altın dönem olarak nitelendiriyoruz-; diyor ki, “Ben çok gerideyim, benim bir 100-200 yılım yok. Benim elimde
hiç eğitimi olmayan bir halk var. Büyük
çoğunluğunu savaşta kaybetmişim üstelik
bu halkın. İşçi yok.” Yani bir fabrikada
kim çalışır, nasıl çalışırı da bilmiyor. O
kadar zor durumdayım. Fabrika hiç yok,
tekstil fabrikası dışında. Bu fabrika dedikleriniz de dokuma tezgâhından oluşuyor. Dünyada şu var; bu insanlar Sanayi
1’e geçmişler. O zaman benim bu 100 yılı
beklemeye hacetim yok, direkt “Sanayi
1’e atlayacağım.” deniliyor.
Sanayi 1, Fordizm üzerine kurulu bir
sistem. Yani standart bir yapınız var, kişi
geliyor, o üretimi yapıyor ve çıkıyor.
Burada ilk ihtiyaçları olan demir-çelik
endüstrisi; ilk onu kuruyorlar. Para yok.
O zaman iyi olduğum konuyu yaparım.
Benim iyi olduğum konu ne? Buğday mı?
Buğday, tarım. Ama buğdayı işledikten
sonra un sektörüne geçiyorum. O da gıda
endüstrisi. O zaman ben şunu yapacağım; iyi olduğum alanın hammaddesini
kullanacağım, onun tam dibine bir tane
un fabrikası kuracağım ve sanayiye adım
atacağım. Kendilerinin iyi olduğu konuyu
alıp, Sanayi 1’in ihtiyacı ne ise onu uygulamışlar ve böylece yakaladılar. 100 yılı
birden atlayıverdiler.
Daha sonra buradan devam etmesi gerekiyordu. İlk yaptıkları dayanıksız tüketim malı; un, şeker, tekstil. Bunlar aynı
zamanda halkı giydiriyor. Borcunuzun
ana kaynağı, dışarıdan aldığınız için. Borcu önlüyorsunuz. Halkın refahını yükseltiyorsunuz, sanayileşmeyi sağlıyorsunuz.
Tek yapmanız gereken, insan eğitmek.
Bir demir-çelik fabrikası kurmak ve ben
bunu yaparım demek.
Sermaye o kadar zor bulunan bir şey
değil. Sermaye en kolay bulabildiğiniz
şey. İnsan bulmak zor. Orada işçi kavramı
altında çalışacak insanı bulmak asıl zor
olan. Ustabaşı anlamında nitelikli işçi;
makineyi kullanabilecek, bozuldu mu tamir edebilecek yapıda adam yok.
Sürekli bize yüzyıllarca söylenen şey;
“Sen buğdayı ek, bunda iyisin. Un yapmayı, fabrikada çalışmayı beceremezsin.”
Niye beceremesin? Köyünde değirmeni
var. Değirmeni kullanabiliyorsa, bu değirmenin biraz mekanik hali olan makineyi de kullanabilir.
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İşçilikten mühendisliğe ve iş insanlığına
ilgili İstanbul’da bir takım insanlarla görüştük, yaptık. Silindir, pompa yapılacak;
yaptık. Tarım traktörlerinin iş makinesine
dönüşümüyle oluşan makineler bizi tatmin
etmiyordu. Fakat o tarihte birçok belediye bizim makinelerimizi alıp, hizmetlerini görüyorlardı. Hatta 1988 yılında tüm
Ankara’nın doğalgaz borularının kanallarını, bizim traktör kepçelerimiz kazdı. Bu
traktör kepçeler, tam anlamıyla bir iş makinesi değildi. Direksiyonu mekanik, hidroliğe çeviriyorduk, akslar zayıf; kuvvetlendiriyorduk.

HMK 80 ortaya çıkıyor
965 yılında meslek lisesini bitirerek
Karayolları’nda işçi olarak işe başladım. 2 yıl çalıştım. 2 yıl içerisinde;
hem kendimin gelişmesi hem de
ülkeme daha fazla faydalı olabilmek için
tahsilime devam etmemin faydalı olacağını
düşündüm. Yıldız Teknik Okulu’nun imtihanlarına girdim, kazandım. Karayolları da
burs vererek beni destekledi. 1971 yılında
mühendis oldum, 1972’de de yüksek lisansımı tamamladım. Mezuniyet sonrası
Karayolları’na mühendis olarak döndüm.
Karayolları’nın bir özelliği vardı; mühendisleri işbaşı yaptırmadan önce 6 ay süreyle; makine parkında bulunan makinelerin
tanıtımını yapıyor; çalışma prensiplerini,
kullanımını, arızalarını ve bakımlarını öğretip, ondan sonra mesuliyet veriyordu.

1

Amerika parasıyla bile
yedek parça vermedi
Bu eğitimimi tamamladıktan sonra Karayollar’ında Atölye Şefi olarak işe başladım. 1974 yılında Kıbrıs Barış Çıkarması
oldu. Kıbrıs Barış Çıkarması’nı müteakiben Karayolları, Amerika’da, parasının olmasına rağmen makinelerinin yedek parçasını alamamayla karşı karşıya kaldı. Biz
o zaman “Ne yaparız?” diye düşündük
ve buna çare olarak piyasa imkânlarıyla,
Karayolları’nın imkânlarıyla birçok parçayı kendi bünyemizde yaptık. Her yaptığımız parça kendimize biraz daha güven
verdi. Kendimizi biraz daha motive etti. Bir
sonraki için bir tecrübe sahibi olduk.

1977… HİDROMEK’in
temelleri atılıyor
Eskiden beri hayalimde olan kendi işimi kurmaktı. Karayolları’nda iş makineleri
bakımıyla, kullanılmasıyla, revizyonuyla deneyim kazanmam bana güven verdi.
İdari konularda da deneyim sahibi olmuştum. 1977 yılına gelince Karayolları’ndan
ayrılıp kendi işimi kurmaya karar verdim.
Siteler’de, Demirciler Sitesi tarafında çimento ve demir deposu olarak kullanılan
200 metrekare büyüklüğünde bir yeri kiraladık. Ne çalışma şartları uygun ne de çevre
uygun. İş makinesi revizyonuyla başladık,
yedek parça imalatını da devam ettirdik.
Aynı zamanda Karayolları’nda bende bü-

Yerli ve milli sanayimizin
önderlerinden, OSTİM Teknik
Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Üyesi, İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi’nin (İŞİM) üyesi
HİDROMEK A.Ş.'nin Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanı, değerli
iş insanı Hasan Basri Bozkurt darı
bekaya irtihal etti.
Merhum Bozkurt, yaşamı boyunca
ülke için çalışmanın, birlikte hareket
etmenin, paylaşmanın en güzel
örneğini ortaya koydu. İşçilikten
mühendisliğe adım attığı yılların
berrak simgesi HİDROMEK A.Ş.,
alın teriyle çok çalışmanın, sürekli
iyileştirmenin, markalaşmanın,
küresel rekabetin bir sonucu olarak
ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört
bir tarafında dalgalandırıyor.
Hasan Basri Bozkurt, 19 Aralık
2015 tarihli İŞİM Genel Kurul
Toplantısı’nda hayat hikayesini
anlatmıştı. Bozkurt diyor ki,
“Kazancımızı biz sürekli işimize
yatırıyoruz. Biz, bir işe odaklandık.
Yatırımlarımızı hep özsermayemizle
yaptık. İsraftan ve lüksten kesinlikle
kaçındık. Takım çalışmasına önem
verdik. Öneri ve eleştirileri dikkatle
dinledik.”
yük bilgi bırakan, iş makinelerinin temeli
olacak ziraat traktörlerine kepçe kanal kazıcı ataşmanı yapmaya başladık. Yaptığımız
ataşmanlar, tarım traktörünün iş makinesi
gibi kullanılıyordu.
O günlerde zaten Demirel Hükümeti
diyordu ki, “70 sente muhtacız”. Hiçbir
şeyi dışarıdan alamıyorduk. Kanal kazıcı
yapacağız, valflerin ithal olması lazım; yerli imalatı yok. Ne yapacağız? Tasarımıyla

Dört ayrı yerde yerimiz oldu ama hepsi
de çimento deposu. Kabin geliyor kamyonla 10 kişi indiriyor… İstanbul yolu üzerinde bir arsa satın aldık. Üretim konusunda
belli bir deneyim sahibi olmuştuk. Aynı
zamanda sermaye birikimimiz de olmuştu.
Zaman, bu işe uygun bir makinenin yapım
zamanıydı. 1989’da; Türk sermayesi, Türk
dizaynı ve tamamı Türk malı olan HMK 80
makinemizi yaptık kepçeden sonra.
1994 yılında bizim için dönüm noktası
olan bir olay oldu. Fransa’da telehandler
konusunda dünyanın bir numaralı firması Manitou firması var. Gittim, “Sizinle iş
birliği yapmak istiyorum.” dedim. Geldiler,
gittiler. Müzakereler sonrası bir pazarlama
firması ortaklığı kuracağız, ısrar ediyorlar;
“Yüzde 50’den fazlası bizim.” kabul etmedik, “50-50 olacak.” dedik. 50-50 ile başladık. Aynı zamanda orada yapılan ürünleri
bu firma satacak, biz de bir model makineyi fabrikamızda imal edeceğiz. Sincan’daki
fabrikayı yaparken Manitou’nun patronu
geldi. Kendisine “Burayı tamamen mühendislik bürosu yapacağız.” demiştim. Dedi
ki, “Ben senin yerinde olsam burayı önce
pazarlamacı, satıcılarla doldururdum.” O
güne kadar müşteri geliyor, bize sipariş
veriyor. Sipariş alan durumundaydık. Bu
bizim kafamıza dank etti. Bunun çok faydasını gördük ve 1994 yılında da ilk defa
telehandleri Türkiye’de imal etmiş olduk.
1999’a kadar geçen 10 yıl içerisinde
kendimizi geliştirmek, daha kurumsal şirket olabilmek maksadıyla çalışmalarımızı
sürdürdük. 1999 yılına gelince kendimizden emin olduk; yaptığımız makineleri yurt
dışına da satabiliriz. 2000 yılına gelince
beko loderlerimiz var, başarıyla çalışıyor,
yurt dışına ihraç ediyoruz. Bunun yanına
ürün gamımızı genişletmemiz lazım. 2000
yılında tasarımı, know how’u, üretim teknolojisi bize ait olan 22 tonluk bir ekskavatör tasarladık, geliştirdik. Ondan sonra
30 tonunu, 49 tonunu ve birçok modelini
yaptık.

İspanya, Fransa,
Rusya ofisleri açılıyor
2007 yılı… İhracatımız büyüyor,
Avrupa’ya açılmamız lazım. İspanya’ya da
ihracatımız hızlı gidiyor ama oradan arada
bir, “Yedek parça tam zamanında gelmiyor, servis problemi var.” sesleri geliyor.

“Eyvah. Biz burada kalıcı olamayacağız,
hemen gidelim orada bir iş yeri açalım.”
dedik ve açtık. Çok da doğru bir şey yapmışız. Şu anda ispanya da iyi durumdayız,
Fransa’da ofisimiz var; Avrupa ülkelerinin
idaresi oradan yapılıyor. 2012 yılında buna
benzer bir şeyi Rusya’da kurmak için teşebbüs ettik ve kurduk.

Mitsubishi ile Türk pazarlığı

2013 yılında ürün dalımızı genişlettik; yükleyici yaptık. Fakat
çok hızlı ürün geliştirilip ortaya
konulamıyor. Düşündük; greyder
yapmalıyız ama nasıl yapmalıyız?
Japon firması var; Mitsubishi. Tesislerini satmak istiyor. Uzun müzakereler sonrası el sıkıştık. Türk
pazarlığı yaptık ve firmayı satın
aldık. Şu anda o firma Tayland’da
üretime devam ediyor, çalışanlarıyla birlikte binasıyla birlikte. Böylece ASEAN ülkeleri dediğimiz
ülkelere ulaşmamız kolaylaştı.
Öyle bir ekip oluşturduk ki dünyanın en prestijli tasarım ödüllerini
aldık. Teslimat süresi; bunda da
rekabetçi olmak gerek. Satış sonrası hizmetlerde rekabetçi olmak
gerek. Ürününüzün hem ulusal
hem de uluslararası normlara
uygun yapılması gerekiyor. Global müşteri kitlesini hedef alarak
üretmek gerekiyor. Ürüne katma
değer kazandıran özelliklerin
olması, ürünün yenilikçi üyeleri bu
bizim tercih edilmemiz için gerekli
unsurlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için modern bir üretim
tesisi… Bu tesiste kullanılacak
ileri teknoloji, yetkin ve nitelikli
insan kaynağı, güçlü bir Ar-Ge, iyi
bir pazarlama stratejisi, güçlü bir
satış pazarlama ağı, satış sonrası
hizmet desteği ve alanında ihtisaslaşmış bir tedarikçi ağı…

Kazancımızı işimize yatırıyoruz
Kazancımızı sürekli işimize yatırıyoruz. Ben, şirketten bugüne kadar sadece
maaş alan bir insanım. Maaşımdan fazla
aldığımda ay başında maaşımdan kesiyorlar. Biz, bir işe odaklandık. Yatırımlarımızı hep özsermayemizle yaptık. İsraftan ve
lüksten kesinlikle kaçındık. Takım çalışmasına önem verdik. Öneri ve eleştirileri
dikkatle dinledik. Ben bir yere gittiğim
zaman, bir makinemizi gördüğüm zaman
operatörün yanına gider, “Bu makine ile
ilgili 5 tane sorun söyle. Bir 5 tane daha
söylersen bir altın vereceğim, bir 5 daha
söylersen bir altın daha.” derdim. Her gördüğüm operatöre, makine sahibine, “Beni
eleştir; ne eksiğim varsa, ne önderin varsa
söyle.” ricasında bulunurdum.
“Başarımızda OSTİM’in katkısı büyük”
“Hidromek’in kalkınmasında OSTİM’in bize katkısı
çok. Çünkü bizim birçok tedarikçimiz burada.
Onların iş birliği, katkısı ve destekleriyle bugün bu
noktaya gelebildik. Biz 4 kişiyle başladık, şimdi
2 bin kişiyiz. Dünyanın birçok ülkesine ihracat
yapıyoruz. Türkiye’deki ilk 500 içerisinde 108.
sıraya geldik. Dünya iş makineleri sıralamasında
da 46. sıradayız. Bizim başarıya ulaşmamızda
OSTİM’in katkısı son derece büyük.”
17.03.2018
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Türkiye’nin en önemli unsuru
girişimci insan gücü
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,
Türkiye’nin en önemli unsurunun
girişimci insan gücü olduğunu bildirdi.
Karamollaoğlu, “Sizlerin omuzlarında,
sizlerin gayretlerinizle Türkiye belli bir
noktaya gelecek.” dedi.

atini geliştirmek için bunu yapıyor. Uluslararası sahada da ekonomi ister istemez
en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Bunu
görmek mecburiyetindeyiz. Güçlü olmayan ülkelerin, bağımsız bir dış politika
izlemeleri hemen hemen imkansız. Gücünüz kadar konuşuyorsunuz uluslararası sahada. Muhtaçsanız sizi basıp ezmek
istiyorlar.”

Akşener sanayiye dikkat çekecek

K

aramollaoğlu, parti yöneticileriyle geldiği OSTİM’de sanayicilerle bir araya geldi. Toplantının
açılışını yapan OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Başkent’te sanayileşmenin OSTİM’le başladığını kaydetti.
Aydın, bölgeyi kuranların Ahilik kültürünü taşıdığını kaydederek, “Ankara’daki
OSB’lerin içerisinde faaliyet gösteren,
ismi bilinen firmaların, hemen hemen
yüzde 80’inin geçmişi OSTİM’e dayanıyor. Büyük sanayi, müteahhitlik firmalarımızın çoğunluğunun burada tedarik
merkezi var. Burasını çözüm merkezi
olarak düşünebiliriz, hemen hemen bütün
üretim alanlarının hepsi var.” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, Türkiye’nin en önemli
unsurunun girişimci insan gücü olduğunu
bildirdi. Karamollaoğlu, “Sizlerin omuzlarında, sizlerin gayretlerinizle Türkiye
belli bir noktaya gelecek.” dedi.
Ahilik anlayışının toplum tarafından
benimsenmesinin yansıra yöneticiler tarafından da benimsenmesi gerektiğini
anlatan SP Genel Başkanı şunları söyledi:
“Bir numaralı mesele içinde yaşadığımız
dünyayı bilmeniz gerekiyor. Dünyada
kurtlar kavgası var. Ülkeler birbirleri ile
çekişme içindeler. Herkes kendi menfaatini kolluyor. Güçlü olan ülkeler kendi
güçlerini devam ettirebilmek için ister
istemez zayıf olan ülkelerin imkanlarını kullanmak istiyorlar. Kullanmasalar
buna itirazımız yok ama istismar ederek
kullanmak istiyorlar. Yani fiilen sömürüyorlar. Enerji ve hammadde noktasında
bunu görüyoruz. Her ülke kendi menfa-

İ

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla birlikte OSTİM
Yönetimini ziyaret ederek, çalışmalar
hakkında bilgiler aldı.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Parti olarak, sektörel
anlamda sorunları tespit edip, sektör
temsilcilerinin önerdiği çözümlerle
birlikte kamuoyunun dikkatine sunup,
aynı zamanda da iktidarın bu konuda
uyarılması görevini yerine getirdiklerini bildirdi.

Meral Akşener şunları söyledi:
“Ben ve arkadaşlarım bu toplantıdan
çok istifade ettik. Bilmediğimiz, takip
edemediğimiz sanayiye ilişkin ayrıntılı
bilgiler öğrendik. Bir tarafıyla memnun
olduk başarılanlardan. Bir tarafıyla da
yapılması gerekenleri öğrendik. Bunları kamuoyunun gündemine getirip;
iktidarın da dikkatini çekip gereğinin
yapılmasını sağlamak üzere bir yol tutacağız.”

“Sanayi olmadan Türkiye
ayağa kalkmaz”
Karamollaoğlu, sanayici ve üreticinin
istismarcı olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özellikle sanayicilere, özellikle
üretimle uğraşanlar rantiyeci değildir,
üretecidir. Sanayi bizi güçlendirecek. Sanayi gelir dağılımında adalette vesile olacak. Sanayi tüm sektörlerin kalkınmasına
neden olacak. Bir ülkede ilk önce sanayinin nasıl ayağa kalkacağını bilmeliyiz.
Sanayi olmadan Türkiye ayağa kalkamaz. İşsizlik bitmez. Sanayicinin güçlenmesi Türkiye’nin güçlenmesi anlamına
geliyor. Öyle yapacaksınız ki sanayici
kendi yanında hemen devleti görecektir.
Sanayici devleti yanında görmezse teşebbüste bulunamaz. Sanayi devleti yanında
görmek ister. Bu kadar zor şartlarda mücadele eden sanayicilerimize altın madalya vermek gerekiyor. Faizsiz bir sanayi
sisteminin olması gerekiyor. Bir yerde
sanayiciye destek vermek istiyorsanız
maliyetlerini düşürmelisiniz.”

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu OSTİM’de işletme ziyareti gerçekleştirdi.

Yerli ve milli sanayimizin önderlerinden,
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi,
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin (İŞİM) üyesi
HİDROMEK A.Ş.'nin Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanı, değerli iş insanı
Hasan Basri Bozkurt'u
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet,
ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği
(TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel
Yayan, son gelişmelerin, çelik
sektörünün küresel ölçekte önemini
bir kez daha ortaya koyduğunu
belirterek, “Savunma sanayiimizin
ihtiyacı olan çeliğin yerli üretimle
karşılanmasının teminat altına
alınması da Türkiye açısından hayati
önem taşımaktadır.” dedi.

"Yerli üretim
savunma sanayii için
hayati önemde"

ABD’nin aldığı koruma tedbirlerinin,
serbest ticaret ilkeleriyle
bağdaşmadığının altını çizen Yayan,
Türkiye’nin, ABD’ye aynı tutarda diğer
ürünlere vergi getirmekte son derce
haklı olduğunu belirtti. Veysel Yayan
konuyla ilgili, “Türkiye, Çin değildir;
ABD ve AB Türkiye’ye ticaret fazlası
vermektedir. Hem ticaret fazlası
verip hem de sübjektif mülahazalar
ile Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya
çalışmak, akla ziyan bir yaklaşımdır.”
değerlendirmesinde bulundu.

V

eysel Yayan, OSTİM Gazetesi’ne
yaptığı açıklamada, Türkiye ve
dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türk çelik sektörünün, 80
yıla yaklaşan üretim faaliyetleri süresince
ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve
eğitim hayatına önemli katkılar sağladığını bildiren Yayan, sektörün, yetişmiş
insan gücü ve üretim kabiliyetiyle dünya
çelik sektöründe üretim ve ihracat sıralamasında 8. ithalatta ise 7. konumda bulunduğunu kaydetti.

"Yaşadığımız coğrafya ve son
gelişmeler, çelik sektörünün
küresel ölçekte önemini bir kez
daha ortaya koymuş bulunmaktadır. Savunma sanayiimizin
ihtiyacı olan çeliğin yerli üretimle
karşılanmasının teminat altına
alınması da Türkiye açısından
hayati önem taşımaktadır.”

Hal böyle iken ABD, Türkiye’ye çelik ve alüminyum ürünlerinde yüzde 25
koruma tedbiri uygulamış, daha sonra
yüzde 100 artış ile tedbir oranını yüzde
50’ye çıkartmıştır. İlk yüzde 25’lik tedbirin belirlenmesinde göstermelik de olsa
bir çalışma yapıldığı görülürken, ikinci
yüzde 25’lik tedbirin tamamen subjektif
gerekçelerle belirlendiği görülmektedir.”
dedi.

Türkiye haklı
Türkiye’nin, ABD’ye aynı tutarda diğer ürünlere vergi getirmekte son derce
haklı olduğunu vurgulayan Yayan, şu
görüşleri aktardı: “ABD, Türk çelik sektörünün canını yakmıştır. Aldığı koruma
tedbirleri, serbest ticaret ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Keyfi uygulamalarla,
meseleyi sulandırmıştır. Benzer şeklide
AB’nin kota uygulaması da, Türkiye’yi
bir taraftan ABD’nin doğrudan vergileri,
diğer taraftan ise bu vergilere karşı reaksiyon olarak getirilen kota uygulamalarının olumsuz etkileri ile karşı karşıya
bırakmıştır.

Çeliğin, 2017 gerçekleşmelerine göre,
toplam ihracat içerisinde yüzde 8,9 oranındaki payı ile 4. en çok ihracat yapan
sektör konunda olduğuna işaret eden Veysel Yayan, “Ekonominin lokomotifi durumundaki Türk çelik sektörü, ülkemizde
her yıl yaklaşık 35 milyar dolar civarında
bir ciro gerçekleştirmektedir. Çelik sektörünün üretimi, inşaattan lojistiğe, otomotivden beyaz eşyaya, enerjiden hizmet
sektörlerine kadar 100’ün üzerinde sektörü desteklemektedir.” görüşünü aktardı.

Veysel Yayan, devamında şunları söyledi: “Türk çelik sektörü, rekabetin her
geçen yıl daha da zorlaştığının idraki içerisinde, üretimde kalitenin yükseltilmesi
ve ürün gamında çeşitlenmeye gidilmesi
için azami gayret sarf etmekte, bu cümleden olarak kurduğu Ar-Ge merkezleri
ile daha nitelikli ürün geliştirilmesine
ve atıkların geri dönüşüm yolu ile tekrar
ekonomiye kazandırılmasına öncelik vermektedir.

ABD kendisi tek taraflı olarak dünyaya ihracat yaparken, kendisine yapılan
ihracata reaksiyon göstermektedir. ABD,
Türkiye ile ticarette 2017 rakamlarına
göre 11.9 milyar dolarlık ihracata karşılık, 8,6 milyar dolarlık ithalat ile 3.3 milyar dolar fazla vermiştir.

Veysel Yayan, “Türk çelik sektörünün üretimde
kalitenin yükseltilmesi ve ürün gamında
çeşitlenmeye gidilmesi için azami gayret sarf
ettiğini, kurduğu Ar-Ge merkezleri ile daha
nitelikli ürün geliştirilmesine ve atıkların
geri dönüşüm yolu ile tekrar ekonomiye
kazandırılmasına öncelik verdiğini söyledi.

35 milyar dolarlık ciro

Sektörün istihdam rakamlarına ilişkin
verileri de paylaşan TÇÜD Genel Sekreteri, “Sektörün, ham çelik üreticisi kuruluşlarda 50 bin, haddeci kuruluşlar, çelik
servis merkezleri gibi sektör içerisindeki
diğer oyuncularla birlikte 100 bin civarındaki doğrudan istihdamına ek olarak 300
bin civarında dolaylı sağladığı değerlendirilmektedir.” bilgisini verdi.

trade’ derken de ABD’ye yönelik ticaretin kontrol altına alınmasını kastettiğini
göstermiştir.

DIŞ TİCARET
Veysel Yayan, Türkiye’nin sektördeki dış
ticaret rakamlarıyla ilgili bilgiler verdi. Buna
göre, ihracat bu yılın ilk dokuz ayında miktar açısından yüzde 12,4 artışla 15,2 milyon
ton, değer açısından yüzde 30,4 artışla 12,5
milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise
aynı dönemde yurtiçi talepteki yüzde 37,5
seviyesine ulaşan gerilemeye rağmen, miktar yönünden yüzde 0,8 artışla 11,9 milyon

Diğer taraftan, yaşadığımız coğrafya
ve son gelişmeler, çelik sektörünün küresel ölçekte önemini bir kez daha ortaya
koymuş bulunmaktadır. Savunma sanayiimizin ihtiyacı olan çeliğin yerli üretimle
karşılanmasının teminat altına alınması
da Türkiye açısından hayati önem taşımaktadır.”

ton, değer yönünden ise yüzde 17,6 artışla
10,3 milyar dolar oldu.
2013-2014 yıllarında ihracat lehine olan çelik ürünleri dış ticaret dengesi, 2015 yılında
sert bir düşüşle 581 milyon dolar açık verdi. 2016 yılında 114 milyon dolara düşmüş
olan dış ticaret açığı, 2017 yılında 1 milyar
dolar fazlaya dönüşmüş, ihracatın ithalatı
karşılama oranı da yüzde 108 seviyesine
yükseldi.

Korunma önlemleri
Koruma tedbirlerinin en yaygın şekilde ABD tarafından uygulandığına işaret
eden Yayan, “ABD bu güne kadar tüm
platformlarda ‘Free and fair trade’ sloganıyla serbest ve adil ticareti savunurken,
uygulamada, “free trade” derken sadece
kendi ticaretinin serbest olmasını, ‘Fair

Bu yönüyle Ticaret Bakanlığı’nın,
AB’ye karşı mütekabiliyet esasları çerçevesinde almış olduğu kota kararlarını
olumlu buluyoruz. Ancak uygulamanın,
ürün gurubu bazında değil, AB’nin uygulamasında olduğu gibi, ürün bazında
olmasında, fayda mülahaza ediyoruz.
Burada esas olan, Türk çelik sektörünün sahipsiz olmadığı, Türkiye’nin canını acıtanın, Türkiye tarafından canının
acıtılacağı mesajının verilmesidir. Türkiye, Çin değildir; ABD ve AB Türkiye’ye
ticaret fazlası vermektedir. Hem ticaret
fazlası verip hem de sübjektif mülahazalar ile Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışmak, akla ziyan bir yaklaşımdır.
Türkiye dünya serbest ticaretinin aktif
bir üyesidir. Ticaret savaşları, elde edilmiş kazanımları geriye götürmek dışında
bir fonksiyon icra etmeyecektir.”
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'nda test edildi
Burada girişimcilerimiz bir yandan nihai
ürünlerini sergilerken, bir yandan da pazarın gerçek ihtiyaçlarını öğrenme imkânı
yakalamaktadır.”

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından
organize edilen TechAnkara Proje
Pazarı bu yıl 8. kez düzenlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan Ankara
Valisi Vasip Şahin, “Pazarda kendini
test etmeyen hiç bir fikir üretime
dönüşemez, Techankara Proje Pazarı,
yalnızca pazara çıkan ürünlerin
sergilendiği bir etkinlik değil, pazarın
ihtiyaçlarının ve taleplerinin tespit
edildiği nitelikli bir test ortamıdır.”
dedi.

B

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, TechAnkara markası 2014
yılından itibaren Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve uhdesinde kullanılan bir marka olmanın ötesinde ortak bir
eşgüdüm platformu olduğunu ifade etti.
Yeniçeri, etkinliğin kalkınma ajanslarından beklenen, bölgelerinde paydaşlarla
birlikte ortak hedeflere yönelik hareketin
somut örneği olduğunu belirtti.

Girişimci – yatırımcı buluşması

u yıl sekizincisi düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı’nda, İletişim
ve Sayısal Dönüşüm Teknolojileri, Makine ve Mekatronik Teknolojileri,
Sağlık ve Biyomedikal Teknolojileri,
Gıda ve Tarım Teknolojileri, Enerji ve
Yeşil Teknolojiler, Eğitim Teknolojileri,
Malzeme ve Nano/Mikro Teknolojiler,
Havacılık ve Otomotiv Teknolojileri alanında toplam 105 yenilikçi proje sergilendi.

tirildi.

TechAnkara Proje Pazarı ile teknoloji
tabanlı yenilikçi projeleri olan girişimcilere Ankara Kalkınma Ajansı tarafından
fuar alanı ve stant hizmetleri tahsis edildi. Girişimcilerin yatırımcılar, müşteriler,
mentor ve danışmanlarla bir araya gelmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleş-

“Test edilmeyen fikir üretime
dönüşmez”

Etkinlikte, ilk 100 proje içinden seçilen
10 projenin girişimcileri, yatırımcılardan
ve paydaş şirket yöneticilerinden oluşan
değerlendiricilere yatırımcı sunumlarını
gerçekleştirdi.
TechAnkara Proje Pazarı’nda Ostim
Teknopark da açtığı stant da yatırımcı ve
girişimcilere sundukları fırsat ve avantajlar hakkında bilgi verdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, etkinliğin
açılışında yaptığı konuşmada, dünyaya
yön veren teknolojilerin tüketicisi olmaktan çıkıp üreticisi olmanın önemine

vurgu yaptı. Şahin, “Ekosistemimizi geliştirmemiz, icat çıkaran girişimcilerimizi, gençlerimizi desteklememiz gerektiği
aşikârdır. Kamuya burada çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.” dedi.
Ankara Kalkınma Ajansı’nın önemli bir rol üstlendiğine dikkati çeken Vali
Şahin, TechAnkara Proje Pazarı’nın önemini şu sözlerle değerlendirdi: “Pazarda
kendini test etmeyen hiç bir fikir üretime
dönüşemez, üretime dönüşse bile rekabet edemez. TechAnkara Proje Pazarı,
ekosistemi güçlendiren bileşenlerin en
önemlilerinden birisidir. Çünkü TechAnkara Proje Pazarı, yalnızca pazara çıkan
ürünlerin sergilendiği bir etkinlik değil,
pazarın ihtiyaçlarının ve taleplerinin tespit edildiği nitelikli bir test ortamıdır.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ajans’ın ileri teknoloji
ve yüksek katma değer odaklı faaliyetleri
arasında en önemlisinin proje pazarı olduğunu dile getirdi.
Şayık, “Mentorluk programları, hızlandırıcı programları, teknoloji ticarileştirme danışmanlıkları, yerli tedarik ve iş
birliği buluşmalarını da içinde barındıran
proje pazarı, bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerin finalidir.” dedi.
TechAnkara Proje Pazarı’nın en
önemli faaliyetlerinden birisinin girişimci-yatırımcı buluşması olduğunu dile
getiren Şayık, Türkiye’nin en önemli 26
yatırımcı kuruluşundan 50 kişilik ekibin
105 yenilikçi proje ile 300 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğini söyledi.

Ostim Teknopark firma kabullerine başladı
Ankara'nın en merkezi
teknoparklarından; Ar-Ge, yazılım,
tasarım ve inovasyon aktivitelerinin
odak noktası olmayı hedefleyen
Ostim Teknopark, firma kabullerine
başladı. Teknoparkta ilk kira
sözleşmesi imzalandı.

Ü

niversite ortaklarının sağlayacağı akademik birikim ile Ar-Ge
firmaları arasındaki sinerjiyi
desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedefleyen Ostim
Teknopark firmaların ilgi odağı oluyor.
aşvuru almaya başlayan Ostim Teknopark, Ar-Ge, yazılım, tasarım ofisi ve
atölyeleri faaliyetlerinde bulunan firmalar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu
kapsamda müracaatı alınan EMCE Danışmanlık Bilişim Elektronik Medikal
Enerji San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin
hakem heyeti değerlendirmesi olumlu
sonuçlandı ve Yönetim Kurulu’ca bölgede faaliyette bulunması uygun bulundu. Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile firma
arasında ilk kira anlaşması imzalandı.
Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı, 4691 Sayılı Tek-

ekosistemini geliştirmek.’ ifadeleriyle
anlatan Çağlar, geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesini sağlamak, üretim ve
ihracat kapasitesini artırmak üzere projeler geliştirileceğini bildirdi.

noloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
kapsamında faaliyette bulunmak üzere,
05.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı
Resmi Gazete’de ilanı ile kuruldu. Ostim Teknopark Turkuaz Binası, Bakanlar Kurulu Kararı ile Ostim Ekopark
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı
ilan edildikten sonra faaliyete geçme çalışmaları hız kazandı.
Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Turuncu Bina, Turkuaz
Bina ve Bronz Bina olmak üzere toplamda 3 adet kiralanabilir bina yere alıyor. Teknoparkta ilk inşaat protokolü de
bir süre önce imzalanmıştı. Sözleşmeyi
imzalayan firma inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Firma ve genç girişimcilere destek
Diğer yandan Ostim Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar, OSTİM OSB
Yönetim Kurulu ve çalışanlarına hedefler, projeler, teşvikler, teknopark binaları ve yasal süreçle ilgili bilgiler verdi.
Ana hedeflerinden ilkini; ‘Yüksek/orta
yüksek teknolojiler alanlarında
Ar-Ge ve inovasyon

Derya Çağlar, diğer hedeflere ilişkin
şu maddeleri sıraladı: Teknoloji Üretim Atölyesi ile düşük maliyetli hızlı
prototipleme ve ilk aşama imalat faaliyetlerini desteklemek, Üniversitelerin
akademik birikimi ile firmaları arasındaki sinerjiyi desteklemek, geliştirmek
ve doğru kanallara yönlendirmek, temiz
teknoloji öncelikli olmak üzere Ar-Ge,
tasarım ve yazılım ve inovasyon aktivitelerinin odak noktası olmak, genç girişimcileri destekleyerek onları üretmeye
teşvik etmek, yeni sanayi üretim altyapısı ile organizasyon modellerini oluşturmak ve küresel gelişimlere uyumlu hale
getirmek, kümelenmelerle işbirliklerini
artırmak, akademi-endüstri iş birliğini sağlamak.
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OSTİM’de faaliyet gösteren CADEM’in mühendislik gücüyle doğdu

Çevre dostu TRAGGER göreve hazır
OSTİM Endüstriyel Tasarım ve
Mühendislik Merkezi firmalarından
CADEM A.Ş.’nin kuruluşu CDMMobil,
otomotiv sınıfı elektrik motoru
ve lithium-ion paketi konularında
sürdürdüğü Ar-Ge sonucu geliştirdiği
TRAGGER markalı araçları kullanıma
sundu. Çevre dostu TRAGGER ailesi
havaalanları, fabrikalar, hastaneler
için biçilmiş kaftan.
n son teknolojileri kullanarak, ürün ve
süreç geliştirmeyi sanal ortama taşıyabilen, kullandığı ileri ölçümleme teknolojileri ile kalite çıtasını yükselten şirket,
ağırlıklı olarak çok fonksiyonlu elektrikli iş
araçlarına odaklanıyor. 2018 yılında, kendi tasarımı yüzde 100 elektrikli araçları üretmeye
başlayan firma, projeleri otomotiv sektöründe
tecrübeli isimlerle geliştiriyor.
İnovatif tasarım ve ileri mühendislikle
geliştirilen araçların 700 kg yük taşıma ve 2
ton çekme kapasitesi bulunduğunu ifade eden
CDMMobil Kurucu Ortağı Üyesi Saffet Çakmak, “Yüklü halde yüzde 17’lik eğimi tırmanma yeteneğine ve 3,2 metrelik dönme çapına
sahip 3.114 mm uzunluğundaki araç hızlı ve
yavaş olmak üzere iki farklı hız modunda yol
alabiliyor.” dedi.

E

6 saatte şarj oluyor
TRAGGER’in 240 Ah’lik bataryası, 220
V’lik geleneksel şebeke akımıyla 6 saatte
yüzde 100 dolan batarya paketinde hızlı değişim için Quick-Drop özelliği sunduğunu
dile getiren Çakmak, CDMMobil’in insan ve
çevre odaklı sürdürülebilir gelecek, kapalı
alanlarda, fosil yakıtlı araç ve cihazların kullanımının azaltılması yaklaşımı doğrultusunda
tasarlanan araçların Bursa Hasanağa Organize
Sanayi Bölgesindeki fabrikasında ürettiğini
kaydetti.
Deneyimli isim şu bilgileri verdi:
“CDMMobil, teknolojiyi insan hayatına katarak sürdürülebilir değer yaratma odaklı bir
anlayış ile mobilite alanında ürün ve hizmetler geliştirir. Şirketimiz ileri mühendislik,
teknoloji ve tasarım aracılığıyla fayda odaklı
yenilikler sunuyor. Ürünlerimizin, insanların
hayatlarına, işletmelerin iş yapış şekillerine
değer katarak, topluma ve insanlara fayda sağlayarak daha iyi bir dünyaya hizmet etmeyi
amaçlıyoruz.

Türk mühendisliğinin ürünü
Firmamız tasarım, mühendislik, üretim ve
kullanıcı deneyimi alanındaki uzmanlığını, 20
yılı aşkın endüstri tecrübesi ile birleştirerek,
teknolojiyi ulaşılabilir, ekonomik bir hale getirmek için, kullanıcı deneyimi odaklı, fonksiyonel, teknolojik, kaliteli ve yenilikçi yaklaşımı ve tutkulu, tecrübeli ve uzman ekiplerinin
sinerjisi ile inovatif ürünlere imza atıyor.
Yüzde 100 elektrikli, çevre dostu, hizmet

aracı ailesi TRAGGER, boyutları, yüksek çalışma performansları ile özellikle havaalanları,
fabrikalar, hastaneler, turizm
alanları ve lojistik alanlar gibi
noktalarda hizmet veriyor. Türk
tasarımcıları tarafından FormFollows-Function yaklaşımı ile
tasarlanan ve titiz Türk mühendisliğinin ürünü olan araçların
elektrik donanımının tamamı
Türkiye’den sağlanmaktadır.“

İLK ÖDÜL DESIGN TURKEY’DEN

Ali Serdar Emre

Saffet Çakmak

CDMMobil Kurucu Ortakları Saffet Çakmak ve
Ali Serdar Emre, endüstriyel tasarım ve otomotiv
sektörünün yakından tanıdığı isimler. İkili,
Avrupa ve ABD’de de çalışmalar yürütüyor.
Saffet Çakmak, tasarım, mühendislik, üretim ve
kullanıcı deneyimi alanındaki uzmanlığı, 20
yılı aşkın endüstri tecrübesi ile birleştirdiklerini
kaydetti. Çakmak, teknolojiyi ulaşılabilir,
ekonomik bir hale getirmek için, kullanıcı
deneyimi odaklı, fonksiyonel, teknolojik, kaliteli
ve yenilikçi yaklaşımı ve tutkulu, tecrübeli ve
uzman ekiplerinin sinerjisi ile inovatif ürünlere
imza attıklarını söyledi.

Mobilite ürün ve hizmet platformu
CDMMobil bünyesinde üretilen
elektrikli hizmet aracı TRAGGER, ilk
ödülünü Design Turkey’de kazandı.
Araç; Design Week Turkey kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
iş birliğiyle düzenlenen Design
Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri
kapsamında İyi Tasarım Ödülü’ne
layık bulundu. TRAGGER QDS700
bu ödülü; Türkiye’de kullanıcının
ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve
ulusal pazarda ürüne katma değer
ve rekabetçi üstünlük kazandıran
tasarımı ödüllendiren Araçları ve
Aksesuarları Kategorisi’nde aldı.
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ÇÖPLER YERLİ TEKNOLOJİYLE
ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜYOR

Sektör temsilcilerinin girişimleri
sonucu yerli aksam kullanımı için
mevzuat düzenlemesi yapıldığını,
halihazırda bazı uygulamaların
firmaları zorladığını vurgulayan Yıldız,
“Şu an yerli aksam desteği biraz
daha genişledi, en azından biyogaz
santrallerini kapsadı. Ancak mevzuatta
%55 yerlilik limiti var; ancak bu limite
çöpten enerji santrallerinde ulaşmak
teknik olarak mümkün değil, çünkü bu
santrallerde kullanılmayan ekipmanlar
da listeye eklenmiş durumda, dolayısı
ile yerli olarak üretilen ekipmanlar
%55 limitini sağlayamıyor. Böyle bir
aksaklık var. Buna yönelik dilekçe
verdik netice bekliyoruz.” dedi.

üyesidir

Sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz?
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Mezuniyetten sonra
10 yıl ağırlıklı olarak savunma sanayiinde
çalıştım. Daha sonra lise ve üniversiteden
tanıştığım arkadaşlarla ARİŞ Makina’yı
2013’te devraldık. Sıfırdan bir firma
kurma amacıyla yola çıktık fakat hazır
bir firmayı almanın iş bitirme, piyasada
bilinirliği gibi avantajlar sağlayacağını
düşündük. 3 ortak olarak yola çıktık, bu
ortaklarımızdan biri bir buçuk sene önce
ayrıldı. Makine mühendisi ortağımla işlerimizi sürdürüyoruz. 10 beyaz, 7’si de
mavi yakalı olmak üzere 17 kişi istihdam
ediyoruz.
İlk dönemlerimizde her yeni firma
gibi ne iş olsa yaparız tavrında bir davranış gösterdik. Örnek vermek gerekirse;
ilk TÜBİTAK projemiz, 1507 desteğiyle
meyve, sebze kurutma fırını oldu. Ardından kartela basım makinesi gibi çeşitli
mekanik ürünler tasarlayıp ürettik. İlerleyen süreçte yenilenebilir enerji sektörüne yoğunlaştık. Çöpten enerji elde eden
enerji santrallerine, biyogaz santrallerine
makine ve ekipman üretiyoruz. Santralin
olmazsa olmaz bir parçası olan ‘Booster
Sistemi’ bunların en önemlisi.

YERLİ ÜRETİM BELGELİ SİSTEM
Booster Sistemi ne yapar?
Türkiye’de ilk defa ARİŞ tarafından
üretilen bu sistemin yerli malı belgesini
aldık. Sistem çöp sahasında oluşan metan
gazı veya biyogazı sahadan vakumlar.
Bazı süreçlerden geçirerek iyileştirir, motorun istediği parametrelere göre basınçlandırarak gazı şartlandırıp motora iletir.
Çöp depolama alanının en alt kısmında
oksijensiz bir ortam meydana geliyor.
Burada doğal bir şekilde biyolojik çözünme yani 4 aşamalı bir biyokimyasal reaksiyon meydana geliyor. Bunun sonucunda metan gazı içerikli biyogaz oluşuyor.
Sahanın enine ve boyuna, çöp miktarına,
çöp derinliğine göre farklı şekilde projelendirerek borulama işlemine tabii tutuyoruz. Torak altında delikli borular döşüyoruz bir noktaya kadar. Bir yerden sonra
deliksiz bir şekilde Booster Sistemine kadar ilerliyor; o da gazı vakumluyor.
Eskiden çöpler belediyelere bir hayli
sorun teşkil ederdi. Patlama ihtimali olan,
koku yapan, çevreye zarar veren durumHer krizin aynı zamanda bir
fırsat olduğunu kaydeden
Burak Yıldız, “Yerlileştirme
Sayın Cumhurbaşkanımızın
sıklıkla vurguladığı bir konu.
Çalışmalar yapılıyor. İlk başta
yerlileştirilmesi gereken
sektörler ya da ekipmanlar için
liste çıkarıldı. Bunlar aslında
krizin fırsata yönelik tarafları.
Artık yerleştirilmesi gereken
ürünler için harekete geçilmeli,
bir an önce yerlileştirme
başlamalı.” diyor.

dayken şimdi enerji kaynağı ve mali olarak katkı anlamına geliyor. Bu santraller
aslında çok yaygın. 81 ilin ilçeleriyle
beraber 300 kadar fizibıl olabilecek çöp
sahası var. Belki bunların %70, %75’i,
özellikle daha fizibıl olanlar dolu veya
enerji üretimi gerçekleştiren santraller
kurulmuş durumda.
Ankara, İstanbul ve Gaziantep 10-12
sene önce ilk santrali kuran illerimiz.
2011’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Destekleme Mekanizması (YEKDEM)
Kanunu çıkarıldı. Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğe devlet 10 sene alım
garantisi verdi. Onunla birlikte hızlandı
yatırımlar. Belediyeler gelir elde etmeye
başladı; ekonomik değeri olan kaynağa
dönüştü ve şu an çok popüler. Sonuçta
enerjide bir açık var; devlet bunu teşvik
ediyor.
Üretilen elektrik tatmin edici düzeyde
mi?
Çöpü belli bir miktarda elektriğe çevirebilirsiniz. Bunun Türkiye’deki elektriğe
katkısı belki istenen düzeyde olmayabilir.
Çünkü çöp miktarı kısıtlı fakat sonuçta bu
bir katkı. Yenilenebilir enerji; sürekli gelen bir çöp var. Yurt dışında daha verimli
teknolojiler olabilir maliyet anlamında
ancak Türkiye’nin şartlarına çok uygun
değil. Mevcut uygulamaların Türkiye için
bir güzel ve ekonomik bir katkı olduğunu
düşünüyorum.
Dünyada durum nasıl?
Avrupa ülkelerinde bu sistem yavaş
yavaş terk edilmeye başlandı. Çünkü
Avrupa artık kaynağında ayrıştırma veya
yakma yöntemine yöneldi. Yakma sonucu elde edilen ısıyla, buhar türbini elektrik üretiyor biraz daha yüksek gelirle.
Bu yöntem çevre kirliliği oluşturmuyor
mu?
Atık gazı temizleyerek doğaya salıyorlar. Bu nedenle Avrupa’daki sistemin
maliyeti çok yüksek. Yerli bir uygulama
bildiğim kadarıyla yok ama denemeler
var. Dolayısıyla yakma sistemi Türkiye
için biraz lüks gibi. Mevcut yöntem biraz
daha Türkiye’ye uygun.

ÇÖP STOKLAMA ÖNEMLİ
Çöplerinin stoklanması önemli midir?
Benzer kapasitede iki tesisten birisi
saatte 400 kWh elektrik enerjisi üretirken
diğeri 1000 kWh üretebiliyor. Sahanın
projelendirilmesi, projeye uygun olarak çöplerin yapılanması ve istiflenmesi
elektrik üretimiyle doğru orantılıdır.
Santraller için başka neler
yapıyorsunuz?
Bizim burada kapasitemiz sınırlı.
Booster, bir santral için olmazsa olmaz.
Bir de santralin verimliliğini artıran bazı
kritik ekipmanlar var; gaz soğutucu, gaz
yakma bacası, H2S giderim sistemi, gaz
yakma bacası, siloksan giderim sistemi
de üretimimiz arasında. Santral verimini
artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarımız
ise halen devam etmektedir.
OSTİM üyesisiniz ve Ostim
Teknopark süreciniz var. Firma
olarak bölgede bulunmak size neler
sağlıyor?
OSTİM’de gerçekten büyük bir ekosistem var. Çok defa düşünmüşüzdür;
OSTİM dışında daha büyük bir yere taşınalım diye ama OSTİM’de sürekli hizmet
alımı yapıyoruz. Malzeme tedariğinde de
OSTİM’in ciddi bir avantajı var. Her şeyi
kendimiz yapmak gibi bir yaklaşımımız
hiç olmadı. Makine ekipman yatırımı da
çok fazla yapmadık; çünkü istediğimiz
zaman kullanabileceğimiz çok sayıda
makine ve ekipman var OSTİM’de. Hizmet sektörüne faaliyet gösteren, bizim
yapacağımız işleri yapabilecek firmalar
da aynı şekilde. Ağırlıklı olarak mühendisliğe, sistem tasarımına, yazılım geliştirmeye odaklandık. Dolayısıyla OSTİM
bizim için çok cazip.

Devamı
Sayfa 19'da

OSTİM ENERJİK Kümelenmesi’nin
üyesi ARİŞ Makina, Türkiye’de yeni
yeni uygulanmaya başlanan çöpten
enerji elde eden enerji santrallerine
ve biyogaz santrallerine makine ve
ekipman üretiyor. ARİŞ, bir bakıma
çöpü ekonomiye kazandırıyor.
Bir girişimcilik başarısı firmanın
Yönetici Ortağı Burak Yıldız,
savunma sanayiindeki birikimlerini
enerji sektörüne taşıyan bir isim.
Santrallerin en kritik ünitesi Booster
Sistemi’nde Türkiye’de yerli üretim
belgesi alan ilk firma olduklarını
belirten genç işadamı, ülkemizdeki
yerli ürün kullanımına ilişkin gündeme
işaret etti.
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Ostim Teknopark’ın hem prestij anlamında, hem de mali açıdan avantajları var. Kendimize uygun bir yer yapma
fırsatı sunulunca teklifi değerlendirdik.
Sanırım bu manada ilk anlaşma yapan
firmayız. Ostim Teknokent yerleşkesinde bina inşaatımız devam ediyor. Hem
OSTİM, hem de teknokent içinde kendi
yerimizi yapmak büyük bir ivme kazandıracak bize. Buradaki en büyük motivasyon ise üretim kapasitesini ve kalitesini
artırarak yurtdışı pazarlara açılmak.

KISA
Kardeş ülke, Türk KOBİ’lerine yeşil ışık yaktı

PAKİSTAN
SANAYİSİNE
DESTEK VERECEK

YÜZDE 55 BANDI ZORLUYOR
OSTİM ENERJİK Kümelenmesi’ni
nasıl keşfettiniz? Neler bekliyorsunuz
bu oluşumdan?
Eskiden beri bende kümelere/derneklere karşı bir ön yargı vardı. Kümelerin
çok fazla bir katkı sağlayamayacağı veya
emek verseniz de karşılığını alamayacağınız şeklinde. Kümenin bir toplantısına
katılmıştım. Giderken bile çayımızı içer
çıkarız diye düşünüyordum. Toplantıda
yapılan sunum ve konuşmalarda sektörle
ilgili önemli tespitler dile getirildi.
Faaliyet alanımızdaki santrallerin yatırım maliyetleri yüksek meblağlı. Şu an
bir santrali tek başına yapacak finansmanı
belki sağlayabilir, belki de sağlayamayız;
o bizim son barutumuz. Küme toplantısında bir ihaleye ortak katılım önerisi
geldi. Bizim de benzer bir fikrimiz vardı:
Biyogaz santrallerini kooperatif olarak
yapmak. Aynı istikamette yaklaşım görünce; OSTİM ENERJİK’e üye olma kararını verdik. 3-4 aylık üyelik sonrasında
şunun altını çizmek isterim; bu tür organizasyonlarda siz ne kadar dahil olursanız
o kadar katkı alırsınız.
Yerli üretimin desteklenmesi gerekiyor. Yerli ürünlere pozitif ayrım
olmalı. Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü’nün daha önceki mevzuatları,
çöp gazı santralini biyogaz santralini içermeyecek şekilde hatta sadece Türkiye’de
uygulanmayan gazlaştırma santrallerini
içerecek şekilde düzenlenmişti. Dolayısıyla hiçbir üretici yerli üretim desteğinden faydalanamıyordu.
Bizim ve sektör üreticilerinin talepleri oldu, mevzuat değişti. Şu an yerli
aksam desteği biraz daha genişledi, en
azından biyogaz santrallerini kapsadı.
Ancak mevzuatta %55 yerlilik limiti var;
ancak bu limite çöpten enerji santrallerinde ulaşmak teknik olarak mümkün değil, çünkü bu santrallerde kullanılmayan
ekipmanlar da listeye eklenmiş durumda,
dolayısı ile yerli olarak üretilen ekipmanlar %55 limitini sağlayamıyor. Böyle bir
aksaklık var. Buna yönelik dilekçe verdik
netice bekliyoruz.” dedi.

KISA

STİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA), Pakistan firması ile iş birliği anlaşması imzaladı. Karaçi’deki IDEAS Fuar’ında atılan imza ihracat olanaklarını
artıracak. Diğer yandan Pakistan Hava
Kuvvetleri OSSA’nın kümelenme tecrübelerinden yararlanacak.

O

Pakistan'ın Karaçi kenti, 27-30 Kasım 2018 tarihlerinde IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri’ne ev
sahipliği yaptı. 10'uncusu düzenlenen
etkinlikte, dünyanın birçok ülkesinden
savunma sanayii temsilcileri ve üst düzey yöneticiler tedarikçi aradı.
İki yılda bir gerçekleştirilen
IDEAS’ta, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği ile beraber
25 Türk firması yer aldı. OSSA, sektörün önemli buluşmasına, küme üyeleri
Aksa Run Flat, CES İleri Kompozit,
Galen Teknoloji, Garanti Giyim, Nero
Endüstri’yle birlikte katıldı.
İhracatı geliştirme adımı
OSSA standı, fuar boyunca askeri ve
sivil yöneticilerden yoğun ilgi gördü.
IDEAS’ta oldukça verimli görüşmeler
gerçekleştiren küme, Pakistanlı Supreme Tecnocrafts firması ile iş birliği anlaşması imzaladı. Galen Teknoloji de
Supreme Tecnocrafts’la el sıkıştı.

Atılan imzalar, iki ülkenin arasında
sanayi ve teknoloji geliştirilmesi konusunda iş birliğine katkıda bulunmak
ve KOBİ'lerin yeni pazarlara açılması
için önem taşıyor. Anlaşmayla birlikte
OSSA üyeleri Pakistanlı firma kanalıyla ülke pazarına üretim kabiliyetlerini
ve ürünlerini pazarlayabilecek, ihracat
kapasitelerini artırabilecek.
OSSA’nın çalışmaları, Türkiye ve
Pakistan firmalarının KOBİ’ler düzeyinde uzun dönem iş birliklerini artırmasının yolunu açtı. Pakistan heyetleri
ile yapılan görüşmelerde; 213 OSSA
üyesinin savunma ve havacılık kabiliyetleri kapsamında; talaşlı imalat,
elektromekanik, yüzey işleme, kompozit, test altyapısı ve diğer üretim süreçlerinin ayrıca motor revizyonu, balistik
cam, yangın kontrol sistemleri ve birçok yedek parça ürünü talep gördü ve
bu imkânların Pakistan’a sunabileceği
tespit edildi.
OSSA ayrıca, kümelenme konusundaki tecrübelerini Pakistan'daki kümelenme planına model olarak sunmak ve
burada benzer bir kümelenmenin oluşturulmasına katkı sağlamak konusunda
Pakistan Hava Kuvvetleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. 2019 yılında yeni
adımların atılacak. Bu kapsamda Pakistanlı yetkililer Ankara’da ağırlanacak.

KOBİ’lere finansman kolaylığı
Güney Kore’de KOBİ’lerin finansmana
erişim açısından banka kredilerine
büyük ölçüde bağımlı olması devletin
çözüm üretmeye çalıştığı bir durum.
Bu kapsamda Güney Kore Hükümeti,
start-uplara ve yenilikçi işletmelere
yapılan yatırımları artırmak için,
sermaye piyasalarında geniş kapsamlı
değişiklikler yapacak. Seul’un yeni
yeni hareketlenmeye başlayan start-up
ortamında faaliyet gösteren küçük ölçekli
firmaların finansmana erişimlerinin
kolaylaşması hedefleniyor. Yasal
düzenlemelerle ilgili iyileştirmelerin
yürürlüğe girmesiyle birlikte, küçük
şirketler için finansman yaratma
ortamının gelişeceği, dolayısıyla
inovasyonun hızla artacağı bekleniyor.

Avrupa ekonomisi
küresel etki altında
Kürsel ticaretteki anlaşmazlıklar, Avrupa
ekonomisinde de hissediliyor. Kıtanın
en büyük ekonomilerinden Almanya
2015'ten bu yana ilk defa üçüncü
çeyrekte daraldı. Federal İstatistik Ofisi
tarafından açıklanan verilere göre;
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte
yüzde 0,2 daraldı. Diğer taraftan Brexit
süreci ve küresel anlaşmazlıklarla
birlikte İngiltere de etkilenen ekonomiler
arasında. İngiltere İmalat Satınalma
Müdürleri Endeksi (PMI) Eylül ayında
53,6 seviyesindeyken, Ekim ayında 51,1
seviyesine geriledi.

Fas’a yabancı yatırım akıyor
Fas Dış Ticaret Ofisi’nin Fas’taki
doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin son
raporunda, 2018 yılının Ekim ayının
sonu itibariyle söz konusu yatırımların
akımının yüzde 41.5 oranında artarak
30.27 milyar dirhem seviyesine ulaştığı
açıklandı. Aynı raporda, ülkedeki yabancı
yatırımların gelirlerinin yüzde 8.5’lik artışı
ve harcamalarının yüzde 0.2’lık artışı adı
geçen artışın nedeni olarak vurgulandı.
Bununla birlikte, döviz girişi ve çıkışına
ilişkin sermaye hesabı dengesinin yüzde
2.5 oranında düşerek 45.252 milyar
dirhem’e ulaştığı ifade edildi.
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“İhtiyacı karşılamak çözüm değil
ihracat da önemli”
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı Fatin
Dağçınar, bilgisayarlı tomografi,
manyetik rezonans, ultrasonografinin
Türkiye’deki teknolojiyle
üretilebileceğini belirtti. Dağçınar,
“Türkiye’nin ihtiyacını karşılmakta
çözüm değil, bu ürünlerin ihracatı
da çok önemli. Biz bu ürünleri yapıp
ülkemizin ihtiyacını karşıladıktan
sonra aynı zamanda ihracatını
yapabilirsek artı bir gelir olacaktır.”
dedi.

STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, A Para
Televizyonu’nda yayınlanan Türk İşi
programına katıldı. Dağçınar, Türk medikal sektöründeki yerlileşme çalışmaları
hakkında bilgi vererek, medikal sektörünün kamudan beklentilerini anlattı.

O

Türkiye’de tıbbi cihaz sektörünün son
zamanlarda gelişme katettiğini belirten
Dağçınar, yaklaşık olarak Türkiye’deki
tıbbi cihaz sektörünün yüzde 15’inin yerli
üreticiler tarafından sağlandığını belirtti.
En çok giderin tıbbi görüntüleme cihazlarına harcandığına dikkat çeken Fatin
Dağçınar, bu cihazlar için devletin, ilk
önce offset olarak başlayan şu anda da
Sanayi İşbirliği Programı’yla Türkiye’de
üretilmesini hedeflediğini hatırlattı.

Türkiye’de üretilebiliyor
Tıbbi görüntüleme cihazlarının yapılması için Türkiye’deki büyük Ar-Ge
kuruluşlarının da işin içine girmesi gerektiğine dikkati çeken Fatin Dağçınar,
“Bu işe soyunan büyük firmalarımız var.
Yurt dışındaki büyük tıbbi cihaz üreticisi firmalarla görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Bunlarla, Ocak ayında
yapılacak Sanayi İşbirliği Programı’yla
yapılan ihaleye katılacaklar. Bu ürünlerin yerlileştirilmesinin sağlanacağını
umuyoruz. Fakat burada iki tane ürünümüzün Türkiye’de yapıldığını bildirdik
devletimize. Toplamda 5 ürün seçilmişti;
manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, dijital röntgen, hasta başı monitörü ve
ultrasonografi. Bunlardan hasta başı monitörü ve dijital röntgen Türkiye’de imal
ediliyor. Bu ürünlerin ihale kapsamından
çıkmasını rica ettik.”

Fatin Dağçınar,
desteklerle üretilen
ürünlerin ticarileşmesi
konusunda kamu
kurumlarının bir
entegrasyon içinde
olması gerektiğini
ifade etti. Dağçınar,
“Şu an Türkiye’de
1.500 tane hastane var. Bunların 500’ü
özel, bin tanesi Sağlık Bakanlığımızın ve
üniversitelerimizin hastaneleri. Buralara bu
geliştirilen cihazların konulması kesinlikle
bu firmalarımıza bir yol açacaktır. Yaptıkları
ürünler ticarileşecektir ve bir katma değer olarak
Türkiye’ye dönecektir.” dedi.

Türk medikal sanayinin üretimi hakkında detaylı bilgiler veren deneyimli
sanayici şu bilgileri paylaştı: “Her şeyi
üretiyoruz. Ambulans, acil ekipmanları,
ameliyathane donanımları, anestezi solunum cihazları, bioteknoloji ürünleri. Çözüm ortaklığı, Ar-Ge ve inovasyon yapan
firmalarımız da var bu arada. Diş hekimliği sistemleri, görüntüleme, hastane donatımı, ortopedik ürünler ve implant teknolojileri, laboratuvar ekipmanları, medikal
gaz sistemleri, sterilizasyon cihazları, tek
kullanımlık ürünler, temiz oda, bio güvenlik sistemleri ve terapi sistemleri ülkemizde üretilmektedir.”

İhracat yapılmalı
Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografinin Türkiye’deki teknolojiyle üretilebileceğini belirten Dağçınar, “Üniversitelerimizde çok değerli
yıllardır bu konularda çalışan hocalarımı-

zın da projelere dahil edilmesi sonucunda
yıllarca uğraştıkları bilgi ve becerileri bu
konuya aktaracakları daha farklı ürünler de gerçekleştirileceğini umuyoruz.
Türkiye’nin ihtiyacını karşılmakta çözüm
değil, bu ürünlerin ihracatı da çok önemli.
Biz bu ürünleri yapıp ülkemizin ihtiyacını
karşıladıktan sonra aynı zamanda ihracatını yapabilirsek artı bir gelir olacaktır.”
değerlendirmesini yaptı.

Ticarileşmeye yönelik destek
Devletin her türlü desteği sağladığna
dikkat çeken Fatin Dağçınar, desteklerle
üretilen ürünlerin ticarileşmesi konusunda kamu kurumlarının bir entegrasyon
içinde olması gerektiğini ifade etti.
Sağlıkla ilgili kamu destekleriyle geliştirilen tıbbi cihaz ve medikal ekipmanlarının Sağlık Bakanlığı’nca da desteklenmesini talep eden Dağçınar, “Şu
an Türkiye’de 1.500 tane hastane var.
Bunların 500’ü özel, bin tanesi Sağlık
Bakanlığımızın ve üniversitelerimizin
hastaneleri. Buralara bu geliştirilen cihazların konulması kesinlikle bu firmalarımıza bir yol açacaktır. Yaptıkları ürünler
ticarileşecektir ve bir katma değer olarak
Türkiye’ye dönecektir.” dedi.
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan’ın da sağlık sektörüyle ilgili
görüşlerini hatırlatan Dağçınar, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Sağlık, savunma sanayii
kadar stratejik bir alan. Yabancı ürünlerden pahalı olsa da devletimizin bizi seçmesini rica ediyoruz. Biz zaten ucuzuz.
Yüzde 15 fiyat avantajı uzun bir süre gündeme gelmedi ama artık bunu gündeme
alıyorlar. Bu avantajı uygulayan kamu
kuruluşlarına teşekkür ederiz.”

EN BÜYÜK SORUN ÖDEMELER
edikal sektöründeki üreticilerin
M
sorunlarını da paylaşan Fatin
Dağçınar, “Bizim karşımızdaki en

büyük sorun, ödemelerde yaşadığımız sıkıntılar maalesef. Üniversite
hastaneleri ödemeleri çok geç yapılıyor. Devlet hastaneleri ödemeleri
de geç yapılıyor. Özellikle şu anda
faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir
dönemde geç yapılan ödemelerden
dolayı firmalarımız baya bir zorluk
yaşamaktalar. Çünkü kar marjları
belli. Bunun bir an evvel toparlanacağını düşünüyoruz.” bilgisini verdi.
Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki
(SUT) ürünlerin fiyatlarının güncel
döviz kurlarıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini talep eden Dağçınar, medikal sanayi üreticilerinin de
ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne
ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Devletin bazı projelerde daha önceden
yaptığı ön finansman uygulamasının
yeniden hayata geçirilmesini istediklerini ifade eden Dağçınar, Sağlık
Endüstrileri Yönlendirme Kurulu’na
kümelenmelerin de davet edilip
görüşlerinin alınması gerektiğinin
altını çizdi.

AB PAZARI İÇİN AKREDİTE
LABORATUVAR
ektörün gelecekte karşılaşabiS
leceği sorunlar için de alınması
gereken önlemleri dile getiren Dağ-

çınar, “Avrupa’da yeni tıbbi cihaz
regülasyonuna uyum çerçevesinde
firmalarımızın ileride karşılaşacakları
sorunları atlatabilmesi için akredite laboratuvar istiyoruz. Akredite
laboratuvarda bütün medikal sektörünün ihtiyaçlarını giderebilecek
şekildeki ekipmanların korunmasını
ve bilgili ve tecrübeli personelin
atanmasını rica ediyoruz. Bu çok
önemli bir sıkıntı olacak ileride.”
uyarısında bulundu.
Üniversite-sanayi iş birliği için devletin bir organizasyonu hayata geçirmesi önerisini dile getiren Dağçınar,
şunları söyledi: “Üniversite-sanayi
iş birliğinde sanayi için zaman çok
önemli. Yeni bir ürün yapıyorsanız,
ya da yeni bir çözüm yolu arıyorsanız çok hızlı olmanız lazım. Çünkü
dünyadaki rakiplerimiz hiç durmadan çalışıyor.”

KDV’DE YÜZDE 8 TALEBİ
edikal sektöründe ürün üretM
mek için aldıkları hammadde
ve ara mamülleri yüzde 18 KDV ile

aldıklarına dikkat çeken Dağçınar,
“Ama tıbbi cihazın KDV’si yüzde 8
dolayısıyla yüzde 10 bir KDV farkı
doğmakta. Bunları da geri almakta
zorluklar yaşıyoruz. Tıbbi cihaz
da kullanan ürünlerin KDV’lerinin
yüzde 8’e düşürülmesi bizim için bir
avantaj olacaktır.

İhale şartnamelerinde genel bir
takım şartnamelerin hazırlanması
bizim için de iyi olacaktır. Bazen çok
spesifik şartnamelerle karşılaşıyoruz. Onlar maalef sıkıntı doğuruyor.”
değerlendirmesini yaptı.
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Hedef yüksek teknoloji
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık
alanında yapılacak düzenlemeler ve
bakanlığın hedefleriyle ilgili bilgi
verdi. Koca, “Yüksek teknolojili tıbbi
cihazların imal edilebildiği bir ülke
olmayı hedefliyoruz.” dedi.
ağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca,
Bakanlık’ta düzenlenen basın toplantısında; önümüzdeki süreçte
sağlık alanında yapılacak düzenlemeler
ve bakanlığın hedefleriyle ilgili bilgiler
verdi.

S

Toplantıda; yeni yasa, şehir hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihazda yerelleşme, sağlık
hizmetlerinde dijitalleşme, tütün kullanımıyla mücadele, sağlıklı yaşam kültürü
gibi birçok başlık ele alındı.
Bakanlığın vizyonunun; “Tüm toplum
olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu,
ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği
bir Türkiye” olduğunu ifade eden Bakan
Fahrettin Koca bunun; kamu, üniversite
ve özel sektör ayırımı yapılmaksızın, tüm
ülke kaynaklarının seferber edildiği, riskli grupları önceleyerek toplumun en ücra
köşesine ulaşabilen, tüm toplumu sağlıklı
olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir; vatandaşımızın alışkanlıkları, inançları ve beklentilerine saygı
göstererek onların ihtiyaçlarını karşılayan

bir sağlık sistemine sahip olarak başarılabileceğine inandığını söyledi.

Topyekün sağlık hareketi
Geleceğin sağlık teknolojilerini ustalıkla kullanabilecek sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan
Koca, “Sağlık sadece belli bir alanın sorumluluğu değildir. Topyekün bir sağlık
hareketi olmadan toplumun sağlık seviyesinin yükselmesinden söz edilemez. En
iyi sağlık hizmeti verilse de, sağlığı tehdit
eden faktörler bulunduğu sürece sadece
tedavi ile uğraşan bir sağlık sektörü ile
sonuç elde edilir. Önemli olan sağlığı korumaktır.” dedi.
Yeni açılmaya başlanan şehir hastanelerini bir fırsata dönüştürmek istediklerine dikkat çeken Bakan Koca, “Üniversitelerimizle birlikte sinerji oluşturacak
bir modelle, en modern teknoloji ve en
uygun mekanların en yüksek nitelikteki
insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın
hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek
istiyoruz. Bu sayede hastanede tetkik ve
tedavisine gerek duyulan hastalarımızın
sorunlarının tek bir merkezde çözülmesini hedefliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.
Sağlık sistemine yeni kazandırılacak
hizmet modeliyle Türkiye’nin sağlık turizmi üssü haline gelmesinin mümkün olduğunu dile getiren Koca, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Sağlık sistemimizdeki hızlı
gelişim Türkiye’ye dünyada hızla sağlık
turizmi odağı haline gelme potansiyeli
sunmaktadır. Bu potansiyelin uygun şe-

kilde değerlendirilmesi üniversitelerimize hızla ‘sağlık meslekleri eğitim turizmi’
şansı verecektir. Bu sayede çeşitli ülkelerden gelecek sağlık profesyonellerine
sağlık bilimlerinde eğitim verilerek hem
sağlık diplomasisi adına çok önemli bir
kazanç hem de yine ülkemiz adına bir kazanç imkanı sağlanmış olacaktır.”
İlaç ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan
Koca, aşı, ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisini
olabildiğince yerelleştirip, Türkiye’nin
jeopolitik durumu ve son dönemde bölgesinde kazandığı nüfuzu da göz önüne
alarak önemli bir ekonomik fırsat oluşturmanın mümkün olduğunu vurguladı.
Türkiye jeopolitik konumu sebebiyle
dünya nüfusunun neredeyse üçte birinin
merkezinde bulunduğuna dikkati çeken
Bakan Koca,
“Ülkemizin yeni teknolojiye sahip ilaçların ve biyolojik ürünlerin üretilebildiği, yüksek teknolojili
tıbbi cihazların imal edilebildiği bir ülke
olmasını hedefliyoruz.” mesajını verdi.

ASELSAN medikalde KOBİ’leri işaret etti
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’ni
ziyaret eden Aselsan Genel Müdür
Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar,
KOBİ’lerle iş birliği kurma ve paydaşlık
modelini önemsedikleri mesajını verdi.
avunma sanayii ile eşdeğer önemdeki medikal sektöründe, yerli ve
milli tıbbi cihaz üretimi uzun süredir gündemde. Konuyla ilgili kamu ve
özel sektör kuruluşları çeşitli çalışmalar
yürütüyor. Savunma sanayii alanındaki
başarı ve tecrübelerini sivil sektörlere
de aktaran Aselsan da sağlık sistemleri konusunda çalışmalar yapıyor ve bu
konuda da KOBİ’lerle temaslarını sürdürüyor.
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Aselsan Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve
Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanı
ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, Trafik, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Grup Başkanı Dr. Erkan
Dorken, Sağlık Sistemleri Program Müdürü Mevlüt Gülmen, OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi’ni ziyaret etti.
Küme yönetimi, üyelerinin üretim
yetenekleri ve ürünleri hakkında Aselsan yetkililerine bilgi verdi. Ziyarette
yerli ve milli tıbbi cihaz üretiminin öne-

mi vurgulanarak, karşılıklı bilgi paylaşımı ve ortak çalışma alanları masaya
yatırıldı. Aselsan yöneticilerine OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak
Showroom’undaki ürünler de tanıtılarak, küme üyelerinin yerli ve milli ürünlerdeki başarısı anlatıldı.

Aselsan tecrübesiyle kümenin
yanında
Dr. İbrahim Bekar, sağlık alanında
yaptıkları yatırımların yanı sıra çeşitli
firmalarla olan anlaşmalarına da dikkat
çekerek, Aselsan’ın uzun yıllardır oluşturduğu teknolojik ve endüstriyel bilgi,
beceri ve tecrübesi ile OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi üyesi yerli medi-

kal sektör üreticilerinin yanında olduğu
mesajını verdi.
Bekar, Sanayi İşbirliği Projeleri’nde
KOBİ’lerin önemini vurgulayarak, onları yok saymadan iş birliği kurma ve
paydaşlık modelini önemsediklerini belirtti.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin
Dağçınar, Aselsan ile bilgi alışverişinin
sürekli olmasının medikal sanayi açısından değerli olduğunu ifade etti. Dağçınar, Aselsan’dan öğrenecekleri çok
fazla bilgi ve deneyim olduğuna dikkat
çekerek, iş birliklerinin devam etmesi
temennisini dile getirdi.
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ASO
55 yaşında
18 Kasım 1963 tarihinde bir grup
sanayicinin önderliğinde kurulan
Ankara Sanayi Odası (ASO),
'Başkentin Sanayiinden Sanayinin
Başkentine' sloganıyla 55 yılda
Ankara’yı Türkiye’nin önemli bir
üretim merkezi haline getirdi.

KASIM 2018

Girişimcilik programı ‘gelişti’
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir
Uzkurt, Girişimcilik Destek
Programı'nın 1 Ocak 2019 itibariyle
yerini Girişimciliği Geliştirme Destek
Programı’na bırakacağını söyledi.

K

OSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir
Uzkurt, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan Yeni Girişimcilik Desteği ile teknolojik alanlarda faaliyet
gösterecek girişimlere daha fazla destek
sağlanacağını açıkladı.
Uzkurt, 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan destek programlarından Girişimcilik Destek Programı'nın, KOSGEB’in
yeni vizyonu doğrultusunda ve girişimcilerden gelen taleplerin dikkate alınması ile
KOSGEB İcra Komitesi tarafından alınan
karar çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibariyle yerini Girişimciliği Geliştirme Destek
Programı’na bırakacağını belirtti.
Teknoloji tabanlı girişimciliğe daha fazla
destek

SO Başkanı Nurettin Özdebir,
55. yaşını kutlayan ASO’nun
kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür
ederek, “Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO, 55 yıldır,
üretimde Başkenti temsil etmenin sorumluluğu ile ‘başkentin sanayisini
sanayinin başkentine’ dönüştürmeye
çalışıyor. ASO, Ankara’nın, bin yıllık üretim geleneğinden geleceğini
üreten 55 yıllık bir güç birliği. ASO
ile Ankara, artık kendisine dünya
kenti rotası çizmiş, yüksek teknolojinin başkenti ve Türkiye’nin önemli
bir gücü.” dedi.
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Türkiye sanayinin
anahtar kurumu
ASO’nun 55 yıllık tarihinde hem
Ankara hem de Türkiye sanayisi çok
önemli mesafeler kat ettiğine değinen Özdebir, şunarı söyledi: “ASO,
Ankara için olduğu kadar Türkiye
ekonomisi ve sanayisi için de çok
önemli bir kurum olmuştur. Ankaralı
sanayiciler, bugün dünyanın hemen
hemen her köşesine sanayi mamulleri ihraç eder noktaya gelmiştir.
Ankara sanayisi gelişirken ASO ise
Türkiye’de sanayinin ve ekonominin
gelişmesinde anahtar bir kurum haline gelerek görüşleri merak edilen,
söyledikleri ciddiyetle takip edilen
bir kurum olmuştur. Odanın kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisi
ve sanayisi hakkında dile getirdiği
görüşleri ise sanayinin gelişimini
nasıl yönlendirdiğini ortaya koymaktadır.”
Özdebir, ASO’nun kuruluşundaki
ruhu korumaya devam edeceklerini
ve Ankara’yı sanayinin de başkenti
yapmak için bütün güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında uygulanacak Yeni Girişimci
Programı ile imalatçı ve teknoloji tabanlı
girişimciliğe daha yüksek miktarda destek
sağlanacağını belirten Uzkurt, bu sayede
ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına daha etkin
katkı sağlanacağını, bürokrasinin azaltılması anlamında da girişimci adaylarına daha
kolay, sade ve hızlı çözümler sunulacağını
ifade etti.

50.000 TL hibe ve
100.000 TL geri ödemeli
olarak uygulanan destek üst limitlerinin yeni
program ile arttırıldığını dile getiren Cevahir
Uzkurt, imalatçı ve yenilikçi iş yapacak olan
girişimcilerin 360.000
TL’ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyet gösterecek girişimcilerin ise sağladığı
istihdam performansına göre 60.000 TL’ye
kadar destek alabileceklerini açıkladı.
Programın destek oranının artırılarak
yüzde 75 olarak belirlendiğini vurgulayan
Uzkurt, Kadın, genç, gazi, engelli ve şehit
yakınlarımız için pozitif ayrım gözetilmeye
devam edileceği bilgisini paylaştı.

Başvurular 1 Ocak 2019’da
Geleneksel girişimcilere istihdam performasına göre destek verileceğini belirten
KOSGEB Başkanı, tüm başvuru ve ödeme
süreçlerinin e-devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirileceğini aktardı. Uzkurt,
“Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
kapsamındaki Yeni Girişimci Programı'na
başvurular 01.01.2019 itibariyle alınmaya
başlayacak olup, Girişimcilik Destek Programı kapsamındaki Yeni Girişimci Desteği'ne
ise 31.12.2018 tarihi saat 23:59’dan sonra
yeni başvuru alınmayacaktır. Yeni Girişimci Desteği kapsamında başvuru yapmış ve
destek almaya hak kazanılmış işletmelerimize ilişkin süreçler devam edecek.” bilgisini
verdi.

36 meslekte daha
belge zorunluluğu
esleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen
meslek sayısı 81’den 117’ye çıktı.
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11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan dördüncü
Tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler
sınıfına giren 36 meslekte daha MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2018/1 sıra numara-

lı tebliğinde yer alan 36 meslekte MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, Tebliğin yayım tarihinden itibaren on
iki ay sonra (11.11.2019 tarihinden sonra) çalıştırılamayacak.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa
göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî
Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin
meslekî ve teknik eğitim veren okul ve
bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen
bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar
için belge şartı aranmıyor. Detaylı bilgi
www.myk.gov.tr adresinde.

Çarklar
yavaşladı
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 2,7 azaldı.
ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2018 Eylül ayı sanayi üretim endeksi rakamlarına göre, madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi 2017
yılı Eylül ayına göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 3,2 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.
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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
2018 Ağustos ayına göre yüzde 1,3,
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi yüzde 2,5 azaldı.
2018 yılı üçüncü
çeyreğinde takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre
yüzde 1,5 arttı. Bir
önceki
çeyreğe
göre mevsim ve
takvim etkilerinden
arındırılmış sanayi
üretimi ise yüzde
0,2 azaldı.

