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Marshall’dan çeliğe uzanan yol
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

Y

erli ve milli üretimi sıklıkla
konuştuğumuz şu günlerde,
Mehmetçiğimizin
Afrin’deki
mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.
Afrin’de güvenlik güçlerimizin başarısı milletçe bizleri gururlandırırken, tüm
dünyaya da tam bağımsızlığa ilişkin net
mesajları peş peşe veriyoruz.
Tarihimizde çok sayıda şanlı zaferimiz
var. Bu zaferlerin en önemli göstergesi;
bayrağımızın ve bağımsızlığımızın dokunulmaz olması.
Kırk yıla yakın bir süredir terör illetiyle
karşı karşıyayız. Ve geçen zamanda nice
vatan evladı toprağa düştü.
Okuyup, görebildiğimiz kadarıyla; her
şeyiyle ülkenize ait silah ve mühimmat
o kadar önemli ki en zor zamanda talep
ettiğiniz parçaları alamıyorsunuz.
Bu konuya şu yüzden değindim; 1974
yılında kahraman Mehmetçiğimiz soydaşlarımızın ızdırabına son vermek için
Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmişti. Aynı zamanda emperyalizme karşı müthiş bir cevaptı bu harekat.
Tüm dünyada büyük yankı uyandıran
zaferin ardından iki yıl süreli ambargo
ile silah ve yedek parça ülkemize gönderilmedi.
‘Zor oyunu bozar’ atasözü toplumumuzda çokça telaffuz edilir. O dönemlerde dayatılan zorluklar da bize savunma sanayiinde başarıya giden yolu
açtı. Özgün ürünleri ile elektronik devi,
havacılık, uydu ve uzay alanının öncüsü, roket-füze sistemlerinin tasarım ve
üreticisi, yazılım, bilişim ve sistem entegrasyon lideri, jeneratör ve alternatör,
pil ve batarya gibi kritik ürünlerin üreticileri bu dönemin ardından ortaya çıktı.
1974’ün ötesine baktığımızda ise
1948’de Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ile imzalanan iş birliği anlaşması
ile Marshall yardımlarını alan ülkemiz
aslında, geleceğine ipotek koydurmuştu. Bir ülkenin en stratejik başlıklarında
kaderimiz başkalarına teslim edilmiş;
belki bugün sektörde iddialı olmamıza yol açacak uçak fabrikasının kapısı
kapatılmıştı. Askeri yardımlar çerçevesinde aldıklarımız eski teknolojili ekipmanların bakımları da belimizi bükmüştü.

Onlar tasarladı, üretti, kazandı; biz ise
takip ettik. Kısaca ‘Siz yapmayın, bizde nasıl olsa var’ anlayışı, ayaklarımıza
büyük bir kütle olarak takılı kaldı. Birçok yazımda bu ifadeyi kullanıyorum.
Ancak yaşananları iyi analiz etmekte
fayda var…

"Başkalarının kanatlarıyla uçmaya
çalışanlar hürkuş olamazlar"

İhtiyaç anında korumacılık
Son günlerin en hararetli tartışması ise
çelik sektörünü yakından ilgilendiriyor.
ABD, çelik ithalatının ulusal güvenlik
üzerinde bir tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için 1962 yılına
ait Trade Expansion Act’in 232. Bölümü (Section 232) kapsamında re’sen
soruşturma başlattı. ABD Başkanı, tüm
dünyaya yönelik çeliğe karşı yüzde 25,
alüminyuma karşı ise yüzde 10 ilave
gümrük vergisi getirileceğini deklare
etti.
Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bu
kararın anlamı şudur: Ben kendi üreticimi ve ekonomimi öncelikle düşünür, ülkemdeki parayı onlara döndürerek yine
ben kazanırım!
Ünlü iktisatçı Ha Joon Chang’ın anlatımıyla da özet şudur: “Gelişmekte olan
ülkelere serbest ticaret yanlısı politikaları telkin ederken bile gelişmiş ülkeler,
ne zaman ihtiyaç duysalar korumacı politikalar uygulamışlardır.”
Peki bunu bir başka ülke veya diyelim
ki Türkiye yapsaydı ne denirdi? Dünya
Ticaret Örgütü kuralları var, serbest piyasa ekonomisi var. İkna eder mi? Tablo
ortada…
Bu paradigma yıllardır değişmedi ve
değişecek gibi de gözükmüyor.
Gelişmekte olan ve kısa, orta ve uzun
vadeli hedefleri olan bir ülkeyiz. Ekonomik anlamda Kızıl Elmamız; dünyanın
lider ekonomileri arasında yer almaktır.
Kızıl Elma için çok çalışmak hepimizin
boynunun borcudur. Yerli ve milli üretim geleceğimizdir, bağımsızlığımızın
özüdür…
Şehitlerimizin anısına saygıyla; ruhları
şad olsun.
"Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.
Hayal gücü ise her yere."
Albert Einstein
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Savunmada milli katkı yüzde 65’e çıktı

Başbakan Binali Yıldırım, “Savunma
sanayimizin milli ve yerli katkısını
yüzde 23'lerden yüzde 65'e çıkarttık.
Yapacak çok işlerimiz var. Bitmiş
değil.” dedi.

A

nkara Ticaret Odası’nın (ATO)
Şubat
ayı
Olağan
Meclis
Toplantısı’nda konuşan Başbakan
Binali Yıldırım, Ankara'nın yolların, hızlı
tren hatlarının buluştuğu bir merkez haline geldiğini söyledi.
Ankara metrolarını, artık yapılamayan,
kaderine terk edilen projeleri, kendisinin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde devraldığını hatırlatan
Başbakan Yıldırım, “46 kilometre metro hattını kısa sürede tamamladık, sonra
buna 10 kilometre Keçiören de ilave oldu.
Daha ihtiyaç var mı? Var. Onların da projeleri yapılıyor, önümüzdeki yıllarda yapılacak. 1-2 ay içinde Ankara'da SincanKayaş arası 'Ankaray' diye tabir ettiğimiz,
Başkentray projesi de hayata geçecek. Bu
biraz uzadı ama bu projenin yapımından

çok mahkemeleri sürdü. Yapım süresi
diyelim 2,5 yılsa mahkeme süresi 3,5 yıl
sürdü. Nihayet o da bitmek üzere. Bunlar
da tamamlandığında artık 'Hızlı tren geliyor, banliyö hattı dursun. Banliyö geliyor,
hızlı tren Sincan'da dursun.' işi ortadan
kalkıyor. Birçok hat var, bazı yerlerde 6
tane hat oluyor, rahat bir şekilde çalışacak." dedi.

“Akıl terine yatırım yapmamız lazım”
Araştırma Geliştirme Merkezlerinin
önemli hale geldiğini anlatan Yıldırım,
"Bizim, daha fazla akıl terine yatırım
yapmamız lazım. Teknolojisi yüksek,
katma değeri yüksek. Tabiri caizse yükte hafif pahada ağır işlere daha çok kafa
yormamız lazım. Araştırma Geliştirme
Teknoloji Merkezleri, üniversiteler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu
konuda yerli otomobilden tutun yerli uyduya varıncaya kadar ve teknoloji katma
değeri yüksek ürünlere varıncaya kadar
ciddi programlar üzerinde çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
“Araştırmacılara imkan sağlayan çok

güzel kaynaklar, fonların olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, bu alanda en
büyük kaynağın insan olduğunu söyledi.
Petrolü olanlar, gazı olanlar mutlak üstünlüğü var ama bunların ömrü var, geliyor geçiyor. Bizim insan kapasitemiz, bu
esasında petrolden daha kıymetli. Önemli
olan bunu yerli yerinde kullanmak." diye
konuştu.
Yıldırım, yeni sistemin en önemli özelliğinin milletin tabanda birleştirmesi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yüzde
50'den fazla destek alamayan ülke yönetimine geçemiyor. Bu da ne demektir? Milli hedefler, ülkemizin geleceği uğrunda
bazı şeylerden fedakarlık edip, bir araya
gelebilmenin şart olduğunu gösteriyor.
Bizi bir araya getirecek olan nedir? Bayrağımızdır, devletimizdir, milletimizdir
ve 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır. Bunun dışındakiler bizim zenginliğimiz. Yani Arap, Kürt veya başka bir
etnik gruptan olmaya biz karar vermiyoruz ama bizi birleştiren değerlerimiz bu
topraklarda bize yüzyıllar boyunca hakimiyet kuran değerlerimizdir.” dedi.

Yerlileşme dünyanın
önünde yürümektir

Yerlileştirme çalışmaları hakkında
bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr.
Ömer Fatih Sayan, “Yerlileşme, içine
kapanma değil, tam tersine bütün
dünyanın önünde yürümek olarak
anlaşılmalıdır.” dedi.

B

2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirebilmemizin ancak yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünler
üretebilmekten geçtiğine inanıyoruz. Yapacağımız çalışmalar ile elektronik haberleşme alanında dünya markası ürünler
üretmeyi hedeflemeliyiz. Ülkemiz, son
yıllarda ekonomide yakaladığı başarıları
üretmiş olduğu yüksek teknoloji ürünler
ile kalıcı kılmalıdır.” mesajını verdi.

TK, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik, yerli ve milli üretim ekosistemi oluşturma çalışmaları devam
ediyor. Bu kapsamda BTK’da Yerli Üretim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı
düzenlendi. Toplantıya; BTK, OSTİM,
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi
(HTK), kamu kurumları temsilcileri, uzmanlar ve sektörün paydaşları katıldı.

“Devletimizin desteği
üreticinin yanında”
BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan,
yerlileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sayan, “BTK olarak üstlenmiş
olduğumuz misyon çerçevesinde gerek
4.5G teknolojileri gerekse 5G ve Ötesi
teknolojilere yönelik yerli ve milli bir
üretim ekosistemi geliştirilmesi için var
gücümüzle çalışıyoruz. Kurum olarak
üstlendiğimiz misyon çerçevesinde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Bugünden geleceğin planlamasının iyi
yapılması, ihtiyaçların iyi analiz edilmesi
ve üretim kapasitesinin doğru konumlandırılması gerekmektedir. Devletimizin
gücü ve desteği, her zaman yerli üretimin
ve üreticinin yanındadır.” dedi.
Sayan, yerlileştirme stratejisi ve önemi
hakkında şu görüşleri aktardı: “Yerlileşme, içine kapanma değil, tam tersine
bütün dünyanın önünde yürümek olarak
anlaşılmalıdır. Elektronik haberleşme
sektöründe işletmecilerimize getirilen ve
tüm kamuoyu tarafından bilinen yükümlülük çerçevesinde, bir süredir kamu ve
özel sektör temsilcilerimiz ile yerli ve
milli ürünlerin geliştirilmesi amacıyla
koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
Yerli üretim ile ülkemizin ihracatına ve
istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Sayan, “Ülkemizin

Yerli Malı belgeli ürün kullanma
zorunluluğu getirildi
BTK’nın, frekans bantlarının kullanımına sadece yerli malı belgeli ürün kullanma zorunluluğu getirdiğini belirten
Sayan, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurulu’muzun 10 Ocak 2018 tarihinde almış olduğu bir Karar ile 7 GHz,
13 GHz ve 80 GHz frekans bantlarında
radyolink tahsisinde Yerli Malı Belgeli
ürün kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

MERKEZ KONUMUNA GELDİ
Başkent’e 15 yılda yapılan yatırım
tutarının 90 milyar lira olduğunu kaydeden Binali Yıldırım,
Ankara'nın savunma sanayinin
de merkezi konumuna geldiğini,
dünyanın en büyük 100 savunma
şirketinden 3'ünün Ankara'da
olduğunu söyledi.
Ülkenin doğusunda ve güneydoğusunda yürütülen mücadeledeki
başarının arkasında savunma
sanayinin elde ettiği imkânların
olduğuna dikkati çeken Yıldırım,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Savunma sanayimizin milli ve yerli katkısını yüzde 23'lerden yüzde 65'e
çıkarttık. Yapacak çok işlerimiz
var. Bitmiş değil. Bütün bunları
15 yıldır Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde yapmanın gayreti
içindeyiz.”

Sayan: "Kamu ve özel sektör temsilcilerimiz
ile yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi
amacıyla koordineli olarak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz."

Bundan sonraki süreçte işletmeciler tarafından yapılacak radyolink frekans tahsis
başvurularının Kurumumuz tarafından
işleme alınabilmesi için işletmecilerin
tahsis talebinde bulunduğu frekansta kullanacakları radyolink cihazlarına ilişkin
yerli malı belgelerini Kurumumuza sunmaları gerekmektedir. Benzer şekilde,
bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki gelişmelerin kişisel güvenlik, siber
güvenlik ve milli güvenlik risklerini artırdığını göz önüne alarak, 22 Ocak 2018
tarihinde 112 tabanlı araç içi acil çağrı
sistemlerinde kullanılacak SIM kartların,
Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş
işletmecilerden temin edilmesi hususunda bir karar daha aldık.” bilgisini verdi.
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İMALAT SANAYİİNDE
YÜKSEK TEKNOLOJİ ŞART
ERDOĞAN, GÜÇLÜ EKONOMİ İÇİN YERLİ ÜRETİME İŞARET ETTİ
E
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim-öğretim ve Ar-Ge’ye ayrılan kaynakları artırarak,
imalat sanayiinde yüksek teknolojili üretimin payının yükseldiği bir dönüşümün yakalanmasının
şart olduğunun altını çizdi. Erdoğan, yenilikçi, yerli ve milli üretime dayalı yüksek teknoloji üretir
hale gelen güçlü bir ekonomik yapıyı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.
“ARTIK MİLLİ TEKNOLOJİLERE SAHİBİZ”

Savunma sanayiindeki yerlileştirme çalışmalarının önemine işaret eden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: “Teknolojik yatırımlarımızın
etkileri sadece ekonomik alanda değil, savunma sanayi alanında da kendisini
gösteriyor. Savunma sanayiinin birçok alanında artık milli teknolojilere sahibiz.
Ülkemize yönelik pek çok iç ve dış tehdidi yerli ve milli üretim sayesinde başarıyla
bertaraf ediyoruz. İşte Afrin ve Afrin’de eğer biz birilerine muhtaç durumda olsaydık
şu anda geldiğimiz konumda olmayacaktık.”

E

rdoğan, planlamanın ‘doğru işi
yapmak ve işi doğru yapmak’
demek olduğunu, bunun için de
evvela önceliklerin doğru bir biçimde
belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin
gerektiğine dikkat çekti. Acil Eylem Planı, 9. ve 10. Kalkınma planları, hükümet
programları ve Vizyon 2023 belgelerinin
planlı kalkınma anlayışlarının en somut
örnekleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi geleceğini planlamayan milletlerin başkalarının planlarının parçası olmaya mahkum olduğunu,
bugün bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerin bunun örnekleriyle dolu
olduğunu söyledi.
Erdoğan, “11. Kalkınma Planı döneminde yenilikçi, yerli ve milli üretime dayalı
yüksek teknoloji üretir hale gelen güçlü
bir ekonomik yapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yapıyla savunma sanayi, ilaç
ve yazılım alanları başta olmak üzere,
katma değeri yüksek pek çok sektörde
söz sahibi olmayı hedefliyoruz.” ifadelerimi kullandı.

Teknoloji yoğun sanayiye doğru geçiş
Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak
11. Kalkınma Planı'nın tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın himayelerinde Beştepe Millet
Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Türkiye’nin bölgedeki pek çok ülkeyle
kıyaslandığında doğal kaynak zengini
olmadığının altını çizen Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye’nin, buna karşılık bilgi ve teknolojiyi esas alarak sanayileşme
konusunda ülke olarak çok iyi bir sicile
sahip olduğuna dikkat çekti. Erdoğan,
artık dünün tekstil ve tarıma dayalı sanayisinin kısır döngüsünden çıkıp teknoloji
yoğun bir sanayiye doğru geçiş yapıldığını, orta ve orta yüksek teknolojili ürünler
üretebilen bir imalat sanayi altyapısının
büyük ölçüde oluşturulduğunu kaydetti.
Bundan sonra yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayideki payını arttıracak
bir atılıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında
sürdürülebilirlik ilkesini de asla ihmal et-

43 özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubu

K

alkınma Bakanı Lütfi Elvan,
planın hazırlık aşamasına ilişkin
bilgiler verdi. Kalkınma Bakanlığı ve
Kalkınma Ajansları koordinasyonunda 81 ilde 250 toplantı gerçekleştirildiğini belirten Bakan Elvan, "11. Kalkınma Planı sadece Bakanlığımızın,
sadece kamunun ya da sadece katkı
ve katılım sağlayan ilgili tarafların
planı değil, tüm vatandaşlarımızın,
tüm Türkiye'nin planı olacaktır." dedi.

Plan hazırlıkları kapsamındaki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Elvan,
ilk etapta, farklı tema ve sektörleri
içeren 43 özel ihtisas komisyonu ve
çalışma grubuna 3 bin 500'ü aşkın
katılım sağlandığını anlattı. Elvan,
Plan hazırlıkları kapsamında illerimizin de nabzını tutuyor, yerel dinamikleri çok yakından takip ediyoruz.

Bu amaçla Bakanlığımız ve kalkınma
ajanslarımızın koordinasyonunda 81
ilimizde, 12 binin üzerinde katılımcıyla 250 toplantı gerçekleştirdik. Bunlara ilaveten, 7 bölgemizde şahsen
katılım sağlayacağım toplantılarla
genel değerlendirmelerde bulunacak
ve bölgesel önceliklerimizi netleştireceğiz." dedi.

mediklerini, bir taraftan sanayileşmenin
gerektirdiği enerji yatırımlarını yaparken,
diğer taraftan ülkenin doğal kaynaklarını
da geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

“İnsansız tankları da üreteceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kritik sektörlerinden biri olan ve yerlileştirme
çalışmalarında örnek projelerin hayata
geçirildiği savunma sanayiine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2002 yılında
ülkemizde 66 savunma projesinin yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranıyla yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, 2017 yılında
600 projede yüzde 65’in üzerinde yerlilik
oranıyla sürdürür hale gelindiğini kaydetti. Şu anda Afrin’de zırhlı taşıyıcılarının
neredeyse tamamına yakınının yerli olduğunu, artık silahlı insansız hava araçlarını yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bunları üretenlere millet adına
teşekkürlerini ifade etti.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer
şu anda bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık, bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük, ama
şimdi düşünmüyoruz. Şimdi öyle bir yere
gelmemiz lazım ki biz insansız tankları
da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da
yapacağız, bunu da yapacağız. Çünkü o
tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Niye? Artık
bu teknolojiyi yakalayan bir ülke konumuna geliyoruz ve geldik diye. Şu anda
birçok silahlarımızı hamdolsun üretir

hâldeyiz. Hızla bu sektörde gerek devlet,
gerek özel şu anda çalışmalarını sürdürüyor, daha iyi olacağız. 2002 yılında
yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçesi olan bir
savunma projesi stokuna sahipken, geçtiğimiz yıl 41 milyar doların üzerinde bir
proje hacmine ulaştık.”

Yenilikçilik en önemli rekabet unsuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının
devamında bilginin önemi ve değerinin
giderek arttığını, yenilikçilik ve farklılık
oluşturmanın en önemli rekabet unsurları
haline geldiğini vurguladı. Bu süreçte bir
taraftan dördüncü sanayi dalgası gibi yeni
teknolojilere dayalı üretim yapısına geçerken, diğer taraftan da insanımızı zihni ve
fiziki becerilerinden faydalanabileceğimiz
yeni alanlarda istihdam etmeye ihtiyaç
olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim-öğretim ve Ar-Ge’ye ayrılan
kaynakları artırarak, imalat sanayiinde
yüksek teknolojili üretimin payının yükseldiği bir dönüşümün yakalanmasının
şart olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin
böylece bölgesel bir güç olmanın yanında,
küresel düzeyde bilgi üreten bir güç hâline
de geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Ekonomik ve teknolojik atılımlarımızı bu potansiyelimizi yeni yatırım
fırsatlarına dönüştürecek şekilde gerçekleştirmekte de kararlıyız. Ülkemizi ancak
bu şekilde enerji, ulaştırma, lojistik ve ticarette bölgesel bir cazibe merkezi haline
getirebiliriz.” dedi.
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URGE’yi en iyi uygulayan OSTİM
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından
yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi (URGE) destekleri
kapsamında yürütülen projeleri
değerlendirmek üzere OSTİM’e gelen
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim
Şenel, “Bu modelin en iyi anlaşıldığı,
en iyi uygulandığı yerin OSTİM
olduğunu görüyorum.” dedi.

konomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim ŞeE
nel, Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez,
İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar,

İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet
Ali Kılıçkaya, Kobi ve Kümelenme Dairesi
Başkanı Muhammed Ali Yurdupak URGE
destekleri hakkında istişarelerde bulunmak ve
yürütülen projeler hakkında bilgi almak üzere OSTİM’de küme yöneticileriyle bir araya
geldi.
Toplantıda; Küme Yönetici ve koordinatörleri, tamamlanan ve devam eden URGE projeleri hakkında bilgi verdi. Küme yöneticileri,
URGE desteklerinin uluslararası rekabetçilikte KOBİ’lere önemli avantajlar sağladığını
vurguladı. Yöneticiler, URGE projeleri sayesinde ilk defa ihracat yapan KOBİ’ler olduğu gibi ihracat rakamlarını katlayarak artıran
KOBİ’ler olduğuna da dikkat çekti. Kümeler
ayrıca URGE desteklerinden beklentilerini de
dile getirdi.

“Dinamik bir yapıya sahibiz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Bölgede kümelenme modelini hayata ge-

çirmeden önce
Avrupa’daki
örneklerini incelediklerini
anlattı. Kümelenme modelini
dünyada gelişmiş
ülkelerin
kalkınma
da
kullandıklarını
vurgulayan Aydın, “Rekabet
İbrahim Şenel
analizi yaparak
OSTİM’in rekabetçi sektörlerini
tespit ettik. Analiz onucunda ortaya çıkan sektörler; iş ve inşaat makineleri, medikal, enerji, savunma ve havacılık, kauçuk oldu. Daha
sonra gelişen olaylara birlikte raylı sistemler
ve haberleşme teknolojileri sektörlerinde de
kümelenme modelini hayata geçirdik.” dedi.
Küçük işletmelerin dinamik ve esnek yapılarının sağladığı avantajlara dikkat çeken Aydın, “Türkiye’nin sorunlarının çözümünün
bu işletmelerde olduğuna inanıyorum. Tabiki
küçük kalmayacaklar büyüyecekler. Girişimcilik ve istihdam yönüyle gerekse ülkemizin
kriz aşamalarında dayanma gücü anlamında
küçük işletmelerin çok daha önemli olduğunu
vurgulamak istiyorum. OSTİM OSB olarak
bütün yenilikleri bölgemize taşıma konusunda
dinamik bir yapıya sahibiz.” mesajını verdi.
Orhan Aydın, Ekonomi Bakanlığı desteklerini
etkin bir şekilde firmalarla buluşturduklarını
ifade ederek, destek ve çalışmalarından dolayı
Ekonomi Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

“Daha çok destek olmak istiyoruz”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, 5 tanesi devam etmekte olan toplamda 14 URGE
projesi yürüttüklerini belirtti. Bölgede firmalara

katkı vermek adına URGE gibi birçok projeyi
desteklediklerini ifade eden Arıcı, “URGE projelerine destek olduk, olmaya da devam ediyoruz imkanlarımız ölçüsünde. Biz firmalarımıza
daha çok destek olmak istiyoruz. Daha çok
faaliyet yapabilme ve daha firmayı faaliyetlerimize dahil etmek istiyoruz. OSTİM olarak sizlerle yürüttüğümüz iş birliklerinden son derece
memnunuz.” değerlendirmesini yaptı.

En kıymetli alan ihtiyaç analizi
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel,
URGE Projelerinin istişaresini yapmak ve
eksikleri giderme noktasında fikir alış verişi
yapmak istediklerini vurguladı. “OSTİM’in
bizim için çok ayrı bir yeri var.” diyen Şenel,
2010 yılında URGE mevzuatı hazırlıklarında
OSTİM’de toplantı yaptıklarını hatırlatarak
sözlerine şöyle devam etti: “Sahadaki çalışmaları OSTİM Başkanımız Orhan Aydın’dan
dinlemiştik. O günkü ihtiyaçlar çerçevesinde
gördük ki; ciddi bir organizasyon kabiliyeti
kapasitesi var. Ama biz her şeyi devlet olarak
yapma, kontrol etme arzusunda olduğumuzdan bazı kabiliyetleri kapasiteleri kullanamıyoruz. Oradaki oluşan fikirle biz ilk defa iş
birliği kuruluşu kavramını geliştirdik. Bizim
mevzuatımıza da iş birliği kuruluşu kavramı
bu şekilde girdi.”
KOBİ’lerin bürokratik süreçler olmadan devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için iş
birliği kuruluşu kavramını geliştirdiklerine
dikkati çeken Şenel, “Biz firmalar üzerindeki
bürokrasi yükünü, iş birliği kuruluşlarına taşımış olduk. İş birliği kuruluşları üzerine taşırken de onlar üzerine çok ciddi külfet oluşturmaması için çalıştıracak personele de istihdam
desteği sağlamayı öngördük. Bu modelin en
iyi anlaşıldığı, en iyi uygulandığı yerin OSTİM olduğunu görüyorum.” dedi.
URGE’nin en kıymetli alanının ihtiyaç anali-

Yüzde 51 yerlilik şartı milat olmuştu

Ankara'ya 6 vagon daha
teslim edildi
A

Yerlilik şartı Türkiye’ye
örnek olmuştu

Macunköy Metro İşletmesi Depo Tesisleri’ne
indirilen 6 vagonun; Kızılay-Koru, Batıkent-Törekent ile Keçiören-Atatürk Kültür
Merkezi’nde hizmet veren metro hatlarında
kullanılacağı bildirilen açıklamada, EGO yetkililerince Başkent’te her gün yaklaşık 500 bin
yolcunun seyahat ettiği bilgisi verildi.

Bakanlığın söz konusu 324 aracın alımına ilişkin 2012 yılında açtığı ihalede; Anadolu Raylı
Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) ve
sektör STK’larının girişimleriyle Türkiye’de
bir ilk gerçekleştirilerek yüzde 51 yerlilik şartı getirilmişti. Alınan karar o dönem Türkiye
için milat olarak kabul edilirken geçen zaman
içerisinde işi alan firmanın bu şarta yeteri kadar uymadığı eleştirileri getirilmişti.

nkara Büyükşehir Belediyesi, metro hatlarında kullanılmak üzere ihalesi yapılan
324 vagon ihalesi kapsamında 6 yeni vagonun
daha telsim alındığını açıkladı.

Toplamda 183 vagon
Metro vagonlarının Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tarafından EGO’ya
teslim edildiğini vurgulayan yetkililer, metro
vagonlarına ilişkin şu rakamları paylaştı:
“Bakanlık tarafından metro hatlarında kullanılmak üzere toplam 324 adet (3 vagonun
birleşmesinden oluşan 108 tren seti) vagonun ihalesi gerçekleştirildi. İhale sonrasında
üretimi tamamlanan 177 vagon (59 tren seti)
daha önce EGO’ya teslim edildi. Son olarak
6 vagonun daha araç filosuna eklenmesiyle bu
sayı, 183’e çıkmış oldu. Geriye kalan 141 aracın (49 tren seti) üretimi tamamlandıkça EGO
Genel Müdürlüğü tarafından teslim alınacak.”

Bilindiği üzere raylı sistemlerde büyük atılımlara sahne olan Türkiye’de, bu alanda kaliteli
üretim yapan yerli üreticiler ülke içi ve yurtdışındaki birçok projede başarılı çalışmalara
imza atıyor.

URGE Beklentileri
OSTİM Kümeleri, URGE desteklerinden beklentilerini şu şekilde sıraladı:
Yurt dışı pazarlama programlarında
uluslararası fuar katılım ve ziyaretlerinin tekrar destek kapsamına alınmalı.
Başvuru onayları hızlı iletilmeli. İş birliği kuruluşlarına ödemeler hızlanmalı.
Projelerde en az yüzde 25 ön finansman yapılmalı. Ön heyet faaliyetlerinin
uygulanması pratikleştirilmeli. Küme
tanıtım faaliyetlerinde, küme temsilcilerinin yurt dışı organizasyonlara katılımı desteklenmeli. Firmalara, yabancı
dil bilen personel ya da dış ticaret uzmanı desteği verilmeli. İhtiyaç analizi,
eğitim, danışmanlık destek kalemlerinin toplam üst limiti artırılmalı.

zi olduğunu dile getiren deneyimli bürokrat,
“Görüyorum ki OSTİM kümelerinde en fazla
rağbet gören alan ihtiyaç analizi alanı. Dolayısıyla URGE’nin en iyi anlaşıldığı, en iyi uygulandığı yer burası olarak değerlendirebiliriz.”
yorumunu yaptı.
Bakanlık olarak Türkiye’nin uluslararası ticaretten daha fazla pay almasını hedeflediklerini
ifade eden İbrahim Şenel, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun içinde gerekli olan sadece
üretmek değil, rekabet edebilir hale gelmek.
İhtiyaç analizinin de çıkış noktası budur, firmalarımızın kurumsal ihracatçı olmalarına
yardımcı olmak. KOBİ’lerimizin röntgeni
çekilerek nerde ne eksiği var, hangi eksiğinin
tamamlanması gerekiyor? Bunu sağlandıktan
sonra pazara çıkıp var olabiliriz. İhtiyaç analizinde ben ilk defa 400 bin doların yetersiz
olduğunu duydum. Bu bizim için bir uyarı olmalı. Burada eğer bir sıkıntı varsa buranın önü
sonuna kadar açılmalı.”

KOBİ’ler e-ihracatçı olacak
Ekonomi Bakanlığı tarafından
hazırlanan 2018-2020 e- İhracat
Stratejisi Eylem Planı, Yüksek
Planlama Kurulu tarafından kabul
edildi. 7 hedef ve 23 eylemden
oluşan, e-İhracat Stratejisi ve
Eylem Planı’nda KOBİ ve mikro
girişimcilerin e-ihracatçı olması
hedefleniyor.

E

konomi Bakanlığı tarafından hazırlanan e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı
(2018-2020) Yüksek Planlama Kurulunun
31/01/2028 tarihli ve 2018/1 sayılı Kararı
ile kabul edildi.
Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dünya genelinde başta bilişim ve iletişim alanlarında olmak üzere ortaya çıkan
teknolojik gelişmeler, firmaların ürün ve
hizmetlerinin tedariğinden nihai tüketicilere ulaşımına kadar bütün iş modellerini
yeniden ele almasını zorunlu hale getirdiği
belirtildi.
Küresel boyuttaki bu gelişmeler doğrultusunda, Bakanlık tarafından; e-ihracatı ihracatçılar için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası
piyasalarda e-ihracat yoluyla daha fazla yer
almasını sağlama, e-ticaret alanında ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir eko-

sistem oluşturma ve böylelikle Türkiye’yi
dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret
merkezi haline getirme vizyonuyla, ilgili
tüm kesimlerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak, e-İhracat Stratejisi ve Eylem
Planı hazırlandı.

Eylem planında 7 hedef
e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 7 hedef
ve 23 eylemden oluşuyor. Planda yer alan
hedefler şu şekilde: lojistik alanında geliştirilecek formüller ile e-ihracata ilişkin
sektörün kapasitesinin geliştirilmesi, gümrük işlemlerinin sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmesi, sınır ötesi
e-Ticarette ürün güvenliği ve denetiminin
etkinleştirilmesi, e-ihracatçılarımızın uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmesine
yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması, e-ihracatçı firma sayısının artırılması,
KOBİ’lerimizin ve mikro girişimcilerimizin e-ihracatçı olmalarının sağlanması,
e-İhracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi.
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Yerel yönetimlerde
bilimsel altyapı oluşmalı
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GAYRİMENKUL
BİLİMLERİNDE
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
İMZASI

T
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, yerel yönetimlerin
güçlenmesiyle belediye başkanlarının
da eğitimli olması ve bu konuda
birtakım kriterlerin, bilimsel bir
altyapının oluşması gerektiğini
söyledi.

1

0. yılını tamamlayan Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından Uluslararası
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Konferansı düzenlendi. 3 gün süren konferansta Kentsel Gelişme, Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları, Kentsel Koruma,
Alan Koruma Politikaları ve Uygulamaları, Konut Ekonomisi ve Politikaları,
İmar ve İnşaat Hukuku, Yapım Ekonomisi, Maliyet Analizi ve Yapım Yönetimi,
Arazi Yönetimi, İmar ve Toplulaştırma
Uygulamaları, Gayrimenkul Geliştirme
Süreçleri ve Başarılı Geliştirme Örnekleri, Gayrimenkul Geliştirmede Risk Yönetimi başta olmak üzere 29 farklı konu
uluslararası uzmanlar tarafından tartışıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi’nin destekleyici kurumlar arasında yer aldığı programda, yerel yönetimler ve imar denetimlerine ilişkin açıklamalar yaptı.
İmar denetimleri ile ilgili yasa değişiyor
Yerel yönetimlerin güçlenmesiyle belediye başkanlarının da eğitimli olması ve
bu konuda birtakım kriterlerin, bilimsel
bir altyapının oluşması gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki, gelinen noktada yerel yönetimlerin güçlendiğini ve belediye
başkanlarının şehirde bulunan her şeyden
sorumlu olduğunu belirtti.
Önümüzdeki yıllara damga vuran sektörlerin başında inşaat, gayrimenkul
ve bununla ilgili yatırımların geldiğine
dikkat çeken Özhaseki konuşmasında,
kentsel dönüşüm konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını anımsattı. Özhaseki,
“Bu yıl içerisindeki meclis çalışma takviminde çıkartmayı düşünüyoruz. İmar
denetimleri ile ilgili yasayı değiştiriyoruz. Önceden insanlar kendi konutlarını
değiştirecekleri zaman bir müteahhit ile
anlaşmaya çalıyor ve yasa bir de o binayı denetleyecek bir denetim firması
lazım diyor. Fakat ev sahibi müteahhide
sen yapı denetiminin masrafını ver, ben
vermem diyor. O zaman da müteahhit
gidip yapı denetim firması ile anlaşıyor.

Kim kendisini denetlemesini hakkıyla
bekleyebilir. Bunların hepsini hazırladık.
Akıllı kimlikli şehirler nasıl olur, yeşil
şehirler nasıl olurun da çalışıldığı bir ortam doğdu.” dedi.

Ekonomi şoklara karşı dirençli
Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu
Başkanı Himmet Karadağ, ülke ekonomisinin kalkınmasına sürdürülebilir finans desteği vermeye çalıştıklarını ifade
etti. Başta büyükşehirler olmak üzere
kentsel dönüşümün finansmanına ciddi
ihtiyaç olduğunu dile getiren Karadağ,
bir alanın kentsel ilave rant oluşturmadan
projelendirilmesinde ciddi problemlerle
karşılaşıldığını söyledi.
Türk ekonomisinin yaşanan şoklara karşı
dirençli hale geldiğini anlatan Himmet
Karadağ, 2018 beklentilerini pozitif anlamda koruduklarını kaydetti. Girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirten Borsa
İstanbul Başkanı, “Bu tür faaliyetlerin
finansal okur yazarlığın artırılması sermaye piyasalarının tabana yayılması,
ürün çeşitliliğini artırılması anlamında
çok faydalı olacağını düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Kent ruhunu bellekler oluşturur”
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erkan İbiş, gayrimenkul geliştirme ana
bilim dalının temel felsefesi, nitelikli
eğitim, nitelikli mezun, yüksek becerili
insanları topluma sunmak olduğunu ifade etti. Kentlerin, sadece bina ve caddelerden oluşmadığını vurgulayan Rektörü
İbiş, “Her kentin kendine özgü geleneği
var, birikimleri var, o insanlardan biriken öyküler var, tarihi var, her kentin
kendine özgü bir ruhu var. İşte o bizi o
kentlere bağlıyor. Bu ruhun oluşumunda
da en önemli şey bellek. O kentin belleği
var mı yok mu? İşte tüm bunlar bilgiyle,
bilimle, eğitimle, kültürle, sanatla o değerlerle yoğrulduğu zaman işte o kentin
gelişimini de geleceğini de çok iyi bir
şekilde değerlendirebiliyorsunuz. O kentin varlıkları daha da değerli hale geliyor.”
dedi.
Gayrimenkul ve kent politikalarının
oluşturulmasında uzmanların yanı sıra
akademisyenlere, üniversitelere ve bilim
dünyasına çok önemli rol düştüğünü vurgulayan Erkan İbiş şunları söyledi: “Bunu
halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, ilgili
deneyimli insanlarla, bilim insanlarıyla
ve yerel yöneticilerle bunu yapmak gerekiyor. Ancak o zaman o ruhu şekillendirebiliyorsunuz. Ancak o zaman o ruha
katkıda bulunabiliyorsunuz.”

ürkiye ekonomisinde yaşamsal öneme sahip olan inşaat
ve gayrimenkul sektörü hızla
gelişen bir çalışma alanı haline gelmiş ve sektörde uzman ve araştırmacı yetiştiren akademik birimlerin
eksikliği uzun yıllardan beri hissedilmiştir. Ankara Üniversitesi’ne
bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların 1930’lu yıllarda başlayan
bilgi birikimi tek bir çatı altında toplanarak lisansüstü program kapsamında gerçek anlamda Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı
yetiştirme yoluna gidilmiş ve 2 Şubat 2007 tarihinde Gayrimenkul
Geliştirme ve Yönetimi Anabilim
Dalı kurulmuştur. Anabilim Dalı’na
2007 yılı itibariyle tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları, 2008 yılı
itibariyle doktora programı açılarak
fiilen eğitim-öğretime başlanmıştır.
Halen Anabilim Dalı’nda 1.200 dolayında lisansüstü öğrenci eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Anabilim Dalı faaliyetleri devam
ederken, bilimsel anlamda daha
kapsamlı çalışmaların yapılabilmesi adına 14 Ağustos 2014 tarihli
Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve bu Fakülte’nin
çatısı altında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü yeniden
yapılandırılmıştır. İlk lisans öğrencilerini 2016 yılında kabul eden
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nde halihazırda 160 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetleri
sürdürülmektedir.

Uluslararası tanınırlık ve sektörle
iç içe eğitim olanağı
Kuruluşundan bu yana büyük
hedeflerle hareket eden Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Anabilim Dalı; 2014 yılında Uluslararası Değerleme Standartları
Konseyi (International Valuation
Standard Council – IVSC) üyeliğine
kabul edilmiştir. Lisans ve lisansüstü programların uluslararası kalite ve standartlara uygun olmasını
sağlamak için 2013 yılında başlatılan çalışma neticesinde, dünyanın gayrimenkul, çevre ve inşaat
alanında tepe meslek, eğitim ve
akreditasyon kurumu olan Lisanslı
Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Instution of Chartered
Surveyors – RICS) tarafından akredite edilen ülkemizin ilk ve tek akademik kurum olma başarısını Mart
2016 tarihinde sağlamış ve bu yolla
mezunlarımızın 180 ülkede herhangi bir yeterlilik koşulu olmaksızın çalışmalarının önünü açılmıştır.

Ayrıca 2017 yılında Gayrimenkul
Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ilk
küresel işbirliğini yaparak Uluslararası Gayrimenkul Federasyonu
(FIABCI) akademik üyesi olmuştur.
Bunlara ilave olarak halen Uluslararası Tesis Yönetimi Standartları
Kurumu (IFMA) ve Avrupa Değerleme Kuruluşları Birliği (TEGoVA) ile
işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir.
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nde bahar yarıyılı boyunca her hafta düzenlenen sektör
seminerleri ile gayrimenkul sektörü
ve gayrimenkul geliştirme alanında
uzman kişi ve kuruluşların temsilcileri öğrenciler ile buluşturulması sağlanmaktadır. Seminerlerde
kamu ve özel sektörde çalışan üst
düzey yönetici ve profesyoneller
konuk konuşmacı olarak katılmakta ve öğrencilere yeni bakış açıları kazandırılmaktadır. Geçtiğimiz
on yıl boyunca Bölüm, dünyadan
ve Türkiye’den gayrimenkul sektörünün liderleri ve birçok önemli
politikacıyı sektör seminerlerinde
ağırlamayı sürdürmektedir. (http://
gayrimenkulgelistirme.fenbilimleri.
ankara.edu.tr/seminerler/).

Ayrıca lisansüstü eğitim, hizmet
içi eğitim, araştırma, uygulama ve
danışmanlık gibi konularda, sektörle doğrudan ilgili olan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası
Anonim Şirketi, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü,
Türkiye Belediyeler Birliği, TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, OSTİM Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği
(GYODER) gibi kurumlarla işbirliği
protokolleri gerçekleştirilmiş olup,
kamu ve özel kurumlarla güçlü işbirliği tesis edilmiştir. (http://gayrimenkulgelistirme.fenbilimleri.ankara.edu.tr/is-ortaklarimiz-2/).
Bölüm lisans ve lisansüstü programları ve araştırma öncelikleri her
yıl 100 kamu ve özel kurumun temsilcisinden oluşan uzman ve yönetici tarafından gözden geçirilmekte
ve paydaş kurumlarla sürekli iletişim ve iş birliği sağlanarak sorun
odaklı eğitim ve araştırma modelinin etkin biçimde sürdürülmesi hedeflenmiştir.
Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
Ankara Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
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Herkes hayata çırak olarak başlar
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı
tarafından OSTİM ve Çevre Sanayilerde
Mesleki Eğitim Sorunları konulu
toplantı düzenlendi. Toplantıda
konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca,
“Her şeyin başı çıraklıktır. Adı ne
olursa olsun herkes hayata çırak
olarak başlar. Şu an büyük sanayici
olmuş Türkiye’nin ilk 500 şirketi
içerisinde olan birçok şirketin
sahipleri kurucuları, 30-40 yıl önce
çıraktı.” dedi.

Ç

ırak Eğitim ve Öğretim Vakfı,
OSTİM ve Çevre Sanayilerde
Mesleki Eğitim Sorunları konulu
toplantı düzenledi. Toplantıya; Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara İl Milli
Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kalkan
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, YOYAV
Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Anadolu OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay, ORİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener, Ankara genelindeki
mesleki eğitim merkezi yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda çırak katıldı.

Vakfımızı kurduk. O yıldan bugüne kadar 80 bine yakın çırağımıza her türlü
hizmeti verdik.” dedi.

"Üretim olmadan refah artmaz"
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, OSTİM OSB’nin eğitimin farkında olan ve eğitime önem veren bir bölge
olduğunun altını çizdi. Aydın, “Çıraklık
eğitiminin kurgulandığı yer burası. OSTİM, çıraklık kanunu ilk çıktıktan sonra
uygulandığı ve hayata geçirildiği bölge.
Burası üretim bölgesi, üretim olmadan
yaşayamayız.” ifadelerini kullandı.
Üretim olmadan refahın artmayacağını anlatan Başkan Aydın, “Özellikle de
imalat sanayi kalkınmanın motoru olarak
tanımlanıyor. Sanayi olmadan üretim olmadan ülkeyi kalkındırmak geliştirmek,
diğer ülkelerin refah seviyesine ulaştırmakta sadece hizmet sektörüyle mümkün değil. Üretim arkasında da ciddi
bir nitelikli eğitim gerekiyor. ssBurada
üretilen bir ürün bütün dünyanın şehirlerine gidiyor, fuarlarda raflara konuyor.
Dünyanın diğer firmalarıyla da rekabet
edeceksiniz, satacaksınız ve bu ürünü
meydana çıkaracaksınız. Bunun arka tarafında da ciddi, nitelikli bir eğitim yer
alıyor. Bu eğitim olmadan üretimin yapılması mümkün olmuyor.” sözleriyle
eğitimin sanayi açısından taşıdığı öneme
dikkat çekti.

"Türkiye'de 100 bin çırak var"
Çırakların sanayi üretimindeki rollerinin
ele alındığı programın açılışını yapan
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Türkiye genelinde
100 binin üzerinde çırağın olduğunu belirtti. Karakoç, “Bu çıraklarımızı mutlaka bir çatı altında buluşturmamız lazım.
Vakfı olarak gençlerimizin yanındayız.
1986’da çıraklık yasası çıktığında hemen

T

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkanlığı'na Sabancı Üniversitesi
Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal
atandı.

"Gençlere iyi bir hedef verilmeli"
Ankara Valisi Ercan Topaca, toplantıdaki konuşmasında, “Her şeyin başı çıraklıktır. Adı ne olursa olsun herkes hayata
çırak olarak başlar.” dedi. Gençlere hedef verilmesi gerektiğini hatırlatan Vali
Topaca, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sorunların çözümünde direk bu işi
yapanlarla görüşülüp konuşulup ondan
sonra kanun metinlerini oluşturmak büyük önem arz ediyor. Her şeyden önce
gençlerimize iyi bir hedef vermemiz gerekiyor.”
Çıraklara işlerini iyi öğrenip hedef koymaları gerektiğini ifade eden Topaca,
“Hiçbir zaman çırak olarak kalmayı
düşünmeyin. Türkiye’de Allaha şükür
birçok fırsat var. Bu fırsatları iyi değerlendirenler yukarı doğru basamak basamak çıkar gider. Bugün benim gençlerle
bir araya gelmemin temel sebeplerinden
birisi de hayatta başarılı olabileceğinizi
göstermek içindir. Şu an büyük sanayici
olmuş Türkiye’nin ilk 500 şirketi içerisinde olan birçok şirketin sahipleri, kurucuları 30-40 yıl önce çıraktı.” dedi.

Üretmek vatan borcu
Kalıcı ve sürdürülebilir refah düzeyi için

TÜBİTAK’ta görev değişimi

Çırakların hedeflerini somutlaştırması
gerektiğini belirten Topaca, “OSTİM’in
ve Ankara’nın en büyük sanayicisi olmayı hedefe koyun. Ama onu somutlaştırın
ne yapacaksanız. Bu ülke için bir silah mı
geliştireceksiniz, CNC tezgâhını mı geliştireceksiniz. Bugün yurtdışından ithal
ettiğimiz makineyi mi yapacaksınız. İsminizle anılacak ürünleri bulmanın gayreti içinde olun.” mesajını verdi.
Konuşmalardan sonra Ankara Valisi Ercan Topaca, öğrencilerin ve sanayicilerin
sorularını cevapladı.

düzeyde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesiyle
mümkün olacaktır." açıklamasını yaptı.

“Tüm gücümüzle çalışacağız”

Resmi Gazete'de yayımlanan karara
göre, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müşavirliğine atandı, bu
suretle boşalan TÜBİTAK Başkanlığına ise Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.
Atama kararları, 657 sayılı kanunun 59
ve 60'ıncı maddeleri, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 18'inci
maddesi ile 2451 sayılı kanunun 2'nci
maddesi ve 278 sayılı kanunun 5'inci
maddesi gereğince uygun görüldü.
Devir teslim töreninde konuşan Hasan
Mandal, 1989 yılında TÜBİTAK’tan
doktora bursu aldığını, kurumda çeşitli pozisyonlarda görevler üstlendiğini,
teşvik ve bilim ödüllerine layık görüldüğünü anlattı. Küresel rekabet ortamında bilgiye olan ihtiyacın arttığına ve

üretime işaret eden Vali Topaca, “Üretmeden kalıcı bir zenginliğe ulaşmak
mümkün değil. Dolayısıyla bir de bizim
ülkeye vatana borcumuz var. Nedir o
borç çok çalışmak çok üretmek ve ülkemize çalışarak üreterek hizmet etmek.
Mutlaka üretmemiz lazım ve üretmemiz
gereken o kadar çok şey var ki saymakla bitmez. Savunma sanayi şu an yüzde
65’lere geldik ama gerideki yüzde 35 de
çok önemli bir orandır ve yüzde 35’lik
oranı aşmak, bu yüzde 65’e göre daha
zordur. Dolayısıyla hepimizin çalışıp
üreteceği ve ülkemize hizmet edeceği
daha çok alan var.”

bilgiye erişim yöntemlerinin de farklılaştığına işaret eden Prof. Dr. Mandal,
"Ülkemizin küresel rekabet ortamında
başta 2023 yılı hedefleri ve 11. Kalkınma Planı olmak üzere kısa, orta ve uzun

vadeli hedeflere ulaşmada özellikle de
bulunduğumuz koşullar dikkate alındığında bilgi ve bilim temelinde yerli ve
milli teknolojimizi geliştirmek daha da
önem kazanmaktadır. Bu da ancak her

Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK'ın görev
tanımı kapsamındaki süreç ve desteklere olan ihtiyacın her düzeyde daha da
artacağının altını çizerek, "TÜBİTAK,
bu kapsamda süreçlerini gözden geçirerek ve gerektiğinde yenileyerek bu ihtiyaca karşılık verecektir. TÜBİTAK'ın
daha önce olduğu gibi bundan sonra da
ülkemizin küresel rekabet ortamındaki
öncelikleri ve ihtiyaçları dahilinde birçok bilim insanına, araştırmacıya, sanayiciye, girişimciye, öğrenciye ve ilgili
tüm birey ve kurumlara değmesi ve ülkemizin hedeflerine ulaşmasında etkin
ve verimli bir şekilde katkı sunabilmesi
için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.
Prof. Dr. Hasan Mandal’a yeni görevinde
başarılar diliyoruz.
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Suudi Arabistanlı firmalar OSSA ile çalışmak istiyor
da yeni yeni gelişmeye başladı. Ülke bu
anlamda yatırımcılara fırsatlar sunuyor.
Ham malzeme, talaşlı imalat, kablaj,
plastik malzemeler gibi üretim alanlarının yanı sıra, ısıl işlem, döküm/kalıp ve
kaynak gibi konularda acil ihtiyaçları
olduğunu belirten Suudi Arabistan firmaları özellikle Türk firmaları ile birlikte
çalışmak ve ortaklıklar kurmak adına çok
istekli.

Suudi Arabistan’da düzenlenen
4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi
Destekleme Fuarı’na (AFED 2018),
katılan OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA), firmalarının
yetenek ve potansiyellerini anlattı.
Savunma ve havacılık sektörüne yeni
giren Suudi Arabistanlı firmalar,
ihtiyaç duyduğu pek çok alanda OSSA
firmalarıyla çalışmak istiyor.

S

uudi
Arabistan’ın
Başkenti Riyad’da düzenlenen AFED
2018’de Türkiye şeref konuğuydu.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
birlikte ana savunma sanayii firmalarının
katıldığı Fuarda, OSSA’da üyeleri; Aksa
Runflat, Ema Sistem, Köprüören Makine
ile sektördeki Türk KOBİ’leri temsil etti.

“Türk KOBİ’leri kalitesiyle
talep görüyor”
OSSA Proje Yöneticisi Uğur Aydın,
AFED 2018’de Raytheon, Bae Systems,
Navantia, General Dynamics, Northrop
Grumman gibi uluslararası savunma ve
havacılık firmalarıyla, Suudi Arabistan’ın
sektörde faaliyet gösteren Taqnia, Sami,
SADEC, Al Esnad, Al Racheed, Saudı
Mechanıcal Industrıes co., Gdc Mıddle

OSSA’nın kabiliyetleri kullanılacak

East, Mepc, Aec, Al Salam ve Dartec şirketlerine OSSA firmalarının kabiliyet ve
potansiyellerini anlattı.
OSSA firmalarının, ana sanayinin birçok parçasını tedarik ederken, doğrudan
ihracat gerçekleştirdiğini belirten Aydın,
“Kabiliyetleri ve referanslarının yanı sıra
Türk KOBİ’leri kalite ve uygun fiyat ile
yurtdışında talep görmektedir. OSSA
ile yurt dışında birçok fuara katılan
KOBİ’ler, OSSA’nın sağladığı kolaylık
ve vizyonel çalışmalardan fayda görmektedir. Kümelenmenin sağladığı kalite standartlarında ve müşteri sayısındaki
artış üyelerimizde memnuniyet vermektedir.” dedi.
Suudi Arabistan, savunma ve havacılık
sanayiinde üretim ve hizmet alanların-

SADEC Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Aksoy, özellikle OSSA bünyesinde
yer alan firmalar ile yakından ilgilendiklerini ve kendilerine alt yüklenici olarak
birçok firma aradıklarını ifade etti. Aksoy, OSSA ile çeşitli organizasyonlar
düzenlemek istediklerini ve böylelikle
nitelikli alt yükleniciler ile tanışarak kabiliyetlerinden faydalanmak istediklerini
ifade etti.

ICDDA’18 katılım talepleri artarak
devam ediyor
OSSA, 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde
4.sünü düzenleyeceği ve SSM tarafından
2 defa Savunma Sanayii Sektör Tanıtımı
Özel Ödülü’ne layık görülen Savunma ve
Havacılıkta İş birliği Günleri (ICDDA)
etkinliği de anlatılarak Suudi ve yabancı
birçok firma etkinliğe davet edildi. AFED
2018’de birçok firma ICDDA 2018 etkinliğine katılım teyidi verdi.

ZİRVE YOLCUSU
OSSA, 26-28 Mart 2018 tarihlerinde
Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle
şehrinde düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Savunma Tedarikçileri Zirvesi (Aerospace & Defense Supplier
Summit)’ne, 9 üyesiyle katılacak.
OSSA, Seattle Zirvesi’nde Boeing ve
birinci derece ana yüklenicileri ile iş
birliklerini arttırmayı hedefliyor.

23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında
dördüncüsü gerçekleştirilecek olan
etkinlikte, Türk savunma ve havacılık
sanayiinin başarılı çalışmaları,
bakım onarım konularının yanı sıra
sertifikasyon ve bölgesel kalkınma
modelleri konusunda da çeşitli
konferanslar verilerek katılımcılar
bilgilendirilecek. Detaylı bilgi,
www.icdda.com.tr ve
www.ankara.bciaerospace.com
adreslerinde.
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KAMUNUN YANINDA SANAYİCİLERE DE AÇIK ÇAĞRI

YERLİ DE ‘YERLİ’ TERCİH ETMELİ
sunda hazırlanan Türk Sanayi Stratejisi
Belgesi’nin temel hedeflerinden birinin,
sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi olduğunun kaydeden Baran, bu
hedeflerin yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi
teşvik edecek şekilde kurgulandığını belirtti.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO)
Teknolojik Dönüşümde Kamu
Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim
Konferansı’nda konuşan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, “Sanayicilerimizin de kendi
alımlarında, işlerinde yerli alıma
dikkat etmeleri gerekiyor.” dedi.

A

TO, ülkelerin en önemli kalkınma
aracı olan kamu alımlarına ilişkin üçüncü konferansı düzenledi.
Kamu, özel sektör, üniversite ve STK
temsilcileri, 4 oturumdan oluşan Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü:
Yerli ve Milli Üretim Konferansı’nda konuyu tüm yönleriyle masaya yatırdı.

Orta teknoloji tuzağı

duğunu hatırlatan Özlü, “Kamu alımlarını
önemli bir kalkınma enstrümanı olarak
görüyoruz. Bakanlık olarak teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığımızın
da kapanacağına inanıyoruz.” vurgusunu
yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, yerli üretim ve sanayide teknolojik dönüşüm için kamu alım
mekanizmaları, enerji, sağlık ve ulaştırma
sektörlerinde kamu alımları, kamu alımlarının yerli üreticiler açısından sunduğu fırsatlar detaylarıyla incelendi, planlamanın
önemi üzerinde duruldu.

Kamu alımlarında işin bir başka boyutu
daha olduğunu dile getiren Faruk Özlü
şu görüşleri aktardı: “Sanayicilerimizin
de kendi alımlarında, işlerinde yerli alıma dikkat etmeleri gerekiyor. Yerli ve
milli üretim seferberliğimiz, kesinlikle
Türkiye’nin küresel pazarlardan kopması
diye anlaşılmasın. Bunu yaparken aynı zamanda küresel pazarlara entegre olacağız.
Yerli yapmanın bir sonraki aşaması ihraç
etmektir.”

Önemli bir kalkınma aracı

“Özel sektöre güveniyoruz”

Konferansın açılışında konuşan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
“Yerli ve milli üretim, sanayimiz için
stratejik bir yaklaşım ve stratejik bir duruştur.” dedi. Dünyada kamu alımlarının
yerli sanayi ve teknolojinin gelişimine,
Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına büyük
katkı sağlayan önemli bir politika aracı ol-

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da Ar-Ge ve
inovasyon olmadan rekabetçi ürün üretilemeyeceğinin altını çizdi. Altunyaldız,
“Kamu alımlarının önemli bir sanayi politikası olduğu çok net. Kamu olarak özel
sektörümüze güveniyoruz.” dedi.

Merkezi alım sistemi oluşturulacak
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Eyüp Gümüş, sağlıkta merkezi alım
sistemi oluşturacaklarını belirterek,
Devlet Malzeme Ofisi benzeri Sağlık
Malzeme Ofisi kuracaklarını bildirdi.
Sağlıkta hangi ürünlerin yerlileştirileceği konusu üzerinde iki yıldır çalıştıklarını söyleyen Gümüş, önümüzdeki 10 yıl
içinde 60 bin adet MR, tomografi, ultrason, dijital röntgen ve monitör cihazına
ihtiyaç olduğunu belirterek, bu cihazların Türkiye’de üretilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yerlileşme kaçınılmaz bir ihtiyaç
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, “Türkiye
kendi imkanları ile üretmenin yolunu
arıyor.” dedi. Kamu alımlarının yerli üretimdeki lokomotif etkisinden söz etti.
Cari açık sorununa da değinen Yayan,
“Yerlileşmeye dönmemiz kaçınılmaz bir
ihtiyaçtır. Bakanlığımız bütün birimleriyle yerlileşme konusunda azami gayret
sarf ediyor.” dedi.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim
Şenel, “Dış açığa neden olan alanlarda üretim yapımızı geliştirmeliyiz.” ifadelerini kullandı. Kamunun ithalatının
Ekonomi Bakanlığı’nın iznine tabi tutulduğunu söyleyen Şenel, teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımlara destek
verdiklerini sözlerine ekledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

“İthal iyidir anlayışını bırakın”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayi üretimi içinde yüksek teknolojinin
payının yüzde 3, orta-yüksek teknolojinin
payının ise yüzde 25 olduğunu bildirdi.
Kamu alımlarının tüm gelişmiş ülkelerde
uygulanan çağdaş bir yaklaşım olduğuna
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 2011 yılında
Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikle yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı
sağlandığını anımsattı. TOBB Başkanı,
kamu kurum ve kuruluşlarından da alımlarında “İthal iyidir” anlayışını bırakıp
milli üretime şans vermelerini istedi.

“Pozitif ayrımcılık istiyoruz”

“Dışa bağımlılık azaltılmalı”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kamu alımlarının, kalkınma sürecindeki en önemli araçlardan biri olduğuna
işaret etti. Baran, “Gelişmiş ülkelerinin
sanayi dönüşümünün arkasında kamu
alımları yatıyor. İş dünyası olarak kamu
alımlarında yerli ve milli olandan yana
pozitif ayrımcılık yapılmasını arzu ediyoruz.” dedi.

ATO Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve
Ticari İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu
Başkanı Musa Pireci de Türkiye’nin her
zamankinden çok daha fazla yerli ve milli
projeler üretmesi ve süratle hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Pireci, “Ülkemizin geleceği açısından güçlü bir yapı
oluşturarak, dışa bağımlılığımızı azaltarak
ve yerli ve milli üretim payını artırarak, bu
konuda büyük ilerlemeler kaydetmeliyiz.”
dedi.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultu-

BEŞ MÜSTEŞAR YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ KONUŞTU
Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim Konferansı’nda,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Yerli ve Milli
Üretim Hamlesi başlıklı oturumda, beş bakanlığın müsteşarları bir araya getirildi.
Hisarcıklıoğlu, müsteşarlara, yerli ve milli üretimin artırılmasına yönelik çalışmaları
hakkında sorular yöneltti.
Müsteşarı Fatih Dönmez enerji sektöründe yerlileşmenin önemine vurgu
yaparak, İleri Teknoloji Eğitim Merkezi
oluşturacaklarını söyledi.
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna, en önemli eksiklerden
birinin koordinasyon eksikliği olduğunu belirtti. Tuna, kamu alımları ile ilgili
bir kurul oluşturulması, kurumlar arası
ortak alım mekanizmasının geliştirilmesi ve kamunun tedarik planlarının
kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini
kaydetti.
Konferansta Yerli Üretim ve Sanayide
Teknolojik Dönüşüm İçin Kamu Alım
Mekanizmaları başlıklı oturumun mo-

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, ileri teknolojinin üretimdeki payının yüzde 3’ün
üzerine çıkamadığını söyledi. Başkan
Özdebir, “Türkiye ekonomisine ilişkin
hep söylenen orta gelir tuzağı kavramının
özünde orta teknoloji tuzağı yatmaktadır.”
ifadelerine yer verdi. Kamu kurumlarının
ve belediyelerin kamu alımlarında yerli
malını destekleme stratejisine dikkat etmediklerini söyleyen Özdebir, yeni kurulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu’nun
kamu alımları yoluyla yeniliğin, yerlileştirmenin, teknoloji transferinin tam anlamı ile gerçekleştirilebilmesi için ciddi
bir fonksiyon icra edeceğini de sözlerine
ekledi.

deratörlüğünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Kemal
Kaya yaptı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu
Alımları Koordinasyon Dairesi Başkanı
Yücel Süzen, kamu alımlarının yüzde
90’ının açık ihale usulüyle, yüzde 2’sinin doğrudan, yüzde 8’inin ise gizlilik
kapsamında yapılan alımlarla gerçekleştiğini ifade etti.

Merkezi bir yapıda yürütülmeli
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Sanayi
Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Ali Murat Sürekli, yerli üretimin ithal bağımlılığının azaltılması, orta-ileri teknoloji

ürünlerinin üretimi, istihdam artışı ve
sürdürülebilir büyümeye yol açacağını
vurguladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel
Müdürlüğü Sanayi İşbirliği Programları
Dairesi Başkanı Hande Ünal ise sanayi
katılımı ve teknoloji yönetimi sürecinin
merkezi bir yapıda yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Enerji, Sağlık ve Ulaştırma Sektörlerinde Kamu Alımları başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü ATO Yönetim
Kurulu Üyesi ve Komisyon Üyesi Ziya
Kemal Gazioğlu yaptı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Yatırım Modelleri Daire Başkanı Züfer
Arslan, üretimi bulunmayan ürünleri
ürettirme derdinde olduklarını, yerli aşı
üretimi konusunda ciddi adımlar atıldığını bildirdi.

Hedef yüzde 65 yerlilik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Öz de konuşmasında,
kurulan santrallerde sanayiciyi teşvik
ettiklerini, sektörde ekosistemin önemli
olduğunu anlattı. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şamil Kayalak ise sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini,
mevcut yerlilik rakamlarını yüzde 60-65
oranına çıkarmayı planladıklarını açıkladı.
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UZUN VADELİ
PLANLAMA ZORUNLU
Konferansta, Yerli Üretim ve Sanayide
Teknolojik Dönüşüm İçin Kamu
Alım Mekanizmaları, Enerji, Sağlık
ve Ulaştırma Sektörlerinde Kamu
Alımları, Kamu Alımları Sanayici
İçin Fırsat mı Tehdit mi? ve Yerli ve
Milli Üretim Hamlesi başlıklı dört
oturum gerçekleştirildi. Oturumda,
uzun vadeli ihtiyaç planlamasının
zorunluluğuna işaret edildi.

O

STİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın moderatörlüğünde düzenlenen Kamu Alımları Sanayici
İçin Fırsat mı Tehdit mi? oturumunda; Biotar Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik,
Extunda Kurucu Ortağı Veli Murat Çelik,
Bozankaya A.Ş. Raylı Sistemler Direktörü İlhan Alan, BMT Calsis Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özgürbüz, ASELSAN
Ulaşım-Güvenlik-Enerji Sistemleri Grup
Başkanı Seyit Yıldırım ve İstanbul Ticaret
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat
Yülek önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Yeniden çözüm, yöntem arıyoruz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, oturumun başlangıcında şu görüşleri
paylaştı: “2016 yılı kamu alımlarımızın toplamı 173.663 milyon TL. Bu alım yöntemleri herkesi, hepimizi ilgilendiriyor. Dünya
Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve benzeri kuruluşlar dediler ki, “Devlet korumacılık yapmaz, tamamen piyasayı
serbest hale getireceksiniz, burası yol geçen
hanı olacak, bütün yabancı küresel sistemler
gelip bu ülkede mallarını satacaklar, bunun
önündeki bütün engelleri kaldırın.” Kaldırdık, bütün ürünlerimizi, bütün mallarımızı
onlardan alır hale geldik. Şimdi yeniden
çırpınıyoruz, ne yapalım da bunları yapar
hale gelelim diye, yeniden çözüm, yöntem
arıyoruz.
Onlar hiç böyle yapmamışlar. Avrupa Birliği ülkelerine bakıyorsunuz, satın almalarında hiç de böyle piyasaya açık, “Gel kardeşim, ne istiyorsan sat” diye bir kural yok.
Amerika’ya gidiyorsun böyle bir kural yok.
Yeni yeni aklımızı başımıza toparlamaya
çalışıyoruz. Henüz daha tam toparlamış, henüz onların pazarı olmaktan kurtulabilmiş
değiliz ama kamu alımları gerçekten bunun
sağlanması için en önemli araçlardan bir tanesi.”
Oturumda yer alan konuşmacılar, sektörleri
ve kamu alımlarına ilişkin şu hususlara dikkat çektiler:

Yaşar Çelik
KOORDİNASYON BİRİMİ KURULMALI
EKAP doğrudan temin ihaleleri için mutlaka ayrıntılı tanımlama yapılarak, örneğin

gümrük tarife istatistik pozisyonunun kodları, alımlarımızın konu başlıklarını çıkartabiliriz. Veriler olduğunda, belge yönetimi
koordinasyonu veri tabanı uygulamalarıyla
sistematik hale getirilebilir.
TÜİK verileri daha fazla tarama kriterlerine sahip bir yapıya sokulabilir. Hedefimiz,
ürün bazında taramalarla düşük, orta ve ileri
teknoloji ürünlerde tespit etmek ve iyileştireceğimiz alanlarda yerlileştirme yoluna
gidebiliriz. Düşük teknolojilerde dahi ithalat
yapıyoruz. Bilgi derleme ve koordinasyon
birimi kurulması yararlı olacaktır. Kamu
kurumları arasında ve aynı kurumun farklı
birimleri arasında koordinasyon sağlanması
yararlı olacaktır.
BTYK kararlarına benzer kararların alınmasının önemi büyüktür. Yerli üretimin özellikle düşük ve orta bölümü yerel kalkınmayı
artıracak, orta yüksek teknoloji ise şehirlerdeki sanayinin gelişmesini sağlayacaktır.
11’inci kalkınma planı çalışmalarındaki
model uygulanabilir model olarak baz alınabilir. Her konuda gerekmesi durumunda
kümelenme modelinin yaygınlaştırılması ve
desteklenmesi, kamu yararı açısından önemli görülmektedir.
Sistematik sınıflamanın yıl içerisinde yapılması ve konu başlıklarının yanı sıra sektörel başlıklarının da tespit edilmesinin yararı
büyük görülmektedir. Kamu alımları parasal
değerinin tek alım için değil, aynı başlıktaki
toplam alım açısından değerlendirilmesi son
derece önemlidir.

Veli Murat Çelik
SANAYİCİYE GÜVEN VERİLMELİ
Bazı sektörler vardır ki, devlet desteği yanınızda olmazsa, sürekli arkanızda olmazsa,
yeteri kadar bir süre sizinle beraber olmazsa,
o sektöre hiçbir sanayici girmez.
Bugün sanayinin iki motivasyonu var. Bir:
Para kazanıyoruz. İki: Aslında her sanayici
ülkesine hizmet ediyor. Para kazanamayacağınız bir yolda kendinizi heba etmek,
gerçekten çok gereksiz bir çaba olur. Dolayısıyla para kazanılacağını bildiği yolda
sanayicinin memleketine hizmet edeceği bir
yol belirlemesi lazım.
Ülkemizin Ar-Ge’ye, araştırmaya, teşvike,
ürünleştirmeye yönelik parasal olarak, destek olarak bir eksiğini görmüyorum fakat
bizde bir koordinasyonsuzluk var.
Devletin şunu demesi lazım: Ben ne istiyorum? Bu sektörün gelecekte kendi başına
değer üreten, bilgi üreten ve bunun karşılığında da ülkeye hizmet eden, bir fayda
sağlayan yani hayırlı evlat gibi bir modelde
büyümesini istiyorum?
Bugün baktığımızda, Türkiye’nin sanayisi
bir taraftan çok eski ama bir taraftan yüksek teknoloji olarak bakınca, hala emekleme
aşamasındayız. Oysa yabancı ülkelerdeki
firmalar çoktan bu işi halletmiş ve yüz yıllık
bir sürü firmayla karşı karşıyayız. Onlarla
bizi aynı yere koyduğumuzda, işte o sırada
pozitif ayrımcılık yapacak.
Bizim sanayicimize de gerçekten bu güven
verilmeli. Bu güven verilirken de, sadece bir
noktaya bütün emeğinizi bağlayıp kalırsanız, onun etrafında dönen sistemi çözemezsiniz. Bizim hep ekosistem peşinde koşmamız lazım. Bir kişinin, bir grubun yerine,
daha geniş, bu bilginin yayılacağı, bilginin
ortaya çıkacağı, ondan sonra da birinin eksiğiyle diğerini tamamlayacağı bir ekosistem
peşinde koşmamız lazım.

Eğer kamu böyle bir planlamayla bunun
desteğini sağlayıp, arkasından ürünlerinin
çıkmasını sağlayıp, onun ürünleşmesini
sağlayıp, sonra da kamu olarak pozitif ayrımcılıkla alım yaparsa, bu bir fırsat. Bunu
yapmazsa ne olur? Sanayici ileriye doğru iki
üç senelik yatırım yapamaz, planlayamaz. O
sırada da siz bir ihale açarsınız, yurt dışının
yüz yıllık firmaları gelir, hiçbir şekilde karşısında duramazsınız ve ihaleyi o yabancı
firmaya verirsiniz, o andan sonra bir daha o
ürünü Türkiye’de üretmek mümkün olmayacaktır.

İlhan Alan
ALIM GARANTİLİ TEŞVİKLER
OLUŞTURULMALI
Kamu alımlarında yerli ve milli üreticiyi
nasıl desteklemeliyiz? Uzun vadeli ihtiyaç
planlamasını mutlaka yapmamız gerekiyor.
Yerli firmalar için, milli firmalar için alım
garantisine dayalı teşvikler oluşturulması
lazım. Kamunun gerekli durumlarda, gerekli araç üretimlerinde, ekipman üretimlerinde yurt dışı alımlar için Sanayi İşbirliği
Programı’nı uygulaması ya da bu modelleri çeşitlendirmesine de ihtiyacımız var şu
anda.
Ortak alımlar için bir model geliştirilebilir
kamuda. Fikri mülkiyet hakkı ya da hammadde dahil yerli kullanımların uygulamalarını içermesi gerekiyor. Neden hammadde
dahil? Biz şu anda motor üretimi, dişli kutusu üretiminden bahsediyoruz ama ihtiyacımız olan bazen araç gövdelerinin çeliklerini bile yurt dışından ithal etmek zorunda
kalıyoruz.
Mevzuatta yerli üretim, yenilik, teknoloji
transferini teşvik edecek şekilde düzenleme
yapılmasına ihtiyacımız var. Teknik şartname hazırlanması konusunda da ulusal standartların oluşturulması ve yaygınlaşmasına
ihtiyacımız var.

Mevzuatta yerli üretim, yenilik, teknoloji
transferini teşvik edecek şekilde düzenleme
yapılmasına ihtiyacımız var. Teknik şartname hazırlanması konusunda da ulusal standartların oluşturulması ve yaygınlaşmasına
ihtiyacımız var.
TL cinsinden teklif verme, Türk lirasının değerinin korunması konusunda gayet isabetli
bir karar ancak bu konuda maliyeti avantajlı
hale getiren sadece bankalar oluyor, ne idareler ne de üreticiler TL tekliflerinden yeterli
faydayı sağlayamıyor. Fiyat farkı hesaplanması konusunda çalışmaya ihtiyacımız var.

Mete Özgürbüz
ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMAK ÖNEMLİ
Sürdürülebilir bir rekabet gücümüze kesin
ihtiyacımız var. Daha cesur ve esnek olmamız lazım. Çok iyi tasarım firmalarımız var;
savunmada, elektronikte hizmet veriyor.
Bunlardan hizmet alımlarını biraz daha artırmak gerekir diye düşünüyorum. Asıl olan
bilgi, dolayısıyla muhakkak bilgi üretmemiz
lazım. Dolayısıyla ne kadar transfer edersek
edelim, muhakkak altyapıyı güçlendirecek,
ekosistemi güçlendirecek şeyleri yapmak
lazım.

Şeffaf ve öngörülebilir olmak önemli. Bugünkü sağlık sektörünün demografisinden,
sağlık sektörünün durumundan memnun
değilsek, muhakkak satın alma yöntemlerinden dolayı bu haldeyiz. O zaman satın alma
yöntemlerini değiştirmekle başlaması lazım
hükümetin.

Seyit Yıldırım
SİP ZORUNLU HALE GTİRİLMELİ
Haberleşme, ulaşım, enerji ve sağlık alanlarına baktığımızda; mevcut sanayimizin
orta-yüksek ve/veya yüksek teknolojideki
zayıflığı, çok büyük ölçekli uluslararası şirketlerin pazara hakimiyeti, ülke olarak taraf
olduğumuz uluslararası ticaret kuralları, kamunun ihtiyaçları acil olarak sağlama isteği
hususlarının, sürdürülebilir bir sanayi yaratılmasında baş etmemiz gereken temel zorluklar olarak öne çıktığını görüyoruz.
Sanayi İşbirliği Programı (SİP) ve kamunun
bu alandaki uygulama iradesi çok umut verici. Ancak, belirlenecek kritik alanlar için
SİP uygulamasının ihtiyari olmaktan çıkarılıp zorunlu hale getirilmesini öneriyorum.
Savunma sanayiinde gerçekleştirilen büyük
program yönetimi, teknoloji geliştirme ve
sanayileşme tecrübesi Türkiye için ciddi bir
birikim. Bu birikimin savunma dışı sanayimize aktarılmasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı kökenli Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız ve ekibinin önemli bir fırsat.

Prof. Dr. Murat Yülek
KAMU OTORİTELERİ İHTİYAÇ
ANALİZİ YAPACAK
Türkiye'de her şey acil. Şimdi o zaman
adam diyor ki kamu kesimine: "Ben raylı
sistem üreticisiyim, senin on senedir, yirmi
senedir bütün aldığın raylı sistem ürünleri
acil. Sende hiç planlama yok mu?" Bence
doğru söylüyor. Bir ülke bütün yaptığı tıbbi

cihaz alımlarını, ambulans alımlarını, raylı
sistem alımlarını "bana hemen yarın lazım"
diye alamaz. Böyle bir şey olursa, siz birtakım şirketlere mahkum olursunuz. İşin realitesi budur.
Kamu, nasıl ki şimdilerde üç yıllık OVP'ler
yapıyor, satın alma yapan bütün kamu otoriteleri, ihtiyaç analizini yapacak, önümüzdeki (üç sene, beş sene, on senelik ihtiyaç
analizini yapacak) kaç tane ambulans lazım,
kaç tane tomografi cihazı lazım, şu lazım, bu
lazım, bunları önceden belirleyecek. Sonra
yıllık programlar haline getirecek. Ondan
sonra bunu kamuoyuna açıklayacak.
Bu bizim icat ettiğimiz bir şey değil, Amerikalılar bunu altmış senedir yapıyorlar
"planned public procurement" diye geçiyor
literatürde; veya "defence procurement" gibi
farklı adlarla geçiyor. Adı hiç mühim değil;
kavram ve kafa önemli. İngilizler "procurement for innovation" diyorlar buna. "Procurement for innovation" şu demek; devlet
diyor ki; “Ben önümüzdeki dönemde şu
sahalarda yeni ürünlere ihtiyaç duyacağım”.
Özel sektör de bu alanlarda yenilikçi ürünler, teknolojiler geliştiriyorlar. O zaman, şirketler, bir kuruş Ar-Ge desteği almasa bile
Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeye başlıyorlar.
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İstihdam taahhütlü
parsel tahsisi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
kredisi kullanan Organize Sanayi
Bölgelerinin (OSB) mülkiyetinde
bulunan tahsis edilmemiş parseller,
en az 10 kişilik istihdam öngören
yatırımlar için tamamen veya kısmen
bedelsiz verilebilecek.

O

SB mülkiyetindeki parsellerin
gerçek veya tüzel kişilere
tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esaslar
belirlendi. Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen
veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair
Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerin mülkiyetindeki tahsis
edilmemiş parseller, OSB müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az 10 kişilik
istihdam öngören yatırımlara girişen
gerçek veya tüzel kişilere, bedeli
Bakanlık tarafından OSB’ye verilen
kredilerden mahsup edilmek üzere,
tamamen veya kısmen bedelsiz
olarak tahsis edilebilecek.
Planlı alanda kendi imkanları ile
altyapı inşaatları tamamlanan
ve Bakanlık kredisi kullanmamış
OSB’ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan
OSB’lerde müteşebbis heyeti veya
genel kurulunca karar alınması halinde, en az 10 kişilik istihdam öngören
yatırımlara girişen gerçek veya tüzel
kişilere, tahsis edilmemiş parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz
olarak tahsisi yapılabilecek.
Bakanlığa kredi borcu devam eden
OSB’lerde 4562 sayılı Kanunun ek 3
üncü maddesinin yürürlüğe girdiği
tarihten önce tahsis yapılan katılımcılar, OSB’ye müracaat etmeleri ve
müteşebbis heyet veya genel kurul
kararı ile taleplerinin uygun bulunması halinde, sekizinci maddede
belirtilen asgari istihdam sayısını
sağlamaları şartıyla tamamen veya
kısmen bedelsiz parsel tahsisinden
yararlanabilecek.
Parsel tahsisi isteyen asgari istihdam
sayısını öngören yatırımlara girişen
gerçek veya tüzel kişiler tahsisi talep
edilen parselin bulunduğu OSB’ye
başvuracak. Müracaat tarihinden
itibaren en geç otuz gün içinde OSB
müteşebbis heyeti veya genel kurulunun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca parsel
tahsislerine ilişkin karar alınarak ve
yatırımcılara bildirimde bulunulacak.

İstihdam taahhüdü
Yönetmelikte parsel tahsisinde
öncelik sırası ise şöyle açıklanıyor:
“Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel
kişiler arasında öncelik sırası; yatırım
tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek
teknoloji gibi faktörlere göre yönetim
kurulunca belirlenir. Alınan kararlarda
öncelik gerekçesine yer verilir.”
Parsel tahsisi için başvuran gerçek
veya tüzel kişilerin; 5 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 10,
5 bin metrekareden büyük olup 10
bin metrekareye kadar olan parseller
için en az 20, 10 bin metrekareden
büyük olup 20 bin metrekareye
kadar olan parseller için en az 30 ve
20 bin metrekareden büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam
taahhüt etmesi gerekiyor.
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TGB YÖNETMELİĞİ
DEĞİŞTİRİLDİ

Temel bilimler
mezunlarına avantaj

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 22
Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe
girdiğini duyurdu. Değişiklikle,
teknoparklarda ilk defa
istihdam edilen temel bilimler
mezunlarına iki yıl süreyle
Bakanlık bütçesinden aylık ödeme
yapılmasının önü açıldı.

Böylece Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
firmalarında çalışan Ar-Ge personelinin
%10’una tekabül eden, yeni istihdam
edilen temel bilimler mezunlarına ödenen ücretin brüt asgari ücret kadarı net
olarak Bakanlık tarafından ödenecek.
Destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve
ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi gerekiyor. Desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele
ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate
alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilecek.

B

İhtisas TGB Bölge alanına
dönüşme şartı

Yönetmelikle, 7033 sayılı Üretim Reform Paketi Kanunu ile getirilen, teknoparklarda ilk defa istihdam edilen temel bilimler mezunlarına iki yıl süreyle
brüt asgari ücret tutarı kadar Bakanlık
bütçesinden aylık ödeme yapılmasının
esasları da düzenlendi.

10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğin 38. maddesinin ikinci fıkrasındaki
değişikliğe göre; teknoloji geliştirme
bölgesinin ihtisas TGB’ye ya da Bölge alanının İhtisas TGB Bölge alanına
dönüşmesi için Bölge alanı içerisinde
faaliyette bulunan girişimcilerin en az
yüzde yetmiş beşinin aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt
sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerden olması şartı aranacak.
Bu oranın, faaliyete geçmiş ihtisas TGB
ya da İhtisas TGB Bölge alanında, son

akanlık, yeni Yönetmelikle birlikte bürokrasinin azaltılması
ve mevzuatın sadeleştirilmesi
çalışmaları kapsamında, Bakanlığın
verdiği hizmetlerin elektronik ortamda
başvurusunun alınıp yine elektronik
ortamda sonuçlandırılması süreçlerinin
tanımlandığını ve Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri başvuru, yapım ve destek aşamasında paydaştan en az düzeyde bilgi
ve belge talep edilmesi yönünde düzenleme yapıldığını açıkladı.

iki takvim yılının ortalamasının yüzde
yetmiş beşin altına düşmesi halinde takip eden yılın ilk ayı içerisinde Bölge
yönetici şirketi uyarılacak ve o yılın
sonuna kadar ek süre verilecek. Bu sürenin sonunda, son iki takvim yılı ortalamasının yüzde yetmiş beşin altında
kalması halinde İhtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge Alanı olma özelliğini
yitirip TGB olarak devam edebilecek.
Bu durumun ortaya çıkmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde, İhtisas
TGB’nin yönetici şirketi, Bölge alanının İhtisas TGB’den TGB Bölge alanına dönüşmesi ile ilgili başvurusunu,
Bölge yönetici şirket yönetim kurulu
kararı, gerekçesi ve Bölgeye ilişkin
5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan haritası ekinde olacak şekilde elektronik ortamda Genel
Müdürlüğe yapacak. Başvurunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, TGB Bölge alanına
dönüşümüne yönelik Değerlendirme
Kurulu kararı ve eki Bakanlar Kuruluna sunulması için Bakanlık tarafından
Başbakanlığa gönderilecek. Bu konuda
Maliye Bakanlığı Bakanlık tarafından
bilgilendirilecek.

Kayseri OSTİM kümelerini mercek altına aldı
Kayseri Ticaret Odası Yönetimi
OSTİM’i ziyaret ederek bölgenin
kuruluşu ve yürütülen projeler
hakkında bilgi aldı. Kayseri
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
OSTİM’in öncülük ettiği
sektörel kümelenme modelinin
Kayseri’deki KOBİ’ler için de
faydalı olacağı görüşünü aktardı.

ayseri Ticaret Odası Yönetim KuK
rulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz
ve beraberindeki heyet, sanayi bölgesi konusundaki tecrübe ve başarısını
dinlemek ve yerinde incelemek üzere
OSTİM’i ziyaret etti.

Yapılanma oranı yüzde 85
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem
Arıcı, heyete OSTİM’in kuruluşu,
imar çalışmaları, sağlanan hizmetler
ve sektörel kümelenmeleri anlattı. Arıcı, bölgenin merhum Cevat Dündar’ın
girişimleriyle 1967 yılında, Mahdut
Mesuliyetli Ankara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak başlayıp
daha sonra Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nin kısaltması olan OSTİM

adıyla markalaştığını vurguladı.

“Kümelenme modeli başarılı”

Bölgenin temellerinin kooperatifle
atıldığını vurgulayan Arıcı, “OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi’nin kurucu
kooperatifi OSTİM Kooperatifi. Burada organize sanayi bölgesi vizyonunu
koyan, buranın sanayi bölgesi olması
gerektiğini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na anlatan, buradaki hazır
değeri sanayi bölgesiyle taçlandıran
OSTİM Kooperatifi. Yapılaşmasını
yüzde 85 oranında tamamlamış bir organize sanayi bölgesiyiz.” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
OSTİM’de sektörel kümelenmelerin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü
gördüklerini dile getirdi. Hiçyılmaz,
Kayserili KOBİ’ler içinde sektörel kümelenme modelinin faydalı olacağını
belirtti. Hiçyılmaz, “Bizim üst yöneticiler olarak insanları bir arada tutmamız
ve koordine etmemiz gerekir.” dedi.

İmar teknikleri konusunda da tecrübelerini aktaran Adem Arıcı, bitişik yapılan
atölyelerde firmaların bireysel hareket
edemediğini bu nedenle bitişik nizam
yap tekniğini önermediklerini ifade etti.
Arıcı parselasyon yapıldıktan sonra inşaatları yapmanın daha uygun olacağı
tavsiyesinde bulundu.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da OSTİM’in başlangıcında
halis niyetle yola çıkıldığını ifade etti.
Cevat Dündar ve Turan Çiğdem’i de
rahmet yad eden Aydın, bölgenin tecrübelerinin paylaşılması konusundan
kapılarının her zaman açık olduğunu ve
imkanlarını severek paylaşmaya hazır
olduklarını vurguladı.
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ÇELİK SEKTÖRÜNDE ‘SİZ YAPAMAZSINIZ, BİZ YAPARIZ’ ÖRNEĞİ

ABD KORUMACI TEDBİRLERE SARILDI
ABD Başkanı’nın çelik sektöründeki
ithalatı hedefleyen Section 232
kapsamında alması söz konusu
olan korumacı tedbirler, küresel
ticaret sapmaları ve haksız rekabet
endişesini beraberinde getirdi. Atılan
bu adım, her fırsatta korumacılığa
karşı söylemler geliştiren gelişmiş
ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere
serbest ticaret yanlısı politikaları
telkin ederken bile, ne zaman ihtiyaç
duysalar korumacı politikalara
sarıldığını bir kez daha gözler önüne
serdi.

A

merika Birleşik Devletleri (ABD),
20 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan
Başkanlık Bildirisiyle, çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerinde bir tehdit
oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için
1962 yılına ait Trade Expansion Act’in 232.
Bölümü (Section 232) kapsamında re’sen
soruşturma başlatmıştı. Soruşturma neticesinde ABD Ticaret Bakanlığı’nın ABD Başkanına sunduğu raporun gizli olmayan versiyonu 16 Şubat 2018 tarihinde ABD Ticaret
Bakanı Wilbur Ross tarafından kamuyla
paylaşıldı. Ardından 1 Mart 2018 tarihinde
ABD Başkanı, tüm dünyaya yönelik çeliğe
karşı % 25, alüminyuma karşı ise %10 ilave
gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Diğer ülkeler de korumacı
tedbirlere yönelecek
Duruma tepki gösteren Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD),
ABD Başkanı’nın Section 232 kapsamında
alması söz konusu olan korumacı tedbirlerin, küresel ticaret sapmalarına ve haksız
rekabetin artmasına yol açacağını değerlendirmesinde bulundu.
Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye ile
ABD arasındaki ticarette, demir çelik ve
hurda önemli bir yer tuttuğu vurgulanarak,
2016 yılına göre, 2017 yılında bu ürün grubunda ABD ile ticaretinde Türkiye yaklaşık
300 milyon dolar açık verdiği ifade edildi.
“2017 yılında ABD’ye geçen yıla göre borular dahil demir çelik ihracatımız %22
azalmıştır.” denilen TÇÜD açıklamasında,
iki ülke arasındaki ticaretin ülkemiz aleyhine geliştiği bir dönemde, yeni bir engelle
karşılaşma ihtimalinin Türk çelik ihracatı
bakımından tahrip edici sonuçları olacağına
işaret edildi.
TÇÜD, konuyla ilgili şu görüşleri paylaştı:

KORUMACILIK
SÜREKLİLİK KAZANACAK

üney Koreli ünlü iktisatçı Ha-Joon
G
Chang, gazetemizin Ağustos 2015
sayısına verdiği röportajda, korumacı-

lık politikalarına ilişkin oldukça dikkat
çekici analizlerde bulunmuştu. Chang,
gelişmiş ülkelerin bakış açısını şu ifadelerle özetlemişti:
“Gelişmekte olan ülkelere serbest
ticaret yanlısı politikaları telkin ederken
bile gelişmiş ülkeler, ne zaman ihtiyaç
duysalar korumacı politikalar uygulamışlardır. Birincisi, gelişmiş ülkeler
zayıf sektörlerini daha yüksek tarifeler
ile korurlar. Örneğin ortalama sınaî
tarife oranı bu ülkelerde %3 civarında-

‘ÖNCE AMERİKA’
UYGULAMAYA
KONMUŞTUR
Prof. Dr. Sencer İmer

rump’ın aldığı son kararla
ABD’ye yapılacak ithalatta
T
demir çelik ve alüminyum

“Küresel çelik sektöründe kapasite fazlalığı ve bazı ülkelerin dampingli ihracat politikalarıyla küresel ölçekte rekabeti bozan
uygulamalarına karşı tedbir almak varken,
toptancı bir yaklaşımla yüksek oranlı genel
koruma tedbirlerine başvurma yaklaşımı
Türk çelik üreticilerinin hak etmedikleri bir
engelle karşı karşıya kalmalarına sebep olacaktır.
Bu mahiyette alınacak olan kararın demir
çelik ürünleri ticaretinde trafik sapmalarına, bölgesel yığılmalara, haksız rekabetin
artmasına ve dolayısıyla diğer ülkelerin de
korumacı tedbirlere yönelmesine yol açması
kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına da aykırı olacağı değerlendirilmektedir.”

Bakanlık: Takipteyiz
Ekonomi Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, gelişmelerin
yakından izlendiği bildirildi. Açıklamada
şu ifadelere yer verildi: “ABD ve diğer ihracatçı ülke/ülke grupları nezdinde gerekli
girişimlerde bulunulmaktadır. Bu çerçevede
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci,
AB Ticaret Komiseri Sayın Cecilia Malmström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İki taraf, ilerleyen süreçte Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket
edilmesi yönünde mutabakata varmıştır.”

Section 232
1962 ABD Ticaret Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilebilen bir soruşturma olan
Section 232 soruşturmaları, ithalatın ‘ulusal
güvenlik’ açısından etkilerini araştırmayı ve
tehdit tespit edilmesi halinde ithalatı engellemeyi hedef alıyor. Soruşturma, sanayinin
veya kamunun başvurusu üzerine başlatılabiliyor ve maksimum 270 gün içerisinde
neticelendiriliyor.
dır. Fakat tekstil ve konfeksiyon gibi
endüstrilerde tarife oranı çok daha
yüksek olabilir (diyelim %10-15 civarında). İkincisi, bu ülkeler 1990’larda Kore,
bugünlerde Çin gibi yeni rakiplere karşı
gemi yapımı veya çelik endüstrisi gibi
sektörlerde sözde ‘anti-damping’ tarifelerini kullanırlar.
Bu tarifeler ‘damping’ (bir malın üretim
maliyetini karşılamayan bir fiyata
satılması) konusunda bir delil ya da
zarardan daha çok sadece şüpheye
binaen empoze edilirler. Daha da ötesi,
DTÖ tarafından yasaklanmış olmasına rağmen ‘sıfırlama’ uygulamasını
kullanmaktadır. Sıfırlamanın anlamı
şudur: ABD söz gelimi Çin çeliği için
uygulanan dampingin çapını hesaplarken; daha ucuz ürünleri ucuz kabul

TÜRKİYE ÇİFT YÖNLÜ
ETKİLENECEK
ABD’nin açıklandığı gibi tüm çelik
ithalatına yüzde 25 oranında vergi
uygulaması halinde, tanıyacağı
istisnalar dışında, ABD’ye çelik ihraç
etmek neredeyse imkansız hale
gelecek. Ancak ABD içerisinde de
bu soruşturmaya ve olası vergilere
karşı güçlü bir muhalefet var. ABD
Savunma Bakanlığı dahi çelik ve
alüminyumda ithalat vergilerine karşı
çıkıyor. Bunu yıllar boyunca sürdürmesi mümkün görünmüyor.
Olası etkiler: ABD’nin ithal ettiği yıllık
30 milyon tonun üzerindeki çelik için
dünyada bu kaybı dengeleyecek ek
talep yaratılamaması yada üretimin
bunu dengeleyecek oranlarda kısılamaması halinde, fiyatlar üzerinde
baskı oluşacaktır. Türkiye ise, dünyanın en büyük hurda ithalatçısı ve en
çok hurda ithalatını ABD’den yapan
bir ülke olarak bu karardan çift yönlü
etkilenecektir.
ABD’nin ilave çelik üretim ihtiyacı,
ABD çelik sanayinin daha fazla
hammadde (demir cevheri ve hurda)
tüketimini de beraberinde getireceğinden, ABD’nin hurda ihracatı sıfırlanabilir, hatta ABD’yi hurda ithalatçısı
konumuna getirebilir. Düşen global
hurda arzı da hurda fiyatları üzerinde
yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir.
Bu durum da en çok Türkiye’yi
olumsuz yönde etkileyebilecek bir
potansiyel taşıyor.
SteelData

ederken, ABD ürünlerinden daha pahalı
olan yan-kategorideki ürünlere de ABD
ürünlerinden daha pahalı muamelesi yapmak yerine aynı fiyatta ürün
muamelesi yapar. Bu ABD’ye dampingi
daha geniş tanımlama imkânı verir.
Söylemeye bile gerek yok: Zengin
ülkelerin hükümetleri kendi ekonomileri sorunla karşılaştığında korumacı
politikaları saldırganca kullanırlar. Bu
tür durumlarda zengin ülke hükümetleri
pek çok gizli korumacı politikayı da
kullanırlar. (…) Serbest ticaretin en iyi
politika olduğuna dair söyleme rağmen
kendi ülkelerindeki sorunları da dikkate
alarak; gelecek yıllarda zengin ülkelerde korumacılığın süreklilik kazanacağını
görmeyi bekleyebiliriz.”

ürünlerine uygulanacak olan %25
gümrük, Türkiye’den ABD’ye
yapılacak bu ihracatı imkansız
hale getirmektedir. Trump bu
kararı ile Amerikan çelik ve
alüminyum sanayisini korumak
istemektedir. Yani daha pahalı da
olsa Amerikan çelik ve alüminyum
sanayisi tam kapasite üretmeye
devam etmelidir; bu sanayilerde
istihdam ve üretim gücü
korunmalıdır, sonucuna varabiliriz.
Bunun adı korumacılıktır; diğer
bir deyişle serbest piyasa
uygulaması yoktur; rafa kalkmıştır.
“Önce Amerika (Amerika firar)“
uygulamaya konmuştur. Bu da
Başkan Trump’un seçilmeden
önce Amerikalı seçmene verdiği
“üretimi tekrar Amerika’ya geri
getirme sözüdür”. Paradan para
kazanmak, ucuz iş gücünün
olduğu yerde üretip ABD’ye ithal
etmek yolu; küreselcilik yolu
kapanmış demektir. Esas olan
üretim gücünü ABD’de tutmaktır
ilkesi geçerli olmaktadır. ABD,
Çin Halk Cumhuriyeti ile içinde
olduğu rekabette üretim gücünü
muhafaza etmeyi ilke olarak
benimsemiş görünmektedir.

Küreselcilik yalanı sona ermiştir
Türkiye’nin ABD’ye sattığı demir
çelik ürünleri ağırlıklı olarak inşaat
demiridir. Türkiye, dünyanın en
büyük hurda demir ithalatçısıdır.
Türkiye bu ithal ettiği hurdayı
pahalı olan elektrik enerjisi ile
ergiterek inşaat demirine elektrik
ark ocaklarında çevirmekte; bunu
da hurdayı ithal ettiği ABD’ye
gemiler ile geri göndermektedir.
Ayrıca Türkiye’de üretilen
elektriğin %50’ye yakını ithal
edilen doğal gazdan elde
edilmektedir. Yani elde edilen
katma değer çok düşüktür.
ABD’ye ihraç etmeye değmez.
ABD, inşaat demiri piyasası olarak
devreden çıkmaktadır.
Şayet demir çelik ürünleri demir
cevheri ve taş kömüründen
üretilse idi -ki bunu yapabilen
üç entegre fabrikamız var ve
her üçü de devlet öncülüğünde
kurulmuş olan Kardemir,
Erdemir, İsdemir’dir; dördüncü
bir entegre demir çelik fabrikamız
yoktu. Çünkü ne devlet ne de
özel teşebbüs böyle bir tesis
kurmamıştır- o zaman demir
çelik ihracatımız daha büyük bir
rekabet gücüne sahip olurdu
ve ABD’ye ihracatımız daha az
etkilenirdi.
Bir an önce yassı mamül üreten
Erdemir gibi yıllık dört milyon
ton kapasitede iki adet entegre
demir çelik fabrikası kurmalıyız.
Bu bizim bir Güney Kore veya
Japonya olmamızı sağlayabilir.
Özetle Trump’ın politikasından
ders çıkarıp üretimi Türkiye’ye
kaydırmalı, gerekli yatırımları
yapmalı, ‘Önce Türkiye’ diyerek
gerekiyorsa yerli üretimi gerekli
gümrük duvarları ile korumayı
bilmeliyiz, küreselcilik yalanı sona
ermiştir.
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2 KİLOMETRE MENZİLDE ETKİLİ ANTİ-DRONE, TAM ŞARJDA 2 SAAT ÇALIŞABİLİYOR

Havadaki göze önlem OSTİM’de geliştirildi
ODTÜ-OSTİM Teknokent firması ASER
Teknoloji tarafından drone tehdidini
ortadan kaldıracak ürün geliştirildi.
Firma ayrıca kapalı ortamların
güvenliğini sağlamak amacı ASJAM-X
Salon Tipi Jammer ürününü tasarladı
ve üretti.

Tam şarjda 2 saat çalışan, 2
kilometre etkili
menzile sahip drone avcısı,
uzaktan kablosuz RF sinyalleri
aracılığıyla kontrol ve kumanda
edilen elektronik droneların
almaç devresine beyaz gürültü
göndererek cihazın etkisiz
kılınmasını sağlıyor.

S
“OSTİM’DE BULUNMAK
CİDDİ BİR AVANTAJ”
Biz bu proje içerisinde tabii dışarıdan
da, piyasadan da destek alıyoruz.
Mekanik tasarımlarında OSTİM’de mekanik konusunda uzman olan firmalardan destek alıyoruz. Onun dışında
elektronik ve yazılım üzerinde çalışıyor cihaz. Bütün elektronik tasarım,
yazılım, bütün bunları ASER Teknoloji
bünyesinde kendimiz yaptık. Biz kendi
bünyemizde 8 kişilik bir elektronik
mühendis ve teknisyen grubuyla bu
cihazı tamamladık.
Ana iştigal alanlarımız raylı sistemlerle
birlikte elektronik harp konuları ve aynı
zamanda güç elektroniği diyebiliriz.
OSTİM’in içinde bulunmak bize ciddi
avantajlar sağlıyor. Sadece savunma
sanayii tarafında değil, raylı sistemlerde de bütün parçalarımızın imalatını
OSTİM’de imal eden bir firmayız OSTİM şirketi olarak. OSTİM’de özellikle
savunma sanayiinde ciddi bir bilgi
birikimi olmuş durumda. ASELSAN’a,
TAI’ye, ROKETSAN’a yıllardır iş yapan
ve çok kaliteli iş yapan firmalar var.
Dolayısıyla, OSTİM’in mevcuttaki
kalitesinden, savunma sanayii vakıf
şirketlerine iş yapan bu şirketlerden
biz de destek görüyoruz, işlerimizi
onlara imal ettiriyoruz ve ortaya çıkan
kalite gerçekten çok iyi.

avunma ve havacılık sektöründe altın çağını yaşayan Türkiye’de etkili
projelere yenileri ekleniyor. Afrin
operasyonu da dahil olmak üzere yerli ve
milli emeğin ürünü silah ve mühimmatlar, bu alandaki en kritik sorun olan dışa
bağımlılığı önleme yolundaki en önemli
kazanımlar.
Bu başarıda KOBİ’lerin de ciddi katkıları
var. Elektronik mühendisi Ertan Murat’ın
Genel Müdür olarak yönettiği ASER Teknoloji, önleyici özellikteki projeleriyle
dikkat çekiyor. Firma, bir buçuk yıla yakın süren Ar-Ge çalışmalarının ardından
güvenlik güçlerine kolaylık sağlayacak
anti-drone silahı ve ASJAM-X Salon Tipi
Jammer’i kullanıma sundu.

Yükte hafif, çalışma süresinde uzun
Ürünler hakkında bilgiler veren genç yönetici, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte
artan elektronik savaş cihazlarından biri
olan droneların her geçen gün güvenliği
tehdit eden unsurlar olarak kullanıldığını
söyledi. Konvansiyonel mevcut cihaz ve
teknolojiler ile bu tehdidin ortadan kaldırılmasının ve istenilen güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığına işaret eden
Murat, bunun yerine, en etkin mesafede
korumayı en uzun süre çalışarak sağlayan
ve olabildiğince kompakt bir yapıda ve hafif ağırlıkta mobil RF sinyal karıştırıcılara
ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Ertan Murat, firma olarak bu tehdidi ortadan kaldıracak, DSP (Digital Signal Proccessor) kontrollü, DDS (Direct Digital
Syntesis) teknolojisi ile hedeflenen etkin
mesafede çalışan, hafif ağırlıkta ve çalışma süresi olabildiğince uzun anti-drone
geliştirdiklerini söyledi.

2 kilometre etkili menzil
Gömülü kontrol yazılımları sayesinde bu
teknoloji ile düşük güçlerde etkin bir kullanım imkanı sunulduğunu dile getiren

Teşekkür uygulaması devam ediyor

O

STİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Teşekkür Belgesi uygulamasıyla; yasal mevzuatlara uygun, sağlıklı ve
güvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarına ve çevreye duyarlı üretim yapan
işletmeleri ödüllendirmeye devam ediyor.

aliyet gösteren işletmeleri belirledi. 4562
Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSG) ve çevre kriterlerine uygun üretim yapan işletmelere Teşekkür Belgeleri
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Müdür- Bölge Müdürü Adem Arıcı tarafından taklüğü, yasal mevzuatlara uygun olarak fa- dim edildi.

Ertan Murat, ürünle ilgili şu detayları paylaştı: “Batarya ömrü uzamakta ve daha az
güce ihtiyaç duyulduğundan muadillerine
göre ürün hafiflemektedir. Diğer ürünlerin
içinde kontrol elektroniği, RF güç amplifikatörü ve batarya bulunan sırt çantasına
ihtiyaç duyulurken, güç amplifikatörü,
kontrol kartı ve batarya silah gövdesi içerisindedir.
Yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmayla günümüzün yeni tehdidine karşı yenilikçi bir
çözüm üretmiş bulunuyoruz. Tam şarjda
2 saat çalışan, 2 kilometre etkili menzile
sahip ürün, uzaktan kablosuz RF sinyalleri aracılığıyla kontrol ve kumanda edilen
elektronik droneların almaç devresine
beyaz gürültü göndererek cihazın etkisiz
kılınmasını sağlıyor. Mevcut tehdit analiz
edilip, müşteri talepleri göz önünde bulundurularak istenen frekans aralığında sinyal
üretilebilmektedir.”

Tasarladıkları jammerin en önemli
özelliğinin, muadillerine göre boyutu son
derece düşük, güç tüketiminin son derece
az olduğunu kaydeden Ertan Murat, önemli
özelliklerinden birini ise şu cümlelerle
açıkladı: “Jammer denildiği zaman aklımıza
antenler geliyor ama bu cihazda antenler
dışarıda değil içerisine gömülmüş durumda.
Ürünün bir jammer olduğu bile aslında
dışarıdan bakan, konuyu bilmeyen, uzman
olmayan kişiler tarafından anlaşılabilir bir
şey değil.”

Ruhsat ve faaliyet denetimleri gerçekleştiren OSTİM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Müdürlüğü, OSTİM’de faaliyet göstermek isteyen firmaların işyeri açma ve
ruhsat başvurularını değerlendiriyor. Diğer
yandan da hali hazırda faaliyet gösteren
firmaları İSG Kanunu ve çevre kriterlerine
göre denetimlerini yapıyor.
Müşteri İlişkileri Koordinatörlüğü’nün de
yer aldığı belge takdiminde firmalar da ziyaret edilerek beklenti ve öneriler alınıyor.
WhatsApp: (0530) 292 71 58

Yaklaşık bir buçuk yıllık
çalışmayla yenilikçi bir
çözüm ürettiklerini söyleyen
Ertan Murat, “OSTİM’in içinde
bulunmak bize ciddi avantajlar
sağlıyor. Sadece savunma sanayii
tarafında değil, raylı sistemlerde
de bütün parçalarımızın imalatını
OSTİM’de imal eden bir firmayız
OSTİM şirketi olarak. OSTİM’de
özellikle savunma sanayiinde
ciddi bir bilgi birikimi olmuş
durumda.” dedi.

“BİZİ TETİKLEYEN
BİR HABERDİ”
Elektronik harp konusunda Türkiye’de
ciddi bir bilgi birikimi ve son derece
başarılı ve muvaffak olmuş şirketler
var, biz de bunlardan biriyiz. Drone
tehdidi güncel bir tehdit. Drone’lar
çok kullanışlı, faydalı, güzel oyuncaklar ama aynı zamanda çok da ciddi
tehditler.
Bütün dünyada şu an drone geliştirilmesi için çok ciddi Ar-Ge çalışmaları
olmakla beraber aynı zamanda bunları etkisiz hale getirmek için de ciddi
çalışmalar mevcut. Fakat bunlar bizi
bu ürünü geliştirmek için tetiklemedi.
Bizi tetikleyen şey bir haberdi. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırındaki
birliklerinin üzerinde drone uçurulduğu ve yukarıdan patlayıcı mühimmat
atıldığına dair bir haber gördük. Biz
de memleketimizin bir elektronik
mühendisi olarak buna karşı bir tedbir
alamaz mıyız, üretemez miyiz ya da
niye bunu üretmeyelim düşüncesiyle
böylesi bir çalışmaya girdik.
Piyasadaki rakiplerimize göre çok
ciddi manada teknolojik üstünlüğümüz söz konusu. Dünyada bu ebatta,
bu etkinlikte, bu kadar saat çalışan
cihaz sayısı yok denecek kadar azdır.
Bu manada ülkemize hizmet etmek
istiyoruz, devletimizin, milletimizin,
kamu kurumlarının, tedarikçisi olma
arzusundayız.
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OSTİM’de yetişen başarılı iş kadını Hülya Yıldız Güler’in dikkat çektiği ölçüt…

üyesidir.

İYİ MÜHENDİS OLMAK İÇİN
ÜRETİMİ İYİ BİLMEK GEREKİR
“SİSTEMİ MÜHENDİS KURAR”

Makine mühendisi Hülya Yıldız Güler,
OSTİM’de kadın girişimci olarak
başarıyı yakalayan isimlerden. Okulu
bitirmesinin ardından sanayiyle
tanışan, çalıştığı savunma ve medikal
firmalarında ana yüklenicilerin zorlu
tedarik süreçleriyle kendini geliştiren
Güler, bu deneyimlerini 2002 yılında
kendi firmasına aktardı. OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) üyesi, 30 kişiye istihdam
sağlayan Medmakina’nın kaptan
köşkündeki isim, “Atölyede işi
öğreneceksiniz. İyi mühendis olmak
için üretimi iyi yapmak gerekir.” diyor.
Sizi tanıyabilir miyiz?
1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldum. Mezun olduktan sonra OSTİM’de
çalışma hayatıma başladım. Öyle ki o yıllarda OSTİM’de çalışan 3 kadın makine mühendisinden biriydim.
İlk iş yerinizdeki göreviniz neydi?
OSTİM’de bir savunma ve havacılık firmasında kalite güvence mühendisi olarak başladım. Daha sonra bir medikal firmasında
kalite güvence ve kalite kontrol mühendisi
olarak çalıştım. Aynı firmada yükselerek
üretim koordinatörü oldum ve 5 yıla yakın
üretimde görev aldım.
90’lı yıllarda bırakın yemek çay işlerine bakan kadın çalışanı, kadın sekreter bile bulmak çok zordu. Kadın mühendisler de üretimde çok fazla yer almıyordu. Firmaların
kalite sistemi ve ISO 9001 çalışmaları daha
yeni başlamıştı. Kalite ile ilgili görevlere de
kadın mühendisler daha uygun görülüyordu.
“Daha düzenli, daha tertipli olur” gibi bir
yaklaşım vardı, yıllar içinde bunlar yok oldu
tabi. Artık daha çok kurucusu mühendis olan
öncelikle mühendisliğe inanan firmalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştı. Önemli bir yol
ayrımına geldiğimi düşünerek 2002 yılında
kendi firmamı kurma kararı aldım.

“DAHA İYİSİNİ
YAPABİLECEĞİMİZE İNANDIK”
Bu kararınız nasıl gelişti ve hangi sektörle başladınız?
Medikal sektörüyle işe başladık; “Med” kısaltması medikalden geliyordu. Uzun yıllar
çalıştığım için iyi bir üretim ve kalite kontrol deneyimim vardı. Akademisyenlerden
danışmanlık almış, Ankara’nın çok iyi ortopedistleri ve beyin cerrahlarıyla beraber
çalışmıştık. O zamanlarda Türkiye’deki
insanların kemik yapısına en uygun kalça
protezinin yapılması için projeler geliştirmiştik.
Savunma sanayii firmalarının satın alma
birimleriyle tanışıklığım olduğu için sürekli olarak sektörden ziyaretçiler geliyordu.
Ziyaretlerin sonucundaki olumlu dönüşler,
firmaya ikinci bir sektörün kapısını açmıştı.

Başarınızdaki ana etken nedir?
Çok çalışmak, eşim Muharrem Bey ile 24
saat dönüşümlü üretimi takip ettik. Bir yandan insanları çalıştırabilmek için empati
yapmanız, diğer yandan teknolojiyi çok iyi
takip etmeniz gerekiyor. Dünyada gelişen
teknolojiler hep savunma ve havacılık sanayi tarafından bulunmuştur, teknolojiye ArGe’ye çok önem verilir.

OSTİM’de girişimcilik çabalarıyla örnek bir
başarı hikayesine imza atan Hülya Yıldız
Güler işin atölyede öğrenileceğinin altını
çiziyor. Deneyimli isim, “Çok iş aramıştım.
Formasyon eğitimi aldım; bugün öğretmen de
olabilirdim teknik liselerde. Büyük firmalarda
çalışma şansım da vardı. Böyle bir tercihim
olmadı. Bu bir tercih meselesi. İyi mühendis
olmak için üretimi iyi bilmek gerekir.” dedi.

2002’ye kadar böyle gitti ve kendi işimizi
kurma fikri gelişti. Dışarıdan iş yaptırdığımız firmaları hatta bazı rakip firmaları daha
iyi tanıyorduk. Onlar ilham kaynağımız
oldu. Mühendis olarak çok daha iyisini yapabileceğimize inandık.
O kadar düzensiz, hatalı ve kontrolsüz bir
üretim yapılıyordu ki daha mühendislik girmemişti işin içine. Birçok firma ustalıktan
geliyor, mühendisliğe önem vermiyordu.
Sahibi mühendis olan ve bu işlere mühendislik olarak yaklaşan firmalar da tam bu
süreçte kurulmaya başlamıştı.
Sıfır sermaye ile yola çıktık. Sadece işimizi
iyi yapmaya, zamanında teslimata ve kaliteli ürün üretmeye odaklandık. O yıllarda
yurt içinde üretimi yapılamayan işler vardı
ve bu işleri ne olursa olsun yapmamız gerekiyordu.
Üretiminiz nasıl şekillendi?
İlk kurduğumuzda yurt dışındaki firmalar
ve medikal sektörde bizi önceden tanıyan
firmalara çeşitli numuneler yaptık. Aselsan
2003’te firmamızı denetledi ve prototip üretimleri ile başladık, Roketsan’la devam ettik. Yeni olmamıza rağmen iyi bir üretim ve
kalite sistemini beraber kurmayı başarmıştık. 2005’te ISO 9001 belgesini aldık ve çok
kısa sürede sektördeki TAI, Alp Havacılık,
TÜBİTAK-SAGE gibi firmalarla çalışmaya
başladık. İki kişiyle yola çıkmıştık şimdi 30
kişinin çalıştığı bir firmayız, ilk yıllar en yoğun en verimli çalıştığımız zamanlardı.
Son yıllarda ofisteyim ama o yıllarda hem
atölyede çalışan hem de malzemecisinden
kaplamacısına, ısıl işlemcisinden boyacısına
kadar giden bendim. Çünkü sorunu çözmek
için yakından bire bir ilgilenmemiz gerekiyordu. Hassas işler ürettiğimiz için doğru
hammaddeyi bulmak ve özel prosesleri oturtana kadar başlarında durmamız şarttı.

Önce işi öğrenmeniz gerekli işi idare etmek
için işin içine girmeniz lazım. Çünkü hiçbir zaman atölyedeki ustam kadar iyi olamam ben. Yeni mühendis arkadaşlara da
aynı şeyi söylüyorum: “Siz bir usta kadar
iyi iş yapamayabilirsiniz, ama en az onlar
kadar işi iyi bilmeniz gerekir.” Üretim için
planlama yapmak, hatanın oluşmasını ve
tekrarlanmasını önlemek için iyi bir sistem
kurmak gerekir. Usta aynı hatayı defalarca
yapsa da onu bir yere kaydetmeyi ve önlemeyi düşünmeyebilir, o mühendislik tarafının işidir. Sistemi kuran, koruyan ve sahip
çıkan her zaman mühendis olmuştur.

“SANAYİDE ÇALIŞACAK
ELEMAN BULAMIYORUZ”
Sanayicilerin en önemli
sorunları neler?
Bir kere önce biz çocuklarımıza üretimi sevdirmeliyiz. Üretmeden bir yere
varamayacağımız öğretmemiz gerekir. Şimdilerde sanayide çalışacak
eleman bulamıyoruz. Geçmişte çok iyi
kadın stajyerlerimiz oldu; onları kalitede yetiştirdik. Meslek lisesinden sonra
devam etmediler, iki yıllık meslek yüksek okuluna gittiler. Sonra da 4 yıllığa
geçeyim diye uğraştılar. Uzun süre iş
aradılar. Askerliğin ardından amaçsız
şekilde iş arayan ya da bulduğu işi
beğenmeyen çok sayıda insan oldu.
Bizim temel sorunumuz ne? Neden
sanayiye gelmiyorlar AVM’de güvenlik
elemanı oluyorlar?
Meslek liselerini desteklememiz lazım.
Eskiden başarılı çocuklar sınavla meslek lisesine alınırdı. Şimdi “senden
başka bir şey olmaz” diye meslek
lisesine veriyorlar. Üretimi sevmek
zorundasınız. Bir şey üretmezseniz
bu ülke bir yere gelmez. Biz üretmeyi
seviyoruz. Hastalık gibi de bir şey
diyorum bazen. Birçok yerlileşme
projesinde yer aldık. Yurt dışından
tedarik edilen malzemenin Türkiye’de
üretilmesi için çok çalıştık. Tasarımcıları ikna etmek için de çok uğraştık.
Her şeye rağmen biz, üretirken çok
keyif alıyoruz.

Savunma sektörüne geçişiniz ne zaman
oldu?
2006 yılında sektördeki tüm firmalara çalışmaya başlamıştık. Bizim açımızdan kolay
oldu çünkü medikal ve savunma sektörünün kullandığı titanyum, paslanmaz gibi
hammaddeler birbirine çok yakın. Yüzey
kalitesi ve istenen hassasiyetler anlamında
da durum aynı. Bizim daha çok öne çıktığımız alan hassas ve karmaşık parçaların
üretimi oldu.
Büyük firmalarının tedarikçisi olmak
zorlu süreçler gerektiriyor. Bu süreçleri
nasıl atlattınız?
Teknik bir altyapımız olduğu için karmaşık
parçalarda şansımız oldu. Kolay ve herkesin işleyebildiği parçalarda bizim maliyetlerimizin çok yüksek kaldığını düşünüyorum.
Karmaşık ve üretimi zor olan parçalardan
giriş yaptık. Bugün geldiğimiz noktaya mühendislik ile geldik benim dışımda üretimde
biri kadın olmak üzere dört mühendisimiz
var.

“ÜRETİMİ SEVMEK ZORUNDAYIZ”
Sanayide kadın girişimci olmak ve sıfırdan başlamak hakkında neler söylersiniz?
Günümüzde girişimcilik olarak ifade ediliyor. Zamanında ben bunu girişimcilik
olarak düşünmemiştim ve bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. 90’lı yıllarda iş
bulmak çok zordu. Formasyon eğitimi alıp
öğretmen de olabilirdim teknik liselerde.
Hatta devlet memurluğu sınavını kazanmıştım ama gitmedim. Hep üretimin içinde olmaya ve üretmeye inandım.
Bu bir tercih meselesi iyi mühendis olmak
için üretimi iyi bilmek gerekir. Şimdiki
mühendis arkadaşlara bakıyorum maalesef
okullar yanlış yönlendiriyor. Mezun olduklarında masa başında müdür olacaklarını
düşünüyorlar. Maalesef şu an herkes bu
yapıda. Önce atölyede işi öğreneceksiniz

sonra zamanı gelince masada işi yöneteceksiniz.
KOBİ’lerin ekonomiye katkısını nasıl
değerlendirirsiniz?
Ekonomiye asıl katkıyı KOBİ’ler veriyor
ama KOBİ’ler sürdürülebilirliği sağlayamıyor. Finansman tarafı ülkemizde biraz zorluk taşıyor. KOBİ’lerin önünü görebilmesi
de zor. Biz bu günkü durumumuza çok fazla risk alarak geldik. Teşvikleri ve kredileri
nasıl kullanabileceğimizi bilmiyoruz biz.
Diğer yandan kurumsallaşma ihtiyacı çok
ciddi bir sıkıntı. Kümelerle bunu biraz geliştirmeye çalışıyoruz.
OSSA ile ilgili düşünceleriniz nedir?
OSSA’nın kurulduğu günden beri üyesiyiz.
Çok katkı gördük. Birçok fuara beraber
katıldık. Bize yol yöntem ve birçok yere
ulaşılabilirlik sağladı. O anlamda ciddi bir
katkısı olduğunu düşünüyorum.
AS 9100 gerekiyordu OSSA’dan danışmanlık aldık, yazılım sistemi olması gerekiyordu destek verdi. Kümeler bilinç anlamında
ciddi katkı sağlıyor. Biz bile mühendis altyapımızla birçok kez yurtdışına çıkmamıza
rağmen fuarlara çekinerek katılırdık. OSSA
ile beraber gittiğimizde kendimize olan güvenimiz pekişti. İkili ilişkileri kurmak ve
bir yerlere ulaşmak çok daha kolay oldu.
Bize ve üyelerine ciddi katkısı oldu.
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İŞİM üyeleri birlikte daha güçlü

KISA

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM), iş birliklerini
artırmak ve geliştirmek üzere üyelerini
aynı masada buluşturdu.

İ

ŞİM, üyeleri arasındaki etkileşimi artırmak ve iş birliklerini geliştirmek üzere
ikili iş görüşmeleri ve satın alma etkinliklerini içeren Üye İş Birliği Programı düzenledi.
Programın açılışında konuşan İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim,
etkinliğin tüm üyelere faydalı olmasını
diledi. Rasim, İŞİM’in sloganına uygun
hareket ettiklerini ifade ederek şunları şöyledi: “Amacımız, sloganımız, Birlikte Daha
Güçlüyüz’e uygun üyelerimiz arasındaki
iş birliğini artırmak üzere başlattığımız
bu programda bize desteğini esirgemeyen
üyelerimiz, ve firma yetkililerine teşekkür
ediyorum. Amacımız, uluslararası pazarda
rekabeti artırabilmek. Uluslararası pazarda
bizi temsil edecek gururumuz marklarımıza destek olmak kendi içimizde üyelerimiz
arası iş birliklerini artırmak.”
Program da İŞİM üyesi Hidromek, MST
İş ve Tarım Makinaları, Pi Makine, Meka
Beton Santralleri ve Karba Otomotiv satın
alma yetkilileri ve üretim mühendisleri firmalarını tanıtarak tedarik süreçleri hakkında bilgi verdi. İŞİM üyesi KOBİ’lerde tedarikçi olabilecekleri ürünler hakkında nihai
ürün üreten firma temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Etkinlikte 300’ün
üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşler
Nihai ürün üreticisi küme üyesi firma
temsilcileri etkinlikten duydukları
memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:
Sinan Kaybal – MEKA Firma Yöneticisi:
“İŞİM Kümelenmesi firmaları arasındaki
iş birliklerinin daha da artırılması yönünde verimli bir organizasyondu. Program

İŞİM'in üye iş birliği programında, 300’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

süresince iş birliği potansiyeli doğabilecek
görüşmeler yapma fırsatımız oldu. Firmalarımızın kabiliyetleri ve ne tür çözümler
üretebilecekleri hakkında bilgiler edindik.
Ayrıca, halihazırda birlikte çalıştığımız
firmalarla da tekrar fikir alışverişi yapma
şansımız oldu. Karşılıklı görüşmelerin
firmamız ve bütün katılımcılar için faydalı geçtiğini düşünüyoruz. Ortaya çıkan
enerji, İŞİM kümelenmesinin Birlikte Daha
Güçlüyüz sloganını destekliyordu. Başarılı
geçen organizasyondan dolayı İŞİM kümelenmesini tebrik ederiz.”
Serkan Akgüneş – Karba Otomotiv Satınalma Sorumlusu: “Bu program bünyesinde; kısa bir zaman diliminde birçok
firma ile görüşebilme imkanı yakalamış
olmamız, yeni çözüm yolları üretebilmek
adına sevindirici. Bu tarz programların
daha sık gerçekleştirilmesi ve daha fazla
katılımın sağlanması; firmalar arası iş birliklerini arttırabilmek ve kümelenmenin
daha etkin çalışabilmesi adına fayda sağlayacaktır.”
Necati Dayı – Pi Makina Kalite Kontrol
Müdürü: “İŞİM Kümelenmesi içerisinde olmak, Pi Makina gibi sektöre yönelik
birçok makina ve tesisi yapan ve yapabilen
bir firma açısından oldukça önemli. İmalatlarımızdaki ana felsefe her zaman yüksek
oranlarda yerli üretim olmuştur ve bu anlayışla da devam edecektir. Bu çerçevede,
Pi Makina olarak bu anlayış ve felsefeyle
ürettiğimiz tesis ve makinalarda, bizlere
üretim, hizmet ve hazır alım gibi alanlarda
destek olacak firmaları keşfetmek ve tanış-

mak oldukça önemli. Firmamız için verimli
geçen bu organizasyonun önemi çok fazla.”
Raşit Özgül – MST İş ve Tarım Makinaları İş Geliştirme Direktörü: “İŞİM
tarafından düzenlenen program sayesinde
Küme üyeleriyle yararlı görüşmeler gerçekleştirildi. Tedarikteki ana prensibimiz
varsa öncelikle Gaziantep’ten, yoksa en
yakından başlayarak Türkiye’nin tümünden yerli ve milli olmak kaydı ile tedarik
yapılmaktadır. Bu kapsamda Ankara’dan
çalıştığımız firmalara ilave yeni firmalar
katma şansını yakaladık, bundan sonrada
Ankara’dan ve İŞİM kümelenmesi üyelerden tedariklerimizin artacağını değerlendiriyoruz.”
Dilek Tarhan – Hidromek Satınalma
Uzmanı: “İŞİM, rekabet gözetmeksizin
tüm firmaların dayanışma içinde bir araya
gelmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda,
yerli imalatçılar ile tanışarak yurt içi alımlarımızı güçlendirmemize ve dışa bağımlı
olmadan ülkemizi kalkındırmamıza vesile
olunmaktadır. Türk sanayisinin önde gelen firmalarının aynı atmosferde bir arada
olması güç birliği için de uygun bir ortam
oluşturmaktadır. Bizi güçlü yapan faktörlerin içinde tedarikçilerimiz de yer almaktadır. 470 tedarikçimizin 335’ini yerli
tedarikçilerimiz oluşturmaktadır. Programda 49 tedarikçi ile görüşülmüştür. Zaman
kaybı olmadan birçok tedarikçi ile görüşme
fırsatımızın olduğu, çözüm odaklı bu tür
etkinliklerin daha sık ve geniş kapsamda
yapılmasının büyük faydası olacağına inanıyoruz.”

Firmalara proje daveti
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi
(OSTİM Enerjik), Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Kümelenme Destek Programı
kapsamında desteklenen
projelerine tüm üyelerini dahil
etmek istiyor. OSTİM Enerjik
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Çelik, “Şu anda 24 proje ortağımız
var. Bunu artırmaya çalışıyoruz.”
STİM Enerjik, periyodik olarak düzenlediği küme paylaşım toplantıO
larıyla üyelerini bilgilendiriyor. Küme
faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan
OSTİM Enerjik, üyeler arası iş birliklerinin artırılması içinde çalışmalar yürütüyor.

“Amaç üyelerimize katkı”
OSTİM Enerjik Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar Çelik, kümenin tanınırlığını, bilinirliğini artırmayı ve üyelerine katkısının
çok olduğu bir yapı oluşturabilmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bakanlık tarafından desteklenen proje
hakkında da değerlendirmelerde bulunan
Yaşar Çelik, “Projedeki üst başlıklardan
vazgeçemiyoruz. Ama alt başlıklara ekleyebiliyoruz. Amacımız üyelerimize katkıda bulunmak. Şu anda 24 proje ortağımız var. Bunu artırmaya çalışıyoruz. Biz
yıllardan bu yana faaliyetini sürdüren bir
kümeyiz. Azımsanmayacak derecede fazla faaliyet yaptık. Üyelerimizin daha fazla
katılımını bekliyoruz.”
Projedeki ayni katkının önemine de dikkat çeken Çelik, şunları söyledi: “Proje
faaliyetinde bulunduğumuzda bizim nitelikli personelimizi, SGK belgelerini ve
kaç gün bu projede çalıştıklarını buraya
yazacağız. Bunu da Bakanlığa bildirerek
Ayni katkı toplamış olacağız.”

Hedef ortak ürün
OSTİM Enerjik Koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz, küme paylaşım toplantılarını periyodik olarak yapmaya çalıştıklarını anlattı. Geçen 5 aylık dönemdeki
faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde
bulunan Akcengiz, katıldıkları toplantılarda küme üyelerini tanıttıklarını ve kabiliyetlerini anlattıklarını ifade etti. Kümenin yenilene logosu ile ilgili de bilgi

Yaşar Çelik

İngiltere ekonomisi beklentileri
yakalayamadı
İngiltere ekonomisi 2017 yılında
beklentilerin altında bir performans
sergiledi. 2017 yılı dördüncü çeyrek
büyümesi beklentilerin altında kalırken
2017 yılının tamamı için öngörülen
yüzde 1,9’luk tahmin yüzde 1,7’ye
revize edildi. İngiltere Merkez Bankası
faizleri artırmayı düşünürken, büyüme
verilerinin beklentilerin altında gelmesi,
İngiltere ekonomisinin sağlamlığı
hususunda şüphe oluşturdu. 2017 yılı
için yüzde 1,7’ye revize edilen büyüme
oranı, 2012 yılından bugüne olan en
düşük büyüme oranı oldu.

Hollanda KOBİ’lerin inovasyonu için
bütçe ekledi
Hollanda Ekonomi Bakanlığı bu sene
inovasyona 75 milyon Avro ilave
bütçe ayırdı. İlave bütçe KOBİ’lerin
inovasyon gücünü geliştirmek (18
milyon Avro), firmalar, üniversiteler
ve kamu kuruluşları arasındaki
işbirliğini artırmak (15 milyon
Avro) ve Ar-Ge çalışmaları (42
milyon) için kullanılacak. Ekonomi
Bakanı Mona Keijzer, KOBİ'lerin
inovasyon konusunda çok önemli
rol oynadıklarını belirterek, Ar-Ge için
yüksek bütçe ayrılmasının şirketlere
daha fazla gelir ve istihdam sağladığını
vurguladı.

Pınar Yalman Akcengiz

veren Akcengiz, “Kurumsal kimliğimiz
yenilendi, logomuz yenilendi. Logomuz,
yukarıdan aşağıya; güneş, hava, su, yeşil doğa ve toprağı simgeliyor. Böyle bir
yeni yüz var artık.” dedi.
Pınar Yalman Akcengiz, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme
Destek Programı kapsamında desteklenen projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Koordinatör Akcengiz, “Küme olarak
yapmak istediğimiz faaliyetlerle ilgi bir
destek olarak görüyoruz. Yurt dışı seyahatlerimiz, eğitimlerimiz, teknik gezilerimiz dahil. Ulaşmak istediğimiz hedef
ortak ürün geliştirmek. Santral rehabilitasyonlarında yer almak ama onun öncesi
yapılacak faaliyetlerle proje üyesi firmalarımızın kapasitesini geliştirmek amacıyla yüzde 50 oranında destek bulduk
bunu böyle değerlendirmemiz gerekiyor.
Bu desteği verimli olarak kullanabilmemiz için tüm üyelerin burada yer alması
hepimizin menfaatine.” değerlendirmesini yaptı.

Rusya’nın büyümesi yüzde 2’yi
geçemeyecek
Yüksek Ekonomi Okulu tarafından
hazırlanan Devlet ve İş Dünyası
Hakkındaki Görüşler raporuna
göre, Rusya ekonomisinin büyüme
hızının yüzde 2-2,5 olması gerçekçi
bulunmadı. Ortalama tahminlere göre
7 yıllık vadede ekonominin yüzde
2 oranında büyümesi mümkün
görünmüyor. Rusya Ekonomik
Kalkınma Bakanlığı da 2018 yılında
Rusya ekonomisinin büyümesinin
yüzde 2,1, 2019 yılında yüzde 2,2,
2020 yılında da yüzde 2,3 olmasını
bekliyor.
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Dile hakim olmak başarıyı artırıyor

T

ürkiye Dil ve Edebiyat Derneği,
toplumda dil bilincinin yerleşmesi, Türkçenin doğru kullanılması, edebiyatımızın gelişmesi ve
zenginleşmesini sağlayacak çalışma ve hizmetleri yerine getiriyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
(TDED), OSTİM’de Türkçe’nin önemini
anlattı. Dernek Genel Başkanı ve AK
Parti İstanbul Milletvekili Ekrem
Erdem, dilin önemini şu sözlerle ifade
etti: “Dile hakim olmak başarıyla
da doğru orantılı. Başarılı insanlar
daima, kendilerini iyi ifade edebilen
insanlardır.”

Derneğin hayata geçirmeyi planladığı faaliyetlerin başında; millî ve
milletlerarası toplantı, konferans,
bilgi şöleni (sempozyum,) panel
ve kongreler düzenlemek geliyor.
Bunun yanı sıra, gerekli olan her
türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları içinde barındıran Türk dili
ve edebiyatı kütüphanesi kurmak.
Akademisyenlerden oluşan çeşitli çalışma ve araştırma grupları
oluşturarak araştırmalar yapmak
ve yaptırmak. Türkçenin doğru
kullanılmasıyla ilgili okuma, konuşma ve yazma kursları açmak.
Okullar arası çeşitli yarışmalar
düzenlemek. Türkçeyi iyi kullanan yazar, şair ve sanatkârları
her yıl ödüllendirmek. Cadde ve
sokaklardaki tabelaların Türkçeye
dönüştürülmesi konusunda belediyelerle birlikte çalışmak. Türk Dil
Kurumuyla, edebiyat fakülteleriyle
ve konuyla ilgili her türlü kamu
kurum ve kuruluşlarıyla ortak
çalışmalar yapmakta hedeflenen
faaliyetler içinde.

OSTİM’de sanayicilerle bir araya gelen Dernek Yönetimi, dil bilincinin toplumda yerleşmesi ve
gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunarak bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara
destek veriyor.

T

ürkiye Dil ve Edebiyat Derneği, dil
bilincinin toplumda yerleşmesi ve
gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunarak bu konuda çalışmalar yapan
kişi ve kuruluşlara destek veriyor.
Dernek, Türkçe karşılığı olan hiçbir kelimenin yerine yabancı kelimenin kullanılmamasını savunuyor. Dernek yöneticileri
OSTİM’de sanayicilerle bir araya geldi.
Dilin önemi hakkında bilgi veren Dernek
Genel Başkanı Ekrem Erdem, “Allah insanlara sayısız nimetler, değerler vermiş.
Ama bu değerlerin başında hiç şüphesiz
en büyük değer dildir. Çünkü insan dille
kendisini, çevresini, dünyayı, nesneleri
anlamlı hale getirir. Duygu ve düşüncelerini de yazılı ve sözlü olarak ifade eder.”
dedi.

“Milletler varlıklarını dille sürdürür”
Milli kültürün doğması gelişmesi nesilden nesile aktarılmasının ancak dille
mümkün olduğunu belirten Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumlar millet
olmayı bir dile sahip olmakla elde ederler. Milli varlıklarını da kendi dilleriyle
koruyabilirler. Dil birliğini sağlayamamış bir toplumun millet olma şansı yoktur. Milletlerin tarih içinde varlıklarını
sürdürmeleri ancak dille mümkündür.
Sözün özü dil millet demektir. Eğer milli
kimliğimizi korumak istiyorsak her şey-

Türkiye Dil
ve Edebiyat
Derneği Genel
Başkanı Ekrem
Erdem, “Eğer
milli kimliğimizi
korumak
istiyorsak her
şeyden önce
dilimizi mutlaka
korumamız
lazım.” dedi.

den önce dilimizi mutlaka korumamız
lazım.”
Dilin her konuyla ilgisinin bulunduğunu
da ifade eden Erdem, “Dile hakim olmak
başarıyla da doğru orantılı. Başarılı insanlar daima, kendilerini iyi ifade edebilen insanlardır. Kendilerini iyi ifade edemeyen insanların başarılı olma şansları
yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkçe üreten güçlü bir dil”
Türkçe’nin eklemeli bir dil olarak 200’e
yakın eke sahip olduğunu anlatan Ekrem
Erdem, “Bir kelimeyi alarak yanına ek
getirerek sayısız kelime üretebilirsiniz.
Türkçe, üreten güçlü bir dil. Bir zamanlara paratoner deniyordu. Onun yerine
şimdi yıldırımsavar deniyor. Kundura,
iskarpin deniyordu, şimdi ayakkabı diyoruz. Milletimiz, üretmede dili geliştirme-

Küreselleşme, sanayileşme ve kalkınma
politikalarına yeni bakış
akroiktisat, finans, finansal ve iktisadi kalkınma konularında yurt içi ve
M
dışında çok sayıda eseri bulunan, sanayi
politikaları, kamu satın alma politikalarının teknolojik gelişme üzerindeki etkileri,
bilim, sanayi ve yenilikçilik politikaları
üzerine çalışan Prof. Dr. Murat Yülek’in
yazar ve editörlüğünü yaptığı üç yeni kitabı yayınlandı.

Ekonomik planlama ve sanayi politikaları
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yülek, akademisyenler ve politika yapıcılar için referans oluşturabilecek
Economic Planning and Industrial Policy
in the Globalizing Economy (Küreselleşen Ekonomide Ekonomik Planlama
ve Sanayi Politikaları) adını taşıyan yayınında; dünya ekonomisinde kalkınma
planlamasını ve sanayi politikalarını tartışıyor. 1960 ve 1970’lerde birçok ülkede
popüler olan ulusal ekonomik kalkınma
planlamasının, ülke için ekonomik he-

deflerin belirlenmesi, politikaların geliştirilmesi ve kurumlar için çerçevelerin
belirlenmesi yıllar içerisinde cazibesini
kaybettiği belirtilen kitapta, günümüzde
planlamaya olan ihtiyacın arttığı ve farklı
ülkelerde farklı formlarda yeniden ortaya çıktığı vurgulanıyor. Kitapta, iktisadi
planlama ile sanayi politikalarının orta
gelir tuzağından kurtulmak için gerekli
altyapıyı sağlayacağının altı çiziliyor.
Kitapta değişik ülkelerden uzman akademisyen yazarların da bölümleri yer
alıyor.

Sanayi politikalarının sürdürülebilirliği
Murat Yülek’in imzasını taşıyan Industrial Policy and Sustainable Development
(Sanayi Politikaları ve Sürdürülebilir Büyüme) başlıklı, Springer Referans Serisi
kitabında ise sanayi politikası ve sürdürülebilirlik ilişkisi ele alınıyor. Kitapta,
yeni ve kapsamlı bir sürdürülebilirlik
kavramı çerçevesinde sanayi politikala-

de çok kabiliyetli.” bilgisini paylaştı.
Dernek olarak yaptıkları çalışmaları da
anlatan Ekrem Erdem, cep telefonundan
gönderilen kısa mesajlarda Türkçe karakterlerin desteklenmemesi ve Türkçe karakter kullanımında mesaj ücretlerinin iki
kattan daha fazla uygulandığını hatırlattı.
Erdem, o dönem Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı olan Başbakan
Binali Yıldırım’a konunun iletilmesiyle
sorunun giderildiğini anlattı. Genel Başkan Erdem, “İki yıllık bir mücadeleden
sonra şu anda Türkiye’de aldığınız telefonlarda da bu yazıyor. Türk harf karakterlerine uyumludur diye.” dedi.

“Tamamlamamız gerekeni fark ettik”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da, "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin değerli kurucularını ve
yöneticilerini dinlediğimiz zaman neyi
tamamlamamız gerektiğini daha iyi fark
ettiğimizi düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Derneğin yayın organı olan Dil ve
Edebiyat Dergisi, edebiyatın nabzını tutan
yayınlarıyla, Türkçe’nin korunması ve
geliştirilmesinde önemli görevler üstleniyor.

rıyla sürdürülebilirliğin arasındaki tezatların nasıl ortadan kaldırılacağı okuyuculara sunuluyor.
Kitapta ayrıca orta gelir tuzağına ilişkin
konular irdelenirken, ülkelerin sanayileşme düzeyleri ve üretim faaliyetleri mercek altına alınarak; sağlık, enerji, tıbbi
cihazlar, havacılık, otomobil üretimi gibi
alanlarda ülkeye özgü sektör ve politika
vaka çalışmalarının detaylı analizleri yer
alıyor. Bu kitapta da değişik ülkelerden
uzman akademisyen yazarların da bölümleri de bulunuyor.

Japonya ve Güney Kore analizi
Deneyimli akademisyenin Güney
Kore Hanyang Universitesi’nden Prof.
Dr. Hongyul Han ile birlikte kaleme
aldığı bir diğer çalışması ise örnek
kalkınma modellerini hayata geçiren
Uzak Doğu’dan iki ülkeyle ilgili. Alman yayıncı Peter Lang tarafından yayınlanan, Güney Kore ve Japonya’da
Sanayi, Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik Politikaları başlığını taşıyan kitap
söz konusu ülkelere farklı bir pencere
açıyor.

Japonya’nın dünyanın en büyük sanayi
ekonomilerinden biri olduğu belirtilen
çalışmada, ülkenin ihracat gibi imalat
sanayi göstergelerindeki göreli düşüş ile
rekabet sorunları yaşandığı kaydediliyor.
Hızla yükselen endüstriyel güç olarak
Güney Kore’nin ise Japonya dahil daha
büyüklere meydan okuduğuna işaret eden
kitap, iki ülkeyi şu anda izlenen genel sanayi politikaları ve demiryolu ekipmanları, tıbbi malzeme, havacılık ekipmanları
ve elektronik sektörlerindeki sanayi politikalarını inceliyor.
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