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Yeni bir sayıyla daha mer-
haba… Bu sayımızda, 
Türkiye’nin sıcak gündemi 

ana konumuz… 7 Haziran seçim-
lerinin ardından ortaya çıkan siyasi 
tablonun sonuçları en çok ekonomi 
başlığında etkilerini gösteriyor... Di-
ğer yandan, yaşanan acı olaylar adeta 
ciğerimizi dağlıyor. Al bayrak için şe-
hadet mertebesine eren vatan evlatla-
rına Allah’tan rahmet, ailelerine sabır 
diliyoruz…
Ülkemiz, jeopolitik gelişmelerin tam 
ortasında… Medeniyetler beşiği Ana-
dolu, komşularında meydana gelen 
olayları ve gelişmeleri siyasi, sosyal 
ve ekonomik anlamda iliklerine kadar 
hissediyor. 
Şu var ki; büyük devlet olmanın ta-
rihten gelen sorumluluğuyla maz-
luma kucak açan Türkiye, rotasını 
yeni ufuklara çevirip, büyük ideallere 
koşarken adeta frenlenmek isteniyor. 
İşe üretim, ihracat, Ar-Ge, teknoloji 
denkleminden baktığımızda, yapıl-
mak istenenleri mercek altına aldığı-
mızda gelişmeleri daha net okuyabi-
liriz. 
Etki alanını genişletme anlayışı, iti-
nalı bir yörüngeye oturtmaya gayret 
edilirken, kronik sorunların katmer-
lenme, yeni açmazların oluşturul-
ma çabasına dikkat çekmekte fayda 
var… 
Fakat bir yandan da güçlü bir yöne-
time olan ihtiyacı vurgulamak gere-
kiyor…
Seçim sonuçlarının ardından; hükü-
met kurma çalışmaları, koalisyon se-
naryoları, görüşmeler derken zaman 
hızı bir şekilde akıyor ve beklentileri 
giredek artırıyor… Saha diye tabir et-
tiğimiz, işin mutfağında olan üretim 
ayağına kulak verildiğinde mesajlar 
çok kesin ve keskin… Huzur, güven 
ve istikrar ortamının devamı stratejik 
bir gereklilik olarak dile getiriliyor…
Sayfalarımızın en geniş haberinde 
“Gündem Sahaya Nasıl Yansıyor?” 
sorusuna yanıt arıyoruz… Sanayici, 
akademisyen, STK ve gazetecilerin 
mevcut manzaraya ilişkin görüşlerini 
aldık.  Neler denildi? Birkaç satırı bu-
raya taşımak istiyorum: 
 “Bankalar kredi musluklarını kıs-

maya başladılar, hatta ufak ufak 
kredileri kapatmamızı isteyenler var. 
Ödenmeyen çeklerin ve senetlerin 
miktarında ciddi artışlar var. Bir an 
evvel hükümeti kurup reformlara de-
vam edip piyasaları canlandıracak, 
Türkiye’yi tekrar büyütecek hamle-
lerin yapılmasını sağlayabilmemiz 
lazım.”
 “Sanayicimiz işine yatırım yapma-

ya korkar oldu. Kimse yeni makine 
almak, borca girmek istemiyor. Hepi-

mizin önünde bir sis perdesi, yarının 
senaryoları içerisinde kendimize yol 
bulmaya çalışıyoruz.”
 “İstikrarsızlık, yatırımcının kork-

tuğu en büyük konu. Önünü göreme-
mesi nedeniyle hem istihdam sorunu 
oluşacak hem de mevcut yatırımları 
ile idare etmeyi öngörecek. Tüm bu 
hadiseler Türkiye’nin yararına değil 
zararına olur.”
 “Türkiye ekonomisinde böylesine 

önemli paya sahip KOBİ’lerin fi nan-
sal açıdan desteklenmesi, öncelik ve-
rilmesi gereken konulardan biridir.”
 “Hükümet kurma konusunda; güçlü 

bir iktidarın bir an önce teşekkül et-
mesi bizim en içten arzumuzdur.”
 “Sanayi canlı organizma gibidir ve 

yenilenmesi gerekir. Kendini yenile-
yemeyen yineleyen bir sanayi, kısa 
sürede durağanlaşıp, gelecek yıllarda 
ise etkileri uzun sürecek bir gerile-
meyle karşı karşıya kalacaktır.”
Bu ülke hepimizin… Umutlarımız 
var... Umudu gerçeğe dönüştürebile-
cek potansiyele sahibiz… Sıkıntıların 
bir an önce giderilmesi, ülkemizin 
geleceği adına, büyük hedefl ere emin 
adımlarla koşabilmek için geç kalın-
madan uzlaşma vaktidir… 

Türkiye engebeli ve zorlu bir yolda 
ilerliyor… Bu yolu ancak birlik ve 
beraberlik içinde aşabiliriz…

İki ülke, yeni dönem ve fırsatlar
Yunanistan ve İran… İki ülke adına 
yaşanan gelişmeler, Temmuz ayında 
dünya ekonomisine damga vurdu. 
Borç kriziyle boğuşan Batı komşu-
muz çıkış yolu ararken, İran’ın masa-
dan “uzlaşı” ile kalkması yeni olanak-
lara kapı araladı… 

Yazarımız Doç. Dr. Emin Akçaoğlu, 
bu ayki makalesinde iki ülke pers-
pektifi nden konjonktürü analiz etti. 
Yunanistan’ın yaşadıklarını Türkiye 
adına çıkarılacak derslerle ele alan 
Akçaoğlu, İran içinse ilginç bir tespit-
te bulunuyor. 

Batı’nın, düne kadar yerden yere vur-
duğu İran’a adeta çıkarma yapması, 
Türk yatırımcısına da imkanlar su-
nabilir. Akçaoğlu’na göre, Batılı fi r-
malar genellikle büyük oynadıklarına 
ve daha dikkatle risk aldıklarına göre 
başlangıç dönemi Türk KOBİ’leri 
için fırsat dönemi olabilir. Önerisi de 
“Başlangıçta yerli ortaklar bulmak da 
iyi olabilir.” şeklinde…

“Eğer yürüdüğünüz yolda 
güçlük ve engel yoksa, bilin ki 
o yol sizi bir yere ulaştırmaz.”

Bernard Shaw

Türkiye İçin 
Uzlaşma Vaktidir
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“OSTİM’liler dışa açılmalı ve
Teknoloji üretmeli” 
OSTİM’e Emek Verenler röportaj dizimizin bu sayımızdaki 
konuğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde 
bulunan Fehmi Dinçer.

Öncelikli alanlar için ‘çağrı’ 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, görev 
alanları ile ilgili konularda yerli tasarım ve üretime 
yönelik araştırma, geliştirme projelerinin desteklenmesi 
için çağrıya çıktı.

ARUS'un teşviğiyle sektörün 
en iyisi oldular
Frost&Sullivan Ödülleri'nde zirveye çıkan ARUS üyeleri, 
Bozanklaya ve KentKart'ın yöneticileri sorularımızı 
yanıtladı.
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AB destekli ‘usta işi’ proje
OSTİM Vakfı tarafından yürütülen “Usta Öğreticilerin 
Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi”nin faaliyetleri 
kamuoyuyla paylaşıldı. Projede yapılan araştırmada; 
OSTİM firmalarında çalışan ustaların %85’i sahip 
oldukları bilgileri eğitmenlik yaparak yeni nesillere 
aktarmak istiyor.
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OSB’lerde hedef: 2 milyon istihdam
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,  "OSB'lerdeki 
boş parsellerin tahsisinin yapılması ve üretimin 
başlamasıyla birlikte, bu sayının 2 milyon 200 bin kişiye 
ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Teknopark alanı planlandı
Ostim Teknopark alanının kentsel tasarımında fikir alış 
verişinde bulunmak amacıyla, Ostim Teknopark Yönetim 
Kurulu, Teknopark ortağı üniversite temsilcileri, 
mimarlar ile OSTİM OSB yöneticileri ve çalışanları bir 
araya geldi.

Diş ticarette rakamlar zayıfladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Temmuz 
ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 
düşerek 10 milyar 857 milyon dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında 
toplam ihracat yüzde 8,8 gerileme ile 84 milyar 369 
milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Yunanistan’dan dersler – İran’dan vaatler
Yazarımız Emin Akçaoğlu, son günlerin  en çok tartışılan 
iki ülkesini, Yunanistan ve İran'ı mercek altına aldı. 
Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik çalkantı ile İran'ın Batı'yla 
masaya  oturması Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor? 
Yanıtları Akçaoğlu'nun makalesinde.
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Işık, OSB altyapı yatırımları, 
bölge müdürlüğü hizmet bi-
nası ve sanayi siteleri altyapı 

inşaatlarının tamamı ile sana-
yi sitelerinin üstyapı inşaatının 
yüzde 70'ine kadar olan kısmının 
bakanlık tarafından krediyle des-
teklendiğini söyledi.

OSB'lerdeki parsellerin tama-
men veya kısmen bedelsiz tah-
sisleriyle ilgili 2011 yılında 
başlanan uygulamanın, Bakanlar 
Kurulu kararıyla 12 Nisan'dan 
itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl 
daha uzatıldığını hatırlatan Işık, 
süre uzatımıyla yatırımcılar için 
OSB'lerdeki parsellerin cazip 
hale getirilerek üretim, gelir ve 
istihdamı arttırmayı amaçladık-

larını dile getirdi. 

"283 OSB'nin kuruluş işlemi 
tamamlandı"

Fikri Işık, 2014 itibarıyla 157 
OSB projesinin yol, içme suyu, 
kanalizasyon ve atıksu arıtma 
tesisleri gibi altyapı inşaatlarının 
bakanlık tarafından krediyle des-
teklenerek sanayicinin hizmetine 
sunulduğunu ve kuruluş işlemle-
ri tamamlanan 283 OSB bulun-
duğunu bildirdi. 

Bugün itibariyle OSB'lerde 47 
bin 996 sanayi parselinde üre-
time geçildiğini ve yaklaşık 1 
milyon 530 bin kişiye istihdam 

imkanı sağlandığını belirten 
Işık, "OSB'lerdeki boş parselle-
rin tahsisinin yapılması ve üre-
timin başlamasıyla birlikte, bu 
sayının 2 milyon 200 bin kişiye 
ulaşmasını bekliyoruz" ifadesini 
kullandı. 

Bakanlığın 2015 yılı yatırım 
programında 90 OSB projesinin 
yer aldığını ve yıl sonuna kadar 
11 OSB projesini daha tamam-
lanmasının hedefl endiğini vur-
gulayan Bakan Işık, "Bu yıl içeri-
sinde Ankara Uzay ve Havacılık 
İhtisas OSB, Çorum Osmancık 
OSB, Sakarya Kaynarca Doğu 
Marmara Makine İmalatçıları 
İhtisas OSB, Bursa-Yenice Islah 
OSB,  Kahramanmaraş Tekstil 
İhtisas OSB, Yalova Kompo-
zit ve Kimya İhtisas Islah OSB 
ve Bursa Batı OSB gibi 7 OSB 
kuruldu. Bu OSB'lerde üretime 
geçilmesiyle birlikte, yaklaşık 
60 bin kişi daha istihdam edile-
bilecek." diye konuştu.  

“457 sanayi sitesi
hizmete sunuldu"

Işık, geçen yıl sonu itibarıyla ba-
kanlığın kredi desteğiyle 93 bin 
790 işyerinden oluşan 457 sana-
yi sitesinin, sanayicinin hizme-
tine sunulduğunu anımsatarak, 
söz konusu sanayi sitelerinde 
yaklaşık 470 bin kişiye daha 

sağlıklı şartlarda çalışma imkanı 
sağlandığına işaret etti.  

Bu seneki yatırım programında 
43 sanayi sitesi projesinin yer 
aldığına değinen Işık, yıl sonu 
itibariyle 6 sanayi sitesi projesini 
daha tamamlamayı hedefl edikle-
rini vurguladı. 

Türk sanayisinin verimliliği ve 
rekabet edebilirliğinin yüksel-
tilerek, ağırlıklı olarak imalat 
sanayinde faaliyet gösteren kü-
melenme teşebbüslerini destek-
lemek amacıyla bakanlık tara-
fından uygulanan Kümelenme 
Destek Programı 2. Çağrısı’nın 
10 Temmuz 2015'te sonlandı-
rıldığına dikkati çeken Işık, "10. 
Kalkınma Planı'ndaki öncelikli 
sektörlerin de yer aldığı toplam 
16 'Kümelenme Birlikteliği Baş-
vurusu' alındı. Değerlendirme 
süreci devam ediyor, sürecin 
başarıyla tamamlanması halinde 
sanayicilerimiz destek almaya 
hak kazanacaklar" dedi. 

Işık, 2015 yılı içerisinde 
OSB'lerde yatırım yapılmayan 
bin 653 sanayi parseli tahsisinin 
iptal edildiğini de sözlerine ek-
ledi. 

OSB’LERDE HEDEF: 2 MİLYON İSTİHDAM
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) 47 bin 996 sanayi 
parselinde üretime geçildiğini ve yaklaşık 1 milyon 530 bin kişiye istihdam sağlandığını belirterek, 
"OSB'lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılması ve üretimin başlamasıyla birlikte, bu sayının 2 
milyon 200 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, akade-
misyenlerin atama ve 
yükselme kriterlerinde, Ka-
mu-Üniversite-Sanayi İş-
birliği (KÜSİ) çerçevesinde 
yürüttükleri faaliyetlerin dik-
kate alınacağını belirterek, 
"Ar-Ge'nin üniversitelerde 
daha önemli hale gelmesi 
ve 'Toplam Araştırma 
Fonları'nın gelişmesi için 
performans kriterleri kul-
lanılarak, 'Kurum Hissesi' 
sistemi yapılandırılacak, 
üniversitelere ve akademis-
yenlere yönelik teşvikler 
artırılacak." dedi.

Türkiye KÜSİ Stratejisi ve 
Eylem Planı (2015-2018) 
kapsamında KÜSİ Portalı 
da oluşturulacağına bildi-
ren Işık, böylece sanayici-
ye hizmet verecek öğretim 
elemanı, insan kaynağı ve 
altyapı imkanlarını içeren 
veri havuzunun geliştirile-
ceğini ifade etti. "Nitelikli 
sanayici" havuzunun da 
oluşturulacağına ve taraf-
ların birbirine ulaşmalarının 
teşvik edileceğine işaret 
eden Fikri Işık, portalın eri-
şilebilir, kullanıcı dostu ve 
güncel yönetim sistemine 
sahip olacağını vurguladı. 

Akademisyenler 
için KÜSİ kriteri

Fikri Işık

KOSGEB’den yapılan 
açıklamada, yarışmaya 

ülke çapında 22 proje başvu-
rusu yapıldığı, değerlendir-
me sonucunda tüm projele-
rin takdire değer bulunduğu, 
Avrupa Komisyonu’nun belir-
lediği sınırlar ve kriterler dahi-
linde iki projenin, Avrupa Gi-
rişimciliği Teşvik Ödülleri için 
Türkiye’den aday gösterilmek 
üzere seçildiği bildirildi. 

Ulusal, bölgesel ve yerel düzey-

de girişimciliğin geliştirilmesi-
ne yönelik model ve programlar 
geliştiren ve uygulayan kurum/
kuruluşların katılabileceği ya-
rışma; Girişimcilik Ruhunun 
Geliştirilmesi, Yeteneklere Ya-
tırım Yapma, Girişimcilik Or-
tamının Geliştirilmesi, İşletme-
lerin Uluslararasılaştırılmasının 
Desteklenmesi, Kaynak Etkinli-
ğinin ve Çevre Dostu Pazarların 
Gelişiminin Desteklenmesi ve 
Sorumlu Girişimcilik kategori-
lerinde gerçekleştiriliyor.

PROJELER
Avrupa Girişimciliği Teşvik 
Ödülleri Yarışması’na AB üye-
si ülkeler, İzlanda, Norveç ve 
Sırbistan’ın yanı sıra 2011 yı-
lından itibaren Türkiye de katı-
lıyor. Türkiye bu yıl şu projeler-
le temsil edilecek: 

 Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün “İnşaat ve Yı-
kıntı Atıklarından Geri Kaza-

nılan Ürünlerin Kullanım Kri-
terlerinin Belirlenmesi Projesi” 
(Kaynak Etkinliğinin ve Çevre 
Dostu (Yeşil) Pazarların Geli-
şiminin Desteklenmesi katego-
risinde) 

 Kocaeli Sanayi Odası’nın 
“Bizimköy Engelliler Üretim 
Merkezi Projesi” (Sorumlu Gi-
rişimcilik kategorisinde)  

Yönetim Becerilerinin ve 
Kurumsal Yetkinliklerinin 
Geliştirilmesi-Kurumsallaşma ve 
Tanınmış Ürün/Hizmet Süreci 
Oluşturma-Markalaşma konulu 
KOBİ Proje Destek Programı 
kapsamında başvuran projelerin 
nihai değerlendirme işlemleri 
tamamlandı. Proje Değerlendirme 
Kurulları tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, 
Markalaşma başlığı altında 215 

proje, Kurumsallaşma başlığı 
altında ise 687 proje olmak üzere, 
toplam 902 projenin KOSGEB 
KOBİ Proje Destek Programı 
kapsamında desteklenmesine 
karar verildi.  Bununla birlikte, 
desteklenmesine karar verilen 902 
proje için, uygun görülen 85,7 
milyon TL’nin 45,4 milyon TL’si 
KOSGEB tarafından işletmelere 
destek olarak verilecek. 

Türkiye, Avrupa Komisyonu’nun 
sponsorluğunda bu yıl 
9.su düzenlenecek Avrupa 
Girişimciliği Teşvik Ödülleri 
Yarışması’nın 2015 finalinde; 
Kaynak Etkinliğinin ve Çevre 
Dostu (Yeşil) Pazarların 
Gelişiminin Desteklenmesi 
ve Sorumlu Girişimcilik 
kategorilerinde iki projeyle 
temsil edilecek.

AVRUPA FİNALİNE İKİ ADAY

902 PROJEYE 45 MİLYON TL

KOSGEB, ULUSAL 
KOORDİNATÖR
KOSGEB Başkanı Recep Bi-
çer, 19 Kasım 2015 tarihinde 
Lüksemburg’da düzenlenecek 
ödül töreni ile sahiplerini bu-
lacak 2015 yılı Avrupa Giri-
şimciliği Teşvik Ödülleri’nde 
ülkemizi temsil edecek olan 
her iki proje yürütücülerine 
Avrupa Komisyonu seçim sü-
recinde başarılar diledi.

Biçer, Avrupa Girişimci-
liği Teşvik Ödülleri için 
Türkiye’den aday belirlenmesi 
ve teklif edilmesi noktasında 
KOSGEB’in ulusal koordina-
törlük görevini yürüttüğünü 
belirtti. Başkan Biçer, ödül 
programının; girişimciliğin 
Avrupa çapında kamu kurum 
ve kuruluşlarının desteği ve 
teşviki ile geliştirilmesi, işlet-
meleri ve girişimciliği en başa-
rılı şekilde teşvik edenlerin be-
lirlenmesi, en iyi girişimcilik 

uygulama-
larının ve 
politikala-
rının sergi-
lenmesi ve 
girişimcili-
ğin katma 
değeri üze-
rine farkındalığın artırılması 
ve potansiyel girişimcilerin 
cesaretlendirilmesi amacıyla 
Avrupa Komisyonu’nun spon-
sorluğunda 2006 yılından beri 
düzenlendiğini kaydetti.

Recep Biçer
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“Türk sanayisinin reka-
bet edebilirliğinin ve 
verimliliğinin yüksel-

tilmesine ve ağırlıklı olarak yük-
sek teknolojili ürünleri üreten, 
nitelikli işgücüne sahip ve aynı 
zamanda çevreye ve topluma 
duyarlı bir yapıya dönüştürül-
mesine katkıda bulunmak” ama-
cı ile uygulanan program kapsa-
mında, mevcut ve yeni oluşum 
içindeki kümelenmeler prog-
ramdan faydalanmak için proje 
başvurularını tamamladılar.

Ön değerlendirmeler 
3 ayda bitecek
“Kümelenmelerin sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması ve sağlıklı 
bir şekilde gelişerek koordinas-
yon kapasitelerinin arttırılma-
sı, Kümelenme birlikteliğinin 
üniversite, özel sektör ve kamu 
nezdinde kapsayıcılığının ge-
nişletilmesi, Küme aktörleri 
(üniversite, özel sektör, kamu 
kurumları) arasındaki işbirliği-
nin arttırılarak güçlendirilmesi” 
özel hedefleri çerçevesinde ha-
zırlanan başvuruların ön değer-
lendirme sürecinin 3 aylık bir 

süreçte tamamlanması bekleni-
yor. 

Ön değerlendirmeyi geçen baş-
vuruların Seçici Kurul tarafın-
dan vizyon ve stratejik hedefler 
açısından değerlendirileceği 2. 
aşamanın ardından ise başarılı 
projeler ile müzakere sürecinin 
başlatılması ve nihai iş planla-
rının hazırlanması süreçleri ger-
çekleştirilecek. 

Bu doğrultuda Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı uzmanları 
tarafından 2016 yılının başında 
başarılı projeler ile müzakere 
sürecine başlanmasının beklen-
diği ifade edildi.  

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI
BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 
yürütülmekte olan Kümelenme 
Destek Programı başvuruları 
10.07.2015’de sona erdi. 
Toplam bütçesi 25 Milyon TL 
olarak açıklanan program 
kapsamında başarılı olan 
her bir proje için ne kadar 
bütçe kullandırılacağı ise 
değerlendirmeler sonrasında 
belli olacak. Nihai olarak 
belirlenen bütçenin ise 
%50’si Bakanlık tarafından, 
%50’si ise Kümelenme 
Birlikteliği üyeleri tarafından 
karşılanacak. OSTİM’den 
programa 4 kümelenme 
projesi başvurdu.

OSTİM’de 2007 yılından beridir 
büyük ölçüde kendi kaynak-

ları ve faaliyet bazlı olarak T.C. 
Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslara-
rası Rekabetçiliğin Geliştirilme-
sinin Desteklenmesi Programı 
katkıları ile yürütülen kümelenme 
çalışmalarını “daha ileri noktalara 
taşıyabilmek ve sürdürülebilir 
gelişiminin sağlanması” amacı 
doğrultusunda Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Kümelenme 
Destek Programı’na Medikal, 
Enerji, Savunma ve Raylı Ulaşım 
sektörlerinde olmak üzere 4 adet 
proje hazırlandı. 

Her biri kendi sektöründe ülkemiz 
ve KOBİ’lerin yararına önemli 
açılımları bünyesinde barındıran 
proje başvuruları;

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
koordinatörlüğünde, OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin 
koordinasyonunda “Tıbbi Cihaz 
Sektör Odağında Ankara Sağlık 
Teknolojileri Kümelenmesi”,

  OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 
Derneği koordinatörlüğünde “OS-
TİM Temiz Teknolojiler Kümelen-
mesi (CleanTech)”,

  Anadolu Raylı Ulaşım Sistem-
leri Kümelenmesi Derneği koordi-
natörlüğünde “Milli Tren” ve

  OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi Derneği koordi-
natörlüğünde “Savunma ve Sivil 
Havacılık” başlıklarından oluşuyor. 

Sağlık Teknolojilerinde tıbbi cihaz 
ihtisas tasarım yarışmalarından 
ve ileri düzey mesleki teknik 
eğitimlerden standartlaşma ve 
sertifikasyon eylem planına, Kü-
melenme Yönetim Kapasitesinin 
artırılmasından MedTechEuropa 
Ankara Organizasyonunun yapıl-
masına, Üniversite hastaneleri için 
klinik değerleme ve adaptasyon 
merkezi kurulumundan Üniversi-
teler arası tıbbi cihaz araştırma ve 
uygulama merkezi gibi sektörde 
ihtiyaç duyulan çok sayıda tek-
noloji merkezi kurulmasına kadar 
konular yer alıyor. 

CleanTech’de Stratejik yol 
haritası ve eylem planının hazır-
lanmasından Uluslararasılaşma 
Çalışmalarına, Ortak Satınalma 
Organizasyonlarından Santral Re-
habilitasyonuna, Mevcut Ürünlerin 
Geliştirilmesi ve İyileştirilmesinden 

Ortak Ürün Geliştirilmesine ve 
Ticarileştirme Öncesi Araştır-
ma Merkezi kurulumuna kadar 
sektörde ihtiyaç duyulan önemli 
çözümler bulunuyor.
 
Bir diğer OSTİM projesi Milli Tren 
projesinde millileştirme/yerlileş-
tirme hedefleri doğrultusunda 
“Mili Raylı Ulaşım Sistemlerimizin 
Üretilmesi” ortak amacıyla Ar-Ge/
Ür-Ge çalışmalarından ortak 
tedariğe, test ve sertifikasyon 
çalışmalarından üretim yönetimine 
kadar organize bir ortak üretim 
birlikteliğini kapsıyor. 

Savunma ve Sivil Havacılık’ta ise 
Kümelenmenin kurumsal kapasi-
tesinin ve üyelerin yetkinliklerinin 
arttırılması, Ar-Ge çalışmaları 
ortak numune hatları oluşturulma-
sı, Üye KOBİ’lerin sivil havacılığa 
hazırlanması gibi önemli açılımlar-
dan oluşuyor.

Her bir projede ilgili sektörden 
çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 
üniversite, teknokent, OSB, STK, 
kamu kurum/kuruluşları vb. ile iş-
birliği yapılması ve gerçekleştirile-
cek proje faaliyetleri çerçevesinde 
ortak hareket edilmesi planlanıyor. 
Nihai yararlanıcılar ise her bir 
kümelenme kapsamında yer alan/
almak isteyen KOBİ’ler.

KOBİ’lerin günümüz 
ekonomisinin en önemli 
dinamikleri haline gelen 
kümelenme süreçlerinde, 
ortak ihtiyaçlara ortak 
çözümler üreterek 
yeterliliklerini arttırmak 
ve yenilikçi süreçlerde 
başarılı çalışmalar elde 
etmelerini sağlamak. Böylece 
üniversitelerden kamu 
kurum/kuruluşlarına, eğitim 
ve araştırma kurumlarından 
sivil toplum kuruluşlarına 
ve tedarikçilere kadar ilgili 
tüm tarafları her bir proje 
uygulamasında ortak bir 
ekosistemde bir araya 
getirerek kümelenme 
çalışmalarının ülke ve bölge 
ekonomisinin gelişimine 
önemli katkılarda bulunması 
sağlanabilecek.

OSTİM’DEN 4 KÜMELENME PROJESİ

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 

görev alanları ile ilgili konu-
larda yerli tasarım ve üretime 
yönelik araştırma, geliştirme 
projelerinin desteklenmesi 
için çağrıya çıktı.  Başvurular 
süresi 01 Temmuz 2015 – 17 
Ağustos 2015 (dâhil) tarihleri 
arasında alınacak. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, 2015 Yılı 
Birinci Dönem Ar-Ge Proje-
leri  Destekleme Çağrısı’na 
çıktı. UDH Araştırmaları Mer-
kezi Başkanlığı Ar-Ge Proje 
Destekleri kapsamındaki çağ-
rıyla; Demiryolları, Denizci-
lik, Elektronik Haberleşme ile 
Havacılık ve Uzay öncelikli 
alanlarında, yerli tasarım ve 
üretime yönelik olarak ger-
çekleştirilecek Ar-Ge projeleri 
%75 hibe oranıyla 36 aya ka-

dar desteklenecek.

Proje konularında; Kablosuz 
Haberleşme, 5G Teknolojile-
ri, Nesneler İnterneti, Akıllı 
Kent, Akıllı Ulaşım, Yeşil 
Bilişim, İnsansız Hava Aracı, 
Uydu Sistemleri, Yüksek Hız-
lı Tren, Dizel Motor, Modüler 
Metro Aracı, Gemi Yakıt Ta-
kip Sitemleri, Denizcilik Eği-
tim Simülatörleri, Gemi Sevk 
Sistemleri gibi konuların öne 
çıkıyor. 

Bakanlık web sitesinde yer 
alan açıklamaya göre, başvu-
ruların 1 Temmuz-17 Ağustos 
2015 tarihleri arasında yapıla-

cağı ve bu tarihler dışında ya-
pılacak olan başvuruların ka-
bul edilmeyeceği duyuruldu. 

Destek çağrısının detayla-
rına, Ulaştırma Bakanlığı 
UDH Araştırmaları Merke-
zi Başkanlığı’nın web say-
fasından ulaşılıyor. (http://
www.udhb.gov.tr/h-5-ar-ge-
destekleri.html) 

Demiryolları, Denizcilik, Elektronik Haberleşme, Havacılık ve Uzay

ÖNCELİKLİ ALANLAR İÇİN ‘ÇAĞRI’

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
PLANLANAN PROJELERİN 

ORTAK AMACI 
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‘Usta İşi Nesiller’ sloga-
nıyla 1 Eylül 2014’te 
başlayan projenin 

yaygınlaştırma çalışmaları kap-
samında basın toplantısı düzen-
lendi. Toplantıda; usta öğreti-
cilikle ilgili yapılan anket ve 
görüşme sonuçları, usta öğreti-
ciler için gerçekleştirilen kişisel 
gelişim seminerleri, usta öğretici 
eğitimleri ile ilgili çalışmalar, 
müfredat ve organizasyonlar, 
uzaktan eğitim sistemi uygula-
maları ve örnekleri ve proje son-
rası sürdürülebilirlik başlıkların-
da bilgiler aktarıldı. 

“4 ustadan birinde belge var”
Usta öğreticiliğin öneminin kav-
ranmasını ve farkındalık yarat-
mayı amaçlayan projenin genel 
tanıtımı ve işleyişi Proje Koordi-
natörü Burcu Öztürk tarafından 
yapıldı. 1 yıl süreli çalışmada 3 
ana hedef belirlediklerini belir-
ten Öztürk bunları; “Usta Öğre-
ticilerin Bilgi ve Tecrübelerini 
Paylaşabileceği Bir Ağ Oluştur-

mak, Ustaların 
Usta Öğretici-
lik Belgesine 
Sahip Usta 
Sayısını Artır-
mak, Uzaktan 
Mesleki Eği-
tim Altyapısını 
Kurmak” şek-
linde sıraladı. 

Araştırmaların, her dört ustadan 
sadece birinde Usta Öğretici 
Belgesi’nin bulunduğunu ortaya 
koyduğunu anımsatan Öztürk, 
var olan usta öğreticilerin yeter-
lilik düzeyleri ve hangi fi rmalar-
da hizmet verdikleri hakkında 
net bir bilgi yokken proje kap-
samında gerçekleştirilen Alan 
Uzmanı/Usta Öğretici Anketi 
ile önemli bilgilere ulaşıldığını 
kaydetti. 

Burcu Öztürk,“OSTİM OSB’de 
faaliyet gösteren her sektör ve 
işkolundan 1.500 fi rmaya ziya-
ret yapılarak, usta öğretici sayısı, 
profi li ve ihtiyacını tespiti için 
Alan Uzmanı/Usta Öğretici Ha-
vuzu Oluşturulması Anketi uy-
gulanmış, anket sonuçları doğ-
rultusunda uzman/usta öğretici 
havuzu ile usta öğretici olmaya 
aday ustalar ve bu ustaların uz-
manlık alanları tespit edilmiş, 

bir veri tabanı oluşturulmuştur. 
Bu çalışma OSTİM Vakfı’nın 
Bir Bilge Bin Bilge Projesi kap-
samında kurduğu veri tabanını 
destekleyici nitelikte düşünül-
müştür.” dedi.

E-eğitimin genellikle kişisel ve 
yönetimsel ağırlıklı içeriklerden 
oluştuğunu aktaran Öztürk, pro-
je ile mesleki ve teknik eğitimde 
yuz yuze eğitimi destekleyici 
ona entegre uzaktan eğitim alt 
yapısı oluşturulduğunu, OSTİM 

OSB’de bulunan ve ekonomiye 
en fazla katkı veren 5 ana sektör 
ve 15 meslekte uzaktan mesleki 
eğitim müfredatı geliştirildiğini 
vurguladı.

İstihdam açığının kapatılabilme-
si, insan kaynaklarının geliştiril-
mesi, mesleki ve teknik eğitim 
okullarında okuyan  öğrencilerin 
işletmelerde eğitim görerek ken-
di alanlarında kalifi ye eleman 
olabilmeleri için işletmelerde 
nitelikli usta öğreticilerle ileti-
şim kurmalarına ve doğru bir 
bilgi aktarımına tabi tutulmala-
rı gerekliliği üzerinde de duran 
Öztürk, “Bu anlamda usta öğre-
ticilerinin niteliklerinin ve yeter-
liliklerinin artırılması son derece 
hassas ve üzerinde durulması 
gereken bir konudur.” ifadeleri-
ni kullandı.

“Sürdürülebilir olacak”
Proje Eğitim Danışmanı Cüneyt 
Örkmez, projenin OSTİM fi r-
malarına dokunan bir nitelikte 
olduğuna işaret etti. Projenin 
sürdürülebilir olacağını söy-
leyen Örkmez, “Süresi içinde 
hızlı bir şekilde ilerleyecek.” 
dedi. Alan Uzmanı/Usta Öğre-
tici Havuzu Oluşturulması için 

1372 fi rmayla gerçekleşen an-
kete ilişkin sonuçları paylaşan 
Örkmez şu istatistikleri verdi: 
“OSTİM bünyesindeki fi rmala-
rın; %79,4’ü 0-5 kişi aralığında 
usta, %86,5’i 0-5 kişi aralığında 
kalfa ve %91,1’i çırak çalıştır-
maktadır. %89’u kendi faaliyet-
leri dahilinde eğitim programları 
sağlayabildiklerini, %58’9’u 
karşılaştıkları teknik sorunlar-
da bilgi alış verişine önem ver-
diklerini belirtiyorlar. OSTİM 
fi rmalarında çalışan ustaların 

%85’i sahip oldukları bilgileri 
eğitmenlik yaparak yeni nesille-
re aktarmak istiyor.”

“Projeler kendini yenilemeli”
Proje İştirakçisi OSTİM 
OSB’nin Bölge Müdürü Adem 
Arıcı, her ustanın sadece ustalı-
ğıyla değil bundan sonra o mes-
leği devam ettirecek birini yetiş-
tirmesinin çok anlamlı olduğuna 
temas etti. OSTİM’in şu anda 
sürdürülebilir olması için çalış-
tıklarını dile getiren Arıcı, “Pro-
jelerin sadece aylık yıllık veya 
dönemsel değil, sürekli kendi 
kendini yenilemesi, güncelleme-
si gerekiyor. Bu anlamda sahaya 
inmesi ve insanlara temas etmesi 
adına başarılı bir proje.” değer-
lendirmesinde bulundu.  

“Farkınız yoksa 
o işi yapmayın”
Projedeki deneyimlerini anlatan 
Usta Öğretici Süleyman Kıraç, 
sanayicinin kaybedeceği vak-
tinin bulunmadığını belirterek, 
“Bugün dünyanın da tespit ettiği 
şekilde; işletmelerin en pahalı 
girdisi zamandır. Hızlı hareket 
edersek farkındalığımız olur. 
Eğer inovasyonla, hızınızla, 

verdiğiniz hizmetinizle sizin bu 
işleri yapan diğer meslektaşları-
nızdan sizi bir adım öne taşıya-
cak bir farkınız ve kalite yoksa,  
o işi yapmayın. Belge ile bilgi-
nin, bir elmanın  iki yarısı gibi 
birbirini tamamladığını anlatma-
mız lazım.” dedi.

“Çalışan niteliğinin
artırılması gerekiyor”
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın da projenin 

meslek eğitimi konusunda ça-
lışan herkese yararlı olacağını 
kaydetti. Yaşanılan rekabet or-
tamında bilgi, teknoloji, eğitim 
ve katma değeri yüksek ürün 
üretmenin kritik aşamasının ‘ni-
telikli eleman yetiştirmek’ oldu-
ğunun altını çizen Aydın, “Baş-
ka türlü bu aşamayı geçmek çok 
kolay görünmüyor. Şu anda Tür-
kiye, 10 bin dolar gelire takılmış 
durumda. Bunun çıkış noktası, 
çalışan insanların niteliğini ve 
üretim teknolojilerini artırmak-
tır.” dedi.

Hibe makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 
ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan, İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında, Türkiye’de 
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması 
Operasyonu çerçevesinde; OSTİM Vakfı tarafından 
yürütülen “Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin 
Arttırılması Projesi”nin faaliyetleri kamuoyuyla 
paylaşıldı. Projede yapılan araştırmada; OSTİM 
firmalarında çalışan ustaların %85’i sahip oldukları 
bilgileri eğitmenlik yaparak yeni nesillere aktarmak istiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tüm süreçlerinde yakın ilgi gösterdiği

          AB DESTEKLİ ‘USTA İŞİ’ PROJE

Projenin tanıtım toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı. 

Burcu Öztürk

OSTİM Vakfı Müdürü 
Gülnaz Karaosmanoğlu, 
OSTİM Vakfı’nın; 
bölgeyi, sektörü, 
firmaları, çalışanları 
geliştirmek, firmaların 
rekabet yapısını, 
çalışanların çalışma 
kalitesini yükseltmek 
için oluşturulmuş bir 
yapı olduğunu belirterek bu 
projenin OSTİM çalışanlarının 
teknik bilgi birikimini ortaya 
çıkararak görünür ve 
paylaşılabilir bir hale getirmek, 
firmalar ve çalışanlar arasında 
ki bilgi akışını hızlandırarak 
ortaklaşa rekabete katkıda 
bulunmak olduğunu vurguladı. 
Gerek OSTİM Vakfı gerekse 
OSTİM OSB’nin hayata 
geçirdiği projelerin, kümelerin 
de dahil olmasıyla birlikte, 
topyekün dayanışmanın ve 
işbirliğinin ürünü olduğunu 
hatırlattı.

Projenin yaşamın ve üretimin  
her alanındaki kıymetli 
deneyimleri toplumsallaştırmak 
ve ulaşılabilir hale getirmeyi 
amaçladığını anlatan 
Karaosmanoğlu, daha önce 
Ankara Kalkınma Ajansı’nın bir 
çağrısı ile  ‘Bir Bilge Bin Bilge 
Projesi’ ile projenin provasını 
yaptıklarını dile getirerek şunları 
söyledi: “OSTİM’in kırk yılı 
aşkın üretim tecrübesi içinde 
her firmanın içinde bir bilgi ve 
deneyim hazinesi saklı ve bunu 
ortaya çıkarmak  şüphesiz 

uzun soluklu bir çaba 
gerektiriyor. Bu nedenle 
her kesimi ayrı ayrı ele 
alabileceğimiz fırsatları 
değerlendiriyoruz. 
Çalışma Bakanlığımızın 
son derece titiz, işbirlikçi 
ve destekleyici bir 
anlayışla yönettiği 
bu proje bize teknik 

elemanların bilgi ve deneyimini 
ölçme ve ortaya çıkarma fırsatı 
tanıdı. İnsanlara faydalı olmanın 
önce onları anlamak olduğu 
düşüncesiyle bu projede 
öncelikle bizzat çalışanlara 
dokunmaya, tanımaya çalıştık. 
Üretim dünyasında her 
teknik birikim çok kıymetli. 
Bildiklerimizi ve deneyimlerimizi 
aktarma yeteneğimizi hızla 
geliştirmemiz gerekiyor.”

OSTİM’de özellikle teknik 
anlamdaki becerilerin önem 
kazandığına işaret eden 
Karaosmanoğlu, bu projeden 
en büyük beklentilerini 
‘OSTİM’i taramış olmak’ 
ifadesiyle açıkladı. Deneyimli 
Yönetici, projenin bir paylaşım 
portalı ve bir eğitmen havuzu 
oluşturulacağını aktararak 
portalın tüm çalışanların günlük 
teknik problemlerin çözümünde 
başvurabileceği, sorularına 
kısa zamanda yanıt alabileceği, 
kendi teknik bilgilerini 
aktarırken öğretici olarak da 
derinleşebileceği bir ekosistem 
olmasını hedeflediklerini belirtti.

“Deneyimleri aktarmayı alışkanlık 
haline getirmeliyiz”

Gülnaz
Karaosmanoğlu
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firmalarında çalışan ustaların %85’i sahip oldukları 
bilgileri eğitmenlik yaparak yeni nesillere aktarmak istiyor.
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• OSTİM bünyesindeki 
iş yerlerinin %58’9’u 
karşılaştıkları teknik 
sorunlarda bilgi alış ve-
rişine önem verdiklerini 
belirtiyorlar. 

• OSTİM bünyesindeki 
iş yerlerindeki ustaların 
41,3’ü ağırlıklı olarak 
29-38 yaş aralığında 
bulunmaktadır. 

• OSTİM firmalarında 
çalışan ustaların, bulun-
dukları işyerlerindeki 
ortalama çalışma süreleri 
içerisinde %24,8 ile en 

yoğun gurubu 11-15 yıl 
aralığında aynı işyerinde 
çalışanlar oluşturmak-
tadır. %2,1 oranındaki 
bir gurup ise 36 yıldan 
daha fazla süredir aynı 
işyerinde çalıştığını 
belirtmektedir.

• OSTİM firmalarında 
çalışan ustaların yüzde 
66’sı zaman zaman çalış-
mış oldukları firmaların 
dışından da bilgilerine 
başvurulduğunu, uzman-
lıklarından yararlanılmak 
istendiğini belirtiyorlar.

Hatırlanacağı üzere söz 
konusu ihaleye; CSR 
Electric Locomotive-Çin, 

CAF-İspanya ve Hyundai Ro-
tem-Güney Kore olmak üzere 
3 firma teklif vermiş, Siemens 
teşekkür mektubu göndermişti. 
İhaleyi 391 milyon 230 bin dolar 
ile en düşük teklifi Çin firması 
CSR Electric Locomotive %51 
yerli katkı şartı ile kazanmıştı. 

CSR Electric Locomotive; 
05.03.2012 tarihli anlaşmaya 
göre; sözleşme imzalandıktan 
20 ay sonra 15 araçlık partiler 
halinde ilk teslimata başlayacak 
ve araçların tamamını 32 ay içe-
risinde teslim edecekti. Metro 
araçlarının ilk 75 adedinde en az 
%30 yerli katkı payı öngörülür-
ken, kalan bölümünde ise yerli 
katkı oranı %51 olacaktı. Araç-
ların ilk teslimat süresi, Kızı-
lay-Çayyolu ve Sincan-Batıkent 
metro hatlarının yapım işinin bi-
tirilmesine yetiştirilecek şekilde 
planlanmıştı.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemle-
ri Kümelenmesi (ARUS), geçen 
süre içinde CSR/Çin firmasının 
ihale sözleşmesinde yer alan 
%51 yerli katkı şartına uyma-
sı ve firmalarımızla görüşmeler 
yapması için, 05.12.2012 tari-
hinde İstanbul Ticaret Odası’nda 
2. Raylı Ulaşım Sistemleri Sana-
yicileri İşbirliği Toplantısı dü-
zenledi. Bu toplantıya CSR firma 
yöneticileri, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı 
yetkilileri, ARUS Yönetim Ku-
rulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, 
ilgili tüm kamu kuruluşları, 11 
ilimizin şehir içi raylı ulaşım sis-
temleri yöneticileri, raylı ulaşım 
sistemleri üreticisi tüm sanayici-
lerimiz katıldı. 

Toplantıda, CSR firmasının iha-
lede yer alan %51 yerli katkı 
için toplantıya katılan sanayici-
lerimizle daha fazla vakit geçir-
meden bir an önce işbirliği için 
görüşmelere başlaması istendi. 
Aynı toplantıda alınan karar 
gereği; ARUS’un bu ihalenin 
takipçisi olacağı, %51 yerli kat-
kı şartına uyulmadığı takdirde 
hukuki işlemlerin başlatılacağı 
CSR yetkililerine, tüm katılım-
cılara ve kamuoyuna açıkça bil-
dirildi.

Sıfır yerli katkı ile 90 araç!
Sözleşme tarihinden sonraki sü-

reç içerisinde CSR/Çin firması 
yerli katkı şartına uymaksızın 90 
metro aracını %0 yerli katkı ile 
Ankara’ya getirerek teslim etti. 
İhale sözleşmesinde yerli katkı 
şartı için hiçbir çaba sarf etme-
yen ve yerli firmalarla görüşme-
yen CSR’ye ARUS tarafından 
noterden bir uyarı yazısı gönde-
rildi ve yine ARUS’un gayretleri 
ile yerli katkı şartı yerine getiri-
lemeyen araçların alımı durdu-
ruldu. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Altyapı Yatı-
rımları Genel Müdürlüğü’nde 
sanayicilerle yapılan toplantı-
larda da CSR firmasının ihale 
şartlarına uyması istendi. Sana-
yiciler  %60 yerli katkı ile araç-
ları üretebileceklerini de ifade 
ettiler. 

Gelinen nokta itibarıyla CAF 
firmasının ihalenin başından beri 
yaptığı itirazlar ve ARUS’un 
şartnamede yer alan yerli üretim 
katkısının sağlanması yönünde 
çabaları sonucu ihale mahkeme 
kararı ile iptal edilmiş bulunu-
yor. Geri kalan 234 metro aracı 
için bundan sonraki süreçte ye-
niden ihaleye çıkılması ve en az 
%51 yerli katkı şartının sağlan-
ması bekleniyor. Umuluyor ki 
bu defa devlet ciddiyeti önem-
senir ve ihalede yer alan yerlilik 
şartı artarak uygulanır. 

KARARDA NE DENİLİYOR?
Kamu İhale Kurulu’nun, 
17.06.2015 tarihli, “Kamu 
İhale Kurulunun 11.07.2012 
tarih ve 2012/UM.I-2842 sayılı 
kararı hakkında Ankara 3. 
İdare Mahkemesince verilen 
“dava konusu işlemin ipta-
line” kararına ilişkin Kurul 
kararı alınması.” Gündem 
Konusu’yla gerçekleştirdiği 
toplantısında iptale ilişkin şu 
ifadelere yer verildi: 

Ankara 3. İdare Mahke-
mesi 30.04.2015 tarih 

ve E:2015/115, K:2015/770 
sayılı kararı ile “…Olay-
da, dava konusu ihaleye ait 
teknik şartnamede, yükleni-
cinin, teklifinde bazı bilgi ve 
belgelerin verilmesi yönünde 
düzenlemeye yer verilerek, 
Teknik Şartnamede belirtilen 
araç, ekipman ve malzemelere 
ait bilgi ve belgeleri (tablo, 
grafik, plan vb.) teklifle birlikte 
sunmalarının istenildiği, ancak 
ihaleyi yapan idarece teklifle-
rin değerlendirilmesi aşama-
sında anılan bilgi ve belgelerin 
aranmadığı ve hiçbir isteklinin 
teklifinin değerlendirme dışı 
bırakılmadığı anlaşılmaktadır. 
4734 sayılı Kanun'un 10. mad-

desi uyarınca, teknik yeterlik 
belgesi olarak istenebilecek 
belgelerin Teknik Şartnamede 
yer alması ve teklif ekinde 
sunulmasının istenilmesi halin-
de, yeterlik koşulu olduğu ve 
sunmayanların değerlendirme 
dışı bırakılacağı açık olmakla 
birlikte, teknik şartnamede yer 
alan bilgi ve belgeleri sunma-
sı istenilenlerin yükleniciler 
olarak belirtilmesi durumunun, 
isteklileri 4734 sayılı Kanun'un 
5. maddesine aykırı olarak 
tereddüde düşürecek nitelikte 
olduğu görülmektedir.
Nitekim somut olayda da is-
tekliler tarafından teklif ekinde 
sunulan bilgi ve belgelerin ya 
hiç sunulmadığı ya da eksik 
sunulduğu, bu hususun dava 
konusu Kamu İhale Kurulu 
kararına ilişkin esas inceleme 
raporunda da tespit edildiği, 
dolayısıyla isteklilerce bu 
hususun net olarak anlaşıla-
madığı ve isteklilerin tereddü-
de düştüğü, idarenin de teklif 
ekinde ilgili bilgi ve belgeleri 
sunmayanları düzenlemesine 
aykırı olarak değerlendirme 
dışı bırakmadığı anlaşılmak-
tadır. 
Bu durumda, mevcut düzen-
lemeler çerçevesinde ihalenin 
sonuçlandırılması mümkün 
olmadığından ihalenin iptaline 
karar verilmesi gerekirken, 
İtirazen şikâyet başvurusunun 
reddine karar verilmesine 
ilişkin Kamu İhale Kurulu 
kararında hukuka uygunluk 
bulunmamıştır…”  gerekçesi 
ile dava konusu işlemin iptali-
ne karar verilmiştir.
Anayasanın 138’inci mad-
desinin dördüncü fıkrasında 
yasama ve yürütme organları 
ile idarenin, mahkeme kararla-
rına uymak zorunda olduğu, bu 
organlar ve idarenin, mahke-
me kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremeyeceği ve bunların 
yerine getirilmesini geciktire-
meyeceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 
28’inci maddesinin birinci 
fıkrasında mahkemelerin esasa 
ve yürütmenin durdurulmasına 
ilişkin kararlarının icaplarına 
göre idarenin gecikmeksizin iş-
lem tesis etmeye veya eylemde 
bulunmaya mecbur olduğu, bu 
sürenin hiçbir şekilde kararın 
idareye tebliğinden başlaya-
rak otuz günü geçemeyeceği 
hüküm altına alınmıştır. Anılan 
kararın icaplarına göre Kamu 
İhale Kurulunca işlem tesis 
edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 1) 
Kamu İhale Kurulunun 

26.06.2014 tarih ve 2014/MK-
351 sayılı Kararının iptaline, 
2) Anılan mahkeme kararında 
belirtilen gerekçeler doğrul-
tusunda, 4734 sayılı Kanunun 
54'üncü maddesinin onbirinci 
fıkrasının (a) bendi gereğince 
ihalenin iptaline, oybirliği ile 
karar verildi.

Ankara’nın ihtiyacı olan 
324 metro aracına yönelik 
olarak düzenlenen, “Ankara 
Metroları Araç Alımı ve 
İşletmeye Alma” işi, Kamu 
İhale Kurulu’nun; 17.06.2015 
Toplantı Tarihli, 2015/MK-256 
No.lu Kararı ile iptal edildi. 

324 METRO ARACI İHALESİ’NE İPTAL
%51 yerli katkı şartı isteniyordu

ALAN UZMANI/USTA ÖĞRETİCİ HAVUZU 
OLUŞTURULMASI ANKET RAPORU’NDAN:

ALAN UZMANI-USTA 
ÖĞRETİCİ HAVUZU 
OLUŞTURULMASI: 1.372 
firma ile anket çalışması 
yapıldı. 1358 kişilik veri tabanı 
oluşturuldu ve Anket Raporu 
hazırlandı.

ALAN UZMANI-USTA 
ÖĞRETİCİ KİŞİSEL GELİŞİM 
EĞİTİMLERİ: 139 katılımcı, 
6 grup, 18’er saatte toplam 
112 saatte, Sunum Teknikleri 
ve Diksiyon, Zaman Yönetimi, 
Takım Çalışması, İletişim ve 
Beden Dili eğitimleri verildi. 

E-EĞİTİM ALT YAPISI: 
Okul-İşletme- Sosyal Taraf 
İşbirliği Toplantıları,  15 
adet İçerik-Müfredat Tespiti 
ve Geliştirilmesi, 15 adet 
uzaktan eğitim videosu (Saha 
çekimleri, greenbox çekimleri), 
Uzaktan eğitim altyapısı (LMS-
portal) oluşturuldu. Bu faaliyet 
devam ediyor.

USTA ÖĞRETİCİLİK 
KURSLARI: 325 ustadan 
kesin kayıt alındı. 97 ustaya 
Usta Öğreticilik Belgesi verildi. 
Her bir grup 10 iş gününde 
40 saat eğitim aldı. Toplam 5 
grup eğitime alındı.  Çalışmalar 
devam ediyor.

İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ 
ZİYARETLERİ: Usta öğreticilik 
ve/veya kişisel gelişim 
eğitimlerine katılmış alan 
uzmanları ziyaret edilecek.

PROJE TANITIMI VE 
YAYGINLAŞTIRILMASI: 
www.ustaisinesiller.com 
web sitesi hazırlandı. Gazete 
haberleri/radyo programları 
gerçekleştirildi. Proje 
Tanıtım Kitapçığı, broşürler, 
billboardlar, eğitim davetiyeleri, 
görsel materyaller ve eğitim 
sertifikaları hazırlandı.

PROJE FAALİYETLERİ

Meslek eğitiminin önemine de 
değinen Orhan Aydın, “Bizim 
tarihimizde bunun çok önemli 
bir yeri var; Ahilik. Geçmişteki 
medeniyetimizle Batı medeni-
yeti arasındaki fark insan oda-
ğından kaynaklanıyor. İnsanlar, 
hayvanlar, taş, toprak, bunlar bir 
bütünlük arz ediyor. Bunların 
hepsinin bir ahlakı bir edebi var. 
İşte bunların hepsini bir araya 
getiren sistemin adı Ahilik.” gö-
rüşüne yer verdi. Ahi Evran’ın, 
‘Hak ile sabır dileyip bize gelen 

bizdendir. Akıl ve ahlak işle çalı-
şıp bizi geçen bizdendir.’ sözünü 
paylaşan Aydın, “Kendini geçe-
cek bir çırak yetiştirirsen bizden 
oluyorsun.” diyerek konuşması-
nı tamamladı.
Toplantıda Proje Teknik Elema-
nı Ezgi Aslan, ‘Uzaktan Eğitim 
Sistemi: Video Oluşumları/LMS 
Altyapısı’, ‘Proje Asistanı Hamit 
Burak Özdemir de “Usta Öğre-
ticilik Eğitimleri”  başlıklarında 
sunum yaptı. 
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Bilgi ve tecrübelerini dost 
ve kardeş ülkelere aktaran 

OSTİM OSB, Kırgızistan’da da 
çalışma yürütecek. Bu kapsam-
da, OSTİM OSB ile Kırgızistan 
JIA İş Adamları Derneği, Orga-
nize Sanayi Bölgeleri kurulu-
mu, geliştirilmesi ve işletilmesi 
amacıyla mutabakata vardı. 

Özellikle küçük, mikro ve orta 
ölçekli işletmelerden oluşan 
Organize Sanayi Bölgelerinin, 
planlanması, tecrübe paylaşımı, 
inşaatı ve işletimi ile kurulacak 
bölgenin gelişimi konusunda 
ortaklıklar yapma konusunu 
içeren protokol, OSTİM OSB 
Yönetim Binası’nda düzenle-
nen törenle imza altına alındı.

Protokole, OSTİM OSB adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, Kırgız tarafı adına JIA 
Yönetim Kurulu Üyesi Temir-
lan Sarlykbek Uulu, gözlemci 
olarak da Kırgızistan’ın önceki 
dönem Dışişleri Bakanı Askar 
Aytmatov imza attı. Törende 
Başbakanlık Müşaviri Hamdi 
Şengel, Kırgızistan’ın Türkiye 
Büyükelçiliği yetkilileri de ha-
zır bulundu.

“Sanayi bölgelerine 
ihtiyaç duyuyoruz”
JIA Yönetim Kurulu Üye-
si Temirlan Sarlykbek Uulu 
törende yaptığı konuşmada, 
Kırgızistan’ın, Rusya, Kazakis-
tan ve Beyaz Rusya’nın kurdu-
ğu gümrük birliği ülkeleri ara-
sına girdiğini hatırlattı. Her iki 

ülke için sanayileşme, üretim ve 
ticaretin son derece önemli ol-
duğuna dikkat çeken Uulu, “Ül-
kenin ekonomisini, geleceğini, 
yaşam standartlarını belirleyen 
en önemli unsur üretim ve tica-
rettir. Dolayısıyla Kırgızistan, 
sanayi bölgelerinin kurulması-
na ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla, 
JIA olarak Kırgızistan’da sana-
yi bölgelerinin organize edilme-
si, yapılması, dünya standardına 
uygun bir üretim gerçekleştiril-
mesi amacıyla, OSTİM’den bil-
gi, danışmanlık ve eğitim hiz-
metlerini almayı düşünüyoruz.” 
dedi. 

İleriye yönelik iş birliklerinin 
devam edeceği mesajını ve-
ren Temirlan Sarlykbek Uulu, 
iki ülke halkı için hayırlı işleri 
gerçekleştirebileceklerini, Kır-
gızistan ekonomisine katkı sağ-

layabileceklerini.” kaydetti. 

“Kırgızistan 
önemli bir merkez”
OSTİM OSB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Aydın, 
Kırgızistan’ın OSTİM, Tür-
kiye ve iş dünyası için önemli 
bir merkez olduğuna işaret etti. 
OSTİM olarak farklı coğrafya-
larda Organize Sanayi Bölge-
lerinin kurulması ve bölgesel 
kalkınma ile ilgili olarak çaba 
serf ettiklerini ve emek ver-
diklerini dile getiren Başkan 
Aydın, “Kırgızistan’ı da hari-
tamıza eklemeyi hedefliyoruz. 
Burası, küçük ve orta ölçekli 
sanayilerin kurulması ve bir 
bölgenin geliştirilmesi için tec-
rübe sahibi. 1967’den itibaren; 
Ankara’nın sanayileşmesine ve 

küçük sanayinin büyütülerek, 
büyük sanayinin oluşturulma-
sına girişimci yetiştiren, meslek 
eğitiminde uzman bir yer. Bu 
bilgilerimizi de sizlerle beraber 
hayata geçirmekten memnun 
olacağız.” görüşünü paylaştı.

Protokolde, Kırgız tarafının 
özel sektör ağırlıklı olmasının, 
başarı için önemli bir başlan-
gıç olduğunu vurgulayan Orhan 
Aydın, “OSTİM OSB ve OS-
TİM kurumları olarak projeyi 
hayata geçirmek için elimiz-
den gelen bütün katkıyı vere-
ceğiz. Protokolün OSTİM’e, 
Kırgızistan’a, JIA İş Adamları 
Derneği’ne, ülkelerimize ve in-
sanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı 
Hak’tan diliyorum.” diye ko-
nuştu.

“Benim için şereftir”
Gözlemci statüsüyle protokolü 
imzalayan Kırgızistan’ın önce-
ki dönen Dışişleri Bakanı As-
kar Aytmatov da şu görüşlere 
yer verdi: “Bu protokolü imza-
lamak benim için bir şereftir. 

Sayın Başkan Orhan Aydın’a 
Kırgızistan heyetini kabul edip, 
işbirliği için iyi niyet proto-
kolü imzalamalarından dola-
yı teşekkür ederim. OSTİM, 
Türkiye’nin dünyaca tanınmış 
ve takdir edilmiş bir markası. 
Ayrıca OSTİM, Türkiye’nin 
hızlı ekonomik gelişmesine bü-
yük katkı sağlamış bir kuruluş.  
Bugün bu protokolün imzalan-
masıyla başlayacak Kırgızis-
tan-OSTİM işbirliği, iki kardeş 
milletimiz için hayırlı ve uğurlu 
olacak.”

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Kırgızistan JIA İş 
Adamları Derneği arasında, Kırgızistan’da Kurulması Planlanan 
Organize Sanayi Bölgelerinin Geliştirilmesi ve İşletilmesine İlişkin 
İşbirliği ve İyi Niyet Çerçeve Protokolü imzalandı.

OSB kurulumu için destek verilecek
OSTİM HARİTASINA KIRGIZİSTAN DA EKLENİYOR Protokole göre, JIA tarafından 

talep edilmesi halinde; OSTİM 
Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü, yatırım, alt yapının 
kurulması, elektrik enerjisi, su 
şebekesi ve kanalizasyon, atık 
su geri dönüşüm istasyonları, 
kaldırım ve yolların yapımı, 
telefon hatlarının çekilmesi, 
lojistik hizmetleri konuları için, 
proje kapsamında bir finansal 
plan hazırlayacak. OSTİM, proje 
kapsamında, kendi teknik ve 
finansal yeterliliği için gerekli 
tüm veri, bilgi ve referansları 
sunacak.

Kırgızistan tarafı, Organize 
Sanayi Bölgelerinin kurulması 
ile ilgili tüm kolaylığı 
sağlayacak, alan tahsisi de 
dahil olmak üzere; gerekli resmi 
görüşmeleri yapacak ve/veya 
yapılmasını sağlayacak. OSTİM, 
Kırgızistan’daki yatırımcılara 
teşvik, hibe ve fon sağlanması 
ile ilgili danışmanlık ve destek 
hizmeti de verecek.

Protokol hakkında

Kauçuk hammaddesi klasik 
olarak ekvator kuşağında 

yer alan ülkelerden ama özel-
likle de Uzak Doğu Asya’dan 
temin ediliyor. Bugün dünyada 
üretilen doğal kauçuğun çok 
büyük bir kısmı Uzak Doğu 
Asya’dan geliyor. Kauçuk üre-
tilen diğer bölgeler ise Hindis-
tan, Çin, Orta Afrika tropikal 
kuşağı ve Orta ve Güney Ame-
rika.

Doğal kauçuğun ana kaynağı 
uzun bir müddet Hevea ağacı 
olmaya devam edecek gibi gö-
züküyor.  Kauçuğa olan ihtiya-
cın yıldan yıla artması, Güney 
Amerika’da ortaya çıkan ve 
Hevea ağaçlarını etkileyen bir 
mantar hastalığının Uzak Doğu 
Asya’ya sıçrama olasılığı araş-
tırmacıları yeni kaynaklara yö-
nelmesine sebep oldu. 

Bu çerçevede son yıllarda iki 
bitki üzerine araştırmalar yo-
ğunlaştı. Bunlardan birincisi 
daha çok Kazakistan’da yetişen 
Rus Karahindiba (Taraxacum 
kok-saghyz) bitkisi. Diğeri ise 
Meksika çöllerinde keşfedilen 
Guayule (Parthenium argenta-
tum Gray). Bu bitkiden kauçuk 
elde etme yolunda son yıllarda 
önemli çalışmalar yapılıyor. 

Özellikle içerdiği lateks oranı, 
elde edilen lateksin anti alerjik 
olması, uygun iklimlerde kolay 
yetiştirilebilir olması bu bitki 
üzerinde araştırmaların yoğun-
laşmasına sebep oldu. Çeşitli 

Amerikan ve Alman lastik üre-
ticilerinin bu konuda çalışma 
yaptıkları, hatta deneme üreti-
mine geçtikleri biliniyor. An-
cak hala kat edilecek çok yol 

bulunuyor.

Guayule üzerine dünyada en 
çok bilgi sahibi kuruluşlardan 
biri de merkezi Paris’te bulu-
nan CIRAD. Açılımı, Ulus-
lararası Tarım Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi olan CI-
RAD, 10 yılı aşkın bir süredir 
Araştırmacı Serge Palu önder-
liğinde Guayule üzerine çalış-
malar yapıyor. Palu, Guayule 
üzerine yapılan çalışmalarda 
önemli mesafeler alındığını, 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
kauçuk hammaddesi olarak 
Guayule’ün endüstride yaygın 
olarak kullanılabileceğini be-
lirtti.

OSTİM Kauçuk Teknolojile-
ri Kümelenmesi de 2014 yılı 
sonundan itibaren bu bitkinin 
ülkemizde üretimi amacıyla ça-
lışmalar yürütüyor. Küme Ko-
ordinatörü Dr. Kayhan Olanca 
bu çerçevede Haziran ayında 
CİRAD’ın Fransa’nın Mon-
pellier şehrinde bulunan mer-
kezinde temaslarda bulundu ve 

taraflar Kümenin, projenin bir 
parçası olması konusunda mu-
tabakata vardı. 

Türkiye’de uygun alanlar
Akdeniz ikliminde yetişebilen 
bu bitkinin, ülkemizde üretile-
bilir olup olmadığı konusunda 
Mersin Erdemli’de bulunan 
Alata Bahçe Kültürleri Araş-
tırma Enstitüsü ile ön temaslar 
gerçekleştirildi. Ağustos ayı 
sonunda Enstitü yetkilileri ile 
bir araya gelinip konu protoko-
le bağlanacak ve görev dağılı-
mı gerçekleştirilecek.
Ülkemizin güneyinde, 
Mardin’den Ege Bölgesi’ne ka-
dar olan bölge, Guayule tarımı 
için uygun görülüyor. Yetiştir-
me ve hasat kolaylığı ön planda 
olan bitki üzerine yapılan çalış-
maların olumlu sonuçlanması 
durumunda, Türkiye’ye çok 
değerli bir tarım ürünü kazan-
dırılmış olacak. Bu sayede, tüm 
dünyada talep edilen yeni bir 
ürüne sahip olmak ve yılda 2 
milyar ABD Doları’ndan fazla 
döviz harcanarak gerçekleştiri-
len hammadde ithalatı durması 
hedefleniyor.

Kauçuk hammadde temininde alternatif çözüm
Kauçuğa olan ihtiyacın 
artış göstermesi, üreticileri 
yeni hammadde kaynağı 
arayışına itti. Son 
dönemlerde araştırmaların 
yoğunlaştığı bitkilerden 
biri Guayule. OSTİM Kauçuk 
Teknolojileri Kümelenmesi, 
bitkinin ülkemizde üretimi 
konusunda çalışmalara 
başladı. 

İçerdiği lateks oranı, elde 
edilen lateksin anti alerjik 
olması, uygun iklimlerde 
kolay yetiştirilebilir bitki 
olan Guayule üzerinde 
araştırmaların yoğunlaşmasına 
yol açtı. OSTİM Kauçuk 
Teknolojileri Kümelenmesi, 
Akdeniz ikliminde yetişebilen 
bu bitkinin ülkemizde 
üretilebilir olup olmadığı 
konusunda çalışmalar 
yürütüyor.
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Sizi tanıyabilir miyiz?

1926 yılında Hatay 
Yayladağ’da doğdum. İlkoku-
lu orada tamamladım. 8 kar-
deşiz. Ortaokulu Ankara’da 
yatılı olarak tamamladım. Ar-
dından Ankara’da Yapı Meslek 
Lisesi’ne girdim. 1945’te Tek-
nik Öğretmen Okulu’na yazıl-
dım; mezuniyetimle birlikte, 
okuduğum lisede öğretmenli-
ğe başladım. Vatani görevimi 
yaptıktan sonra aynı okula öğ-
retmen olarak döndüm. 

O dönemlerde aklımda akade-
mik kariyer için yurtdışına git-
mek vardı. Fakat 50’li yıllarda 
ülkemizde döviz sıkıntısı yaşa-
nıyordu, temin edemi-

y o r -
dum. 1955’te öğretmenliği 
bıraktım. Beşevler’deki bank-
not matbaasına öğretmen ma-
aşının 3 misline yakın bir üc-
retle geçtim. Orada 3 yıl kadar 
çalıştım. 15 bin liraya yakın 
para biriktirdim. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na 
döviz için sürekli müraca-
at ediyordum. 1958’de döviz 
çıktı ve Almanya’ya gittim. 
Almanya’da ilk olarak dil eği-
timi aldım ve sonra Stuttgart’ta 
mühendislik okulunda Makine 
Tesisat Mühendisliği bölümü-
ne başvurdum. 2 yıl okudum ve 
Makine Mühendisi diploma-
sını aldım. Almanya’dayken 
mesleğimle ilgili çalışmalarım 
oldu.

Türkiye’ye ne zaman 
geldiniz?

Kardeşimin vefat haberinin 
üzerine Türkiye’ye döndüm. 
O sıra Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü’nde çalışan bir ar-
kadaşımla karşılaştım; neler 
yaptığımı sordu ve Kurum’da 
birlikte çalışmayı teklif etti. 
Genel Müdürlüğe, Makine ve 
Elektrik Bölüm Şefi  ve Şube 
Müdürü olarak girdim. Kari-
yerimin ilerleyen dönemlerin-
de, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı olarak 
görev yaptım.

OSTİM’le tanışmanızı 
dinlemek isteriz…

Beden Terbiyesi Genel Müdür-
lüğü’ndeyken, ismini hatırla-
yamadığım, Teknik Üniversite 
mezunu bir arkadaşım vardı. 
Bir gün geldi bana, “Fehmi 
ağabey, biz bir Sanayi Site-
si Kooperatifi  kurduk.” dedi. 
“İsteyeni kaydediyorlar mı?” 
diye sordum. “Makineci olmak 
gerekiyor.” yanıtını aldım. İn-
şaatçıları kaydetmiyorlarmış. 
Makineci olduğumu belirt-
tim…

Başında kimin olduğunu sor-
dum; Cevat Dündar ismini 
söyledi. Cevat Dündar, burayı 
kurmadan evvel Yapı Meslek 
Lisesi’nde öğretmendi. Be-
raber görev yaptık, oradan 
tanıyorum kendisini. Okul-
dan ayrıldıktan sonra bu işe 
girdi… Buralara geldim, 
gezdim, baktım ve 1968’de 
Kooperatif’e kaydoldum.

Üye olduktan sonra 
gelişmeleri takip ettiniz 
mi? 

Baştan edemedim. Kurum-
da da işlerim vardı çünkü… 
Cevat Dündar vefat etmişti 
bir trafi k kazasında. On-
dan sonra Turan Çiğdem 

Başkan oldu. Emekli olunca 
burada Turan Bey’le beraber 
çalıştık. 

O yıllarda bölgenin 
durumunu tarif edebilir 
misiniz? 

Burayı kuş uçmaz kervan geç-
mez bir yer olarak düşünün… 
Hiçbir vasıta yok. Hatta şehrin 
dışı diye Mimarlar Odası yer-
leşim olanağı vermiyordu… 
Merhum Cevat Dündar’dan 
sonra gelen Turan Çiğdem bu 
işle çok uğraştı. Gecesini gün-
düzüne kattı. Turan Bey Yöne-
timinde Başkan Yardımcılığı 
yaptım. OSTİM’de genelde 
hiçbir şey yoktu. Daha yeni 
yeni yapılaşma başlamak üze-
reydi. Turan Bey’in emeği çok 
fazladır, Allah uzun ömürler 
versin. 

Ankara esnafının ilgisi 
nasıldı?

Kimse gelip gitmiyor... Geti-
recek bir eser yok ki. Bir mi-
mar arkadaşımız vardı; Kaya 
Gönençer. Onun zamanında, 
1978-79’da inşaatlar başladı. 
Şimdiki İş Bankası’nın olduğu 
yerlerde atölyeler yapılıyordu. 
Orada 1-2 atölye daha yapıl-
maya başladı, biter gibi oldu. 
Sonra birisi gelmiş, “Ben bura-
ya taşınmak istiyorum.” demiş. 

Turan Bey de taşınabileceğini 
ifade etmiş. O zaman yönetici-
ler de kura çekiyordu, bana ilk 
kurada çıkmadı. Daha sonraki 
aşamada çıktı.

Görev döneminizde neler 
yapıldı? 

Atölye inşaatları yapılıyordu. 
Ben geldiğimde daha 3-5 dük-
kanın temeli ya atılmıştı ya atıl-
mamıştı. Bitmiş temel yoktu. 
İlk biten Turan Bey zamanında 
2 veya 3 dükkandı, onları açtık. 
Ondan sonra bir taraftan yerle-
şim diğer taraftan inşaat devam 
etti. Zannediyorum en son ya-
pımı işi 1985’e kadar devam 
etti. Yolu yoktu. O zaman Bağ-
dat Caddesi’ni genişletelim de-
dik, Turan Bey’e karşı çıktılar. 

Ne gibi zorluklarla 
karşılaşıyordunuz?

Buralarda araziyi genişletelim 
istedik. “Orası şehir dışı, ula-
şımı olmaz.” denilerek zorluk-
lar çıkartılıyordu. Fakat Turan 
Çiğdem de azimli biriydi. Bağ-
dat Caddesi’nin genişlemesi 
işinde tehdit edildiğini anımsa-
rım… 

Çektiğimiz en büyük sıkıntılar-
dan birini de inşaat demirinde 
yaşadık. İstediğiniz gibi demir 
alamıyordunuz. Tahsisat ve-
rirlerse çalışıyordunuz, ver-
mezlerse çalışamıyordunuz. 
Demiri bulmak için Sanayi 
Bakanlığı’na müracaat ettik. 
Sanayi Bakanlığı’na gitmeden 
önce yazı yazmak gerekiyor-
du. Bu yazılar yazıldı. Gittik ve 
Bakanlık yetkililerine site hak-
kında geniş bilgi aktardık.

Bölgenin bu kadar 
büyüyeceğini  düşünüyor 
muydunuz?

Turan Çiğdem, ben, Zeki Sa-
yın, İbrahim Karakoç, bir ar-

kadaşımız daha 5 kişi Yöne-
timde görev aldık. Zeki Bey ve 
Ben Başkan’ın yardımcısıydık. 
Birlik, beraberlik ve dürüstlük 
içinde çalıştık. OSTİM’in şim-
diki halini o zamandan tahmin 
etmemiştim.  

OSTİM ismi nasıl doğdu?

İlk taşınmalar başlayınca bura-
ya bir isim arayışına gidildi… 
İsim konusunda fi kir yürütür-
ken, aklımıza Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi geldi. “Ma-
demki burası Orta Doğu’dur, 
aynı isimle üniversite var; bu-
rası da Orta Doğu Sanayi ve 
Ticaret Merkezi olsun.” dedik. 
Sonra bunu kısalttık OSTİM 
oldu. Bu ismi Yönetim Ku-
rulu’ndaki arkadaşlarımız da 
onayladı. 

OSTİM ailesine ve 
girişimcilere  bir mesajınız 
olacak mı?

OSTİM bugün, muhtemelen 
dünyada eşi az bulunan sanayi 
sitelerinden biri. Böyle orga-
nize edilmiş, düzgün, çeşitli 
meslekleri içinde barındıran 
bir yer ben görmedim. Turan 
Çiğdem’den sonra gelen arka-
daşları can-ı gönülden tebrik 
ederim. Orhan Bey’ler bana 
göre çok başarılı iş görmüşler-
dir. Ülkemizin başarıları sana-
yide de artmaya başladı. Anka-
ra sanayisi Türkiye’de öncülük 
yapabilir.

Bana göre gençler, maddeten 
kendilerinden iyi olan kişilerle 
kendilerini karşılaştırmamalı-
lar. “Ben şu olacağım!” diye 
bir hedef koymalı ve onun için 
çalışmalılar. OSTİM’liler dışa 
açılsın. Çünkü bugün içeride 
dünyanın ekonomik zorlukla-
rını yenmek mümkün değil. 
Dünyanın çektiği tek sıkıntı, 
teknoloji. Örneğin dün bir işi 
bir haftada 3 tane yaparken bu-
gün 1 saatte 30 tane yapıyorsu-
nuz. Kime satacaksınız bunu? 
Satmanız için iki özellik var: 
Bunlardan biri kalite ikincisi 
fi yat. Fiyatta Çin’le mücadele 
etmenin imkanı yok. 

Bugünün insanoğlu eğer yaşa-
yacaksa, mutlaka yeni buluş-
lara gitmelidir. Kendi teknolo-
jimizi üretmeliyiz. Yüce Allah 
bize bir beyin vermiş. 50 yıl 
önceki teknolojiyle bugünkü 
teknoloji bir mi? Değil. Bun-
dan 50 yıl sonraki teknoloji 
de farklı olacak. Sürekli proje 
üretmeliyiz. Dünya artık proje-
siz yaşayamaz.

OSTİM’e Emek Verenler 
röportaj dizimizin bu 
sayımızdaki konuğu, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevinde bulunan Fehmi 
Dinçer. 

1970’lerde bölgeye hizmet 
veren Dinçer, Türkiye’den 
Almanya’ya oradan OSTİM’e 
uzanan yaşam öyküsünden 
kesitleri anlattı. Genç 
girişimcilere hedef odaklı 
bir bakış açısı öneren Dinçer, 
işletmeler içinse uluslararası 
vizyon ve teknoloji üretimine 
işaret etti. 

“OSTİM’LİLER DIŞA AÇILMALI VE
TEKNOLOJİ ÜRETMELİ”

Müsteşar Yardımcısı olarak 

Üye olduktan sonra Cevat 
Bey’le bir konuşmam oldu. 
Ben o zaman bekardım, 
evlenmek istedim. Dedim ki; 
“Cevat Bey kusura bakma 
ben buradan ayrılacağım.” 
“Niye?” dedi. Param yok 
dedim. O zaman 3 dönüme 
yazılmıştım. “Sen buranın 
değerini ne bileceksin, 
sen zaten buranın değerini 
anlamazsın, burada 
senin torunların bana dua 
edecek. Senin paranı ben 
öderim.” karşılığını aldım. 
Ve ayrılmadım, isabetli de 
olmuş… Allah bin kere 
rahmet eylesin. Ödemede de 
zorluk çekmedim.
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“TORUNLARIN
BANA DUA
EDECEK!”
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Fehmi Dinçer

BURAYI KUŞ UÇMAZ 
KERVAN GEÇMEZ BİR YER 
OLARAK DÜŞÜNÜN… HİÇ-
BİR VASITA YOK. HATTA 

ŞEHRİN DIŞI DİYE MİMAR-
LAR ODASI YERLEŞİM 

OLANAĞI VERMİYORDU… 

MERHUM CEVAT 
DÜNDAR’DAN SONRA 

GELEN TURAN ÇİĞDEM 
BU İŞLE ÇOK UĞRAŞTI. 
GECESİNİ GÜNDÜZÜ-

NE KATTI. TURAN BEY 
YÖNETİMİNDE BAŞKAN 
YARDIMCILIĞI YAPTIM. 

OSTİM’DE GENELDE HİÇ-
BİR ŞEY YOKTU.
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TİSK, çalışmanın giriş kıs-
mında, “Türkiye’nin bi-
lim, teknoloji, sanayi ve 

beceriler alanlarındaki küresel 
pozisyonu oldukça zayıftır.” 
değerlendirmesini yaptı. “Ra-
kip ülkelerin aksine, Türkiye’de 
devletin oyun kurucu ve fi nan-
sör olarak pasif bir durumda 
bulunduğu anlaşılmaktadır.” 
ifadelerine yer veren TİSK, 
bilim, teknoloji ve Ar-Ge’de 
ulusal hedefl erle mevcut durum 
arasında diğer ülkelerin aksine 
büyük mesafe bulunduğunu, 
Türkiye’nin sıçrama yapmaya 
ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

TİSK, değerlendirmesinde, 
Türkiye’nin, sanayiye daha faz-
la önem ve somut destekler ver-
mesi, Ar-Ge ve inovasyonda sa-
nayi-üniversite-kamu işbirliğini 

devletin oyun kurucu rolüyle 
geliştirmesi, bilimsel fi kirleri ti-
carileştirme sistemini kurması, 
eğitim sistemini reforme etme-
si, kadınların eğitim ve çalışma 
hayatına katılımını sağlaması 
gerekliliği üzerinde durdu.

OECD 2014 Bilim, Tekno-
loji Ve Sanayi Görünümü 
Raporu’nun Türkiye bölü-
münde, “Türkiye, büyük, hız-
lı gelişen, orta gelirli OECD 
Ülkesidir. Son dönemde hızlı 
bir sanayi gelişimi göstermiştir 
ancak, büyüme son iki yılda ya-
vaşlamıştır. Bilim, teknoloji ve 
inovasyon kapasitesini artırmak 
için önemli gelişme göstermiştir 
ve Ar-Ge için yapılan gayrisafi  
yurtiçi harcama (GERD) oranı 
2007-12 döneminde yıllık %8,2 
artmıştır. Türkiye, Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Konseyi ta-
rafından onaylanan 2011-2016 
Dönemi Ulusal Bilim, Teknolo-
ji ve Yenilik Stratejisini uygula-
ma aşamasındadır.” deniliyor. 

Harcamalar da ortalamanın 
altında
OECD’nin 46 ülke arasında 
yaptığı “Ulusal Bilim ve İnovas-
yon Sistemleri” karşılaştırma-

sında Türkiye’nin durumunda 
ise şunlar var: Üniversiteler ve 
Kamuda Araştırma (GSYH’ye 
Kıyasla)-Kamuda Ar-Ge Har-
caması: OECD ortalamasının 
(medyan) altında. En Nitelikli 
500 Dünya Üniversitesindeki 
Payı: En alttaki 5 OECD ülke-
si içinde ya da altında. Bilim-
sel Makale Yayını: En alttaki 
5 OECD ülkesi içinde ya da 
altında. 

Şirketlerdeki Ar-Ge ve İnovas-
yon (GSYH’ye Kıyasla)-Özel 
sektörün Ar-Ge Harcaması: 
OECD ortalamasının altında. 
Ar-Ge Yatırımcısı 500 Tepe 
Şirketteki Payı: OECD ortala-
masının altında. Üçlü Patent 
Başvurusu: En alttaki 5 OECD 
ülkesi içinde ya da 
altında. Ticari 
Marka: En 
alttaki 5 
O E C D 
ülkesi 

içinde ya da altında.

Diğer yandan Türkiye’nin yap-
tığı ihracattan elde edilen kat-
ma değerin yurtiçinde kalma-
yan kısmı 1995’te %11 iken, 
2009’da %22’ye çıktı. Üstelik, 
Türkiye bu faktöre dayalı sıra-
lamada 1995’te 32’inci sırada 
iken 2009’da 24’üncü sıraya 
yükseldi. Yine de, Türkiye, top-
lam 56 ülke arasında 2009’da 
39’uncu sırada ve yurtiçinde 
kalmayan katma değer oranı 
2009 itibariyle ticari rakipleri-
nin çoğuna göre daha düşük.

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), 
OECD’nin “Bilim, Teknoloji 
ve Sanayinin Görünümü 2014 
Raporu”nu tercüme ederek 
“Bilim, Teknoloji ve Sanayide 
Türkiye’nin Durumu” başlığı 
altında kamuoyuyla paylaştı. 

Ar-Ge ve inovasyonda alınacak mesafe çok
OECD ARAŞTIRMASINDA TÜRKİYE… DESTEK VE ÇABALARA RAĞMEN…

KÜMELER DİKKAT ÇEKİCİ

Raporda, “Kümeler ve 
akıllı uzmanlaşma” şu 
satırlarla anlatılıyor: “Akıllı 
uzmanlaşma ve kümelenme 
son dönemde politikanın 
dikkatini çekmiştir. İşbirliğini 
artırmak ve yerel bilginin 
ekonomik ve sosyal 
faydaya dönüştürülmesini 
sağlamak amacıyla 2010 
yılında yerel inovasyon 
platformları kurulmuştur. 
TÜBİTAK 2011’de, bölgesel 
inovasyon platformlarını ve 
yerel işbirliği ağlarını kurmak 
üzere rekabetçi bir finansman 
programı başlatmıştır. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu, işletmeler ve Ar-
Ge personelleri için vergi 
teşviki ve altyapı destekleri 
kanalıyla teknoloji parklarının 
kurulmasını desteklemektedir. 
2014 itibariyle 55 bölge 
kurulmuş, bunlardan 40 
tanesi operasyonel hale 
gelmiştir ve Teknopark 
Performans Endeksine 
dayalı olarak BST Bakanlığı 
tarafından performans 
izlemeleri yapılmaktadır.”



10  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ TEMMUZ 2015

Dünyanın en büyük stra-
tejik danışmanlık ve iş 
geliştirme fi rması Ame-

rika Birleşik Devletleri merkez-
li Frost&Sullivan tarafından her 
yıl organize edilen, En İyi Uy-
gulama Örnekleri Ödülleri’nden 
ikisi Anadolu Raylı Ulaşım Sis-
temleri Kümesi (ARUS) üye-
lerine verilmişti. Geçtiğimiz 
yıllarda Siemens, Bombardier 
ve Alstom gibi dünya devleri-
nin elde ettiği Frost&Sullivan 
ödülleri kapsamında; ARUS 
üyesi ve aynı zamanda Ulus-
lararası Rekabeti Geliştirme 
(URGE) projesi paydaşı Bozan-
kaya fi rması, Raylı Sistemler 
Kategorisi’nde Yılın Firması, 
KentKart ise Ürün Grubu Stra-
tejisi Liderliği ödüllerini almış-
tı. Bozankaya Genel Müdürü 
Aytunç Günay ve KentKart 
Yönetim Kurulu Başkanı Maz-
har Umur Basmacı ödülle ilgili 
sorularımızı yanıtladı.

“YERLİ ÜRETİCİLERE
FIRSAT VERİLSİN” 

Aytunç Günay
Bozankaya Genel Müdürü

Ödül hakkındaki 
düşüncelerinizi alabilir 
miyiz?

Bozankaya olarak raylı sistem 
ve toplu taşımacılık araçları 
tasarım ve üretim konularında 
1989 yılından bu yana sürege-
len bir deneyime sahibiz. Pek 
çok uluslararası ve ulusal raylı 
sistem projesinde görev aldık. 
Başta otobüs olmak üzere toplu 
taşımacılık araçlarının üretimini 
gerçekleştirdik. Yeni araçları-
mız ile ilgili uzun süren Ar-Ge 
ve üretim çalışmalarımızın yan-
sımalarını, 2015’de görmeye 
başladık. Aldığımız ödül de bu 
yansımalardan biri. Dünyanın 
en önemli araştırma şirketle-
rinden biri olan Frost&Sullivan 
tarafından yeni projelerimiz ile 
Avrupa’da yılın şirketi seçilme-
nin bir yerli üretici olarak çok 
önemli bir başarı olduğuna ina-
nıyoruz.  

Ödülün, şirketinizin 
kurumsal vizyonuna ne 
gibi faydaları olacağını 
düşünüyorsunuz?

Global bir araç üreticisi olma 
yolunda ilerlerken dünyaca ünlü 
bağımsız bir kuruluş tarafından 
ödüllendirilmemizin bilinirli-
ğimize katkısı oldukça büyük. 
Global pazarda yer bulurken 
araçlarımız büyük ilgi görüyor. 
Tabi ki bu ilginin ödüllendiril-
mesi talebi pozitif yönde etkili-
yor. Ödül nedeniyle yurtdışında 
sektörümüzden çok olumlu tep-
kiler ve tebrikler aldık.

Bu başarı, yerli ve milli 
üretim hedefi yle üretim 
yapan Türk şirketleri için ne 
anlam ifade ediyor?

Türkiye’de toplu taşımacılık 
alanında raylı sistem toplu ta-
şıma sistemlerine ve araçlarına 
olan ihtiyaç giderek artıyor. 
Halen büyük şehirlerin binler-
ce kilometre raylı ulaşım ağına 
ve yüzlerce raylı sistem aracına 
ihtiyacı bulunuyor. Türkiye’de 
büyük şehirlerimiz 90'lı yılların 
başından itibaren raylı ulaşım 
sistemleri tesis ederek kullan-
maya başladı. Bu projelerde 
raylı sistem araçları daha çok 
ithal edildi ve halen ithal edi-
lebiliyor. Araç teknolojisi açı-

sından Türkiye’nin, dünyanın 
diğer gelişmiş ülkelerinden bir 
farkı kalmamıştır. 

Devletimizin ve özellikle yerel 
yönetimlerin tüm yerli üretici-
lere özellikle ihalelerde fırsat 
vermeleri, henüz Türkiye’de bu 
tip araçların üretilmemiş olma-
sı nedeniyle bazı yeterlilik kri-
terlerini teşvik edici bir şekilde 
desteklemeleri, Türk raylı sis-
tem sanayisi için büyük önem 
taşıyor. Bizim için Avrupa’da 
yılın şirketi seçilebilmek, bu 
çalışmamızı destekler bir kaza-
nım. Yerli üretimimizin ulusla-

rarası arenada takdir edilmesi 
markalarımız için büyük önem 
taşıyor. 

“TÜRK MÜHENDİSLERİNİN 
KAZANIMIDIR”

Mazhar Umur Basmacı
KentKart Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ödül hakkındaki 
düşüncelerinizi alabilir 
miyiz?

Yaklaşık 17 yıldır Türkiye dahil 
10 ülkede akıllı ulaşım sistem-
lerini kuruyor ve yönetiyoruz. 
Bu aşamada aldığımız ödül ta-
bii ki yarattığımız ürünler açı-
sından çok önemli. Şirketimi-
zin çeşitli bölgesel ve küresel 
pazarlarda, liderlik, teknolojik 
yenilik, müşteri hizmetleri ve 
stratejik ürün geliştirme gibi 
önemli kriterler noktasında de-
ğerlendirilmesi onur ve gurur 
verici. 

Ödülün, şirketinizin 
kurumsal vizyonuna ne 
gibi faydaları olacağını 
düşünüyorsunuz?

Akıllı ulaşım sistemlerinde sek-
tördeki lider fi rmalardan biri 
olarak gösterilmemizde aldığı-
mız ödül ve gerçekleştirdiğimiz 
projelerin kurumumuza çok 
büyük faydaları var. Öncelikle 
yurt dışı referansları olan bir 
şirket olarak bu ödüller başka 
şehir ve ülkeleri kazanmama-
mızda en büyük etkenlerden 
biri. Pek çok genç mühendis 
arkadaşımızı işe alıyoruz. Yeni 
nesil için ödüllü, vizyoner ve 
yaptıklarıyla tescillenmiş bir 
fi rmada çalışmak çok önemli. 
Hep bunlar ödüllerin bize ka-
zandırdıkları.

Bu başarı, yerli ve milli 
üretim hedefi yle üretim 
yapan Türk şirketleri için ne 
anlam ifade ediyor?

Akıllı ulaşım sistemleri yazılım 
ve teknolojiyi bir araya getirdi-
ğiniz yaptıklarınızla sistem ve 
raporlama kurduğunuz bir plat-
form. Bugün şirketimiz yerinde 
Ar-Ge merkezi olan sayılı Türk 
fi rmalarından biri. Yaratılan 
tüm yazılım ve donanım tekno-
lojisi %100 Türk sermayeli bir 
şirketin, genç ve dinamik mü-
hendisleri tarafından yaratılıp, 
ihraç ediliyor.

Tüm bunlara bir de dünyaca 

tanınmış danışmanlık fi rması 
tarafından yatırımcıları destek-
leyen bir platformda “Ulaşımda 
Akıllı Sistemler Ürün Karması 
Stratejisi 2015 Avrupa Liderlik 
Ödülü’nün” sahibi oluyorsanız 
o zaman iş yaptığınız sektör ve 
paydaşlarınız için yarattıkları-
nızın önemi daha da büyük olu-
yor. Her şeyden önce Türk ma-
lının lansmanını yapıyorsunuz 
ve ülkenizi en iyi şekilde temsil 
ediyorsunuz.

Frost&Sullivan Ödülleri’nde Tük bayrağını dalgalandırdılar

ARUS'UN TEŞVİĞİYLE SEKTÖRÜN EN İYİSİ OLDULAR

“REFERANS NİTELİĞİ 
TAŞIYOR”

Ödüllerin ülkemiz için 
önemi büyük. Firmalarımız 
bu ödül sayesinde global 
pazarda kendine ortak 
ya da partner arayan bir 
firmaya daha erişebilir ve 
saygıdeğer kılabilecekken; 
öte yandan yurtiçinde ise 
tercih sebebi olabilecek 
bir avantaj yaratmış 
oluyor. Ödülü veren 
firma, konusunda uzman, 
kendini kanıtlamış ve 
mihenk taşı sayılabilecek 
düzeyde bir kurum. 
Böylesi bir kurumun 
verdiği ödül, “referans” 
niteliği taşır. Ödüle giden 
süreçte kümelenmemize 
ulaşarak ilk elden bilgiler 
alan Frost&Sullivan 
analistlerine ise ARUS 
ve hatta OSTİM olarak 
sesimizi duyurmuş, 
kendimizi tanıtma fırsatı 
da yakalatmış olduk. 

Öyle ki hazırladıkları 
Türkiye sektör 
raporunda şahsımdan 
ve kümelenmemizden 
bahsetmişler, kendilerine 
sağladığım bilgileri 
mesleki ve sektör 
tecrübelerimi de göze 
alarak kullanarak 
raporlarını buna göre 
şekillendirmişlerdir. 
Yayınladıkları ve yüklü bir 
meblağa satılan bu sektör 
raporu saygın ve tanınmış 
birçok global oyuncuya 
da ulaşacağı gerçeği de 
altını çizilmeye değer.

  MEHMET TEZEL
  ARUS
  URGE Yöneticisi

Ödül sürecinde ARUS’un rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

ARUS, ülkemizde raylı 
ulaşım sistemlerindeki her 
türlü ihtiyacın yerli sanayi 
tarafından üretilebileceğini 
desteklemek üzere 
sektörümüzde önemli bir 
rolü üstleniyor. Tasarımdan 
nihai ürüne kadar tamamen 
yerli raylı ulaşım sistemlerini 
üretmek ve markalarımızı 
rekabet edebilir birer dünya 
markası haline getirmek için 
her zaman sonsuz desteklerini 
görüyoruz.

Bu paralelde, dünyanın 
en saygın araştırma 
kuruluşlarından biri olan 
Frost&Sullivan ödülü için bizi 
teşvik edip cesaretlendiren 
yine ARUS oldu. Aldığımız bu 
ödülde de ARUS’u yanımızda 
görebilmek bizim için bir gurur 
kaynağıdır, birlikte başardık. 

ARUS ülkemizde akıllı ulaşım 
sistemlerinin desteklendiği 
önemli bir platform. Bugün 
demiryolları için yaşadığımız 
devrim, geriye baktığımızda 
oldukça uzun bir yolun 
katedildiğini gösteriyor. Türk 
sanayisi, en son teknoloji 
ürünü demiryolları araçlarını 
ihraç eder konuma geldi. 
Bunda ise ARUS’un payı 
çok büyük. Yerli sermayeyi 
destekleyen ve bu konuda 
uzman pek çok kişinin görev 
yaptığı ilk bölgesel olmayan 
ancak tüm Anadolu’yu 
kapsayan ARUS, yerli 
firmaların dünyaca tanınması 
ve ürünlerini ihraç edebilmeleri 
adına fırsat tanıyor.

Vizyoner bakış açıları ile 
bizleri ödül ve ayrıntılarından 
haberdar eden, süreç boyunca 
yanımızda olan Ekonomi 
Bakanlığı UR-GE Yöneticimizi, 
OSTİM Yönetimlerini ve 
ARUS’un değerli Başkan 
ve Yardımcılarını burada 
sayamadan edemeyeceğiz. 
Bu tip çalışmalarda 
konulara hakim danışman 
ve yönetmenlerin bizleri 
yönlendirmesi, konulara 
hakim olması başarıya 
adım atılmasında en büyük 
kriterlerden biri. Bu vesileyle 
kendilerine buradan bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.

Aytunç Günay Mazhar Umur Basmacı
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Raylı sistem yatırımında bir 
ilimiz daha tercihi yerli 

üretimden yana yaptı. 21 Tem-
muz 2015 tarihinde yapılan Ko-
caeli tramvay aracı alımı iha-
lesini, ARUS üyesi Durmazlar 
Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
kazandı. Şirketten verilen bilgi-
ye göre; sözleşmenin imzalan-
masına müteakip ilk araç, 12 ay 
sonra teslim edilecek. 18 aylık 
süre zarfında toplamda 12 adet 
araç Kocaeli raylarına inecek. 

“Yerli üretim şart”

Durmazlar Makine Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Durmaz, %50’den fazla yerli 
üretime sahip fi rmaları tara-
fından üretilen tramvayların 
Türkiye’nin gururu olduğunu 
kaydetti. 

Durmaz, “Raylı Sistem yatırım-
ları ile dikkat çeken Durmazlar 
Makine şu an itibariyle kendi 
bünyesindeki 30 kişilik Ar-Ge 
personeli ve toplamda oluştur-
duğu 200 kişilik istihdam ile 
hem tramvay üretimi hem ha-
fi f metro üretimi yapabiliyor.” 
dedi.

Dünyanın en önemli raylı sis-
tem araçları üreticilerine boji 
ihraç eder hale geldiklerini 
anımsatan, yerli üretimin ar-
tırılması için çalışan bir fi rma 
olduklarını kaydeden Hüseyin 
Durmaz, şu görüşlere yer ver-
di: “Ülkemizin dış ticaret açığı 
giderek artıyor. Bu oranı dü-
şürmek için bize düşen, çaba 

göstermektir. Özellikle kamu 
ihalelerinde ve konumumuz ge-
reği raylı sistemler ihalelerinde 
hem dış ticaret açığını düşür-
mek hem de lokalizasyon ile 
fi yat avantajı sağlayıp belli baş-
lı know-how’ları Türkiye’ye 
getirmek milliyetçiliğimizin 
temel görevidir. Ayrıca birlik 
ve beraberlik söylemlerinin ön 
plana çıktığı günümüzde yerli 
üreticilere bazı avantajlar sağ-
lamak ve yabancı üreticileri 
Türk sanayicilerine yönlendir-
mek de kaçınılmazdır.”

OSİAD Başkanı Ahmet Kurt 
ile Uluslararası Ticaret 

Derneği Başkanı Baki Alkaçar 
tarafından imzalanan işbirli-
ği protokolüne göre, ticaretin 
geliştirilmesini amaçlayan her 
türlü eğitim, toplantı, panel, 
konferans benzeri organizas-
yonlarda ortak hareket edilecek. 
Uluslararası Ticaret Derneği, 
talep edilmesi halinde uzmanlık 
alanları ile ilgili programlarda, 
sektör uygulamasına yönelik 
program içeriklerinin geliştiril-
mesi, çalışmaların yönlendiril-
mesinde ve uygulamacı temin 
edilmesinde destek verecek; 
ayrıca üniversite öğrencilerinin 
dış ticaret alanında uygulama 
stajlarının yaptırılması konula-

rında işbirliği içinde olunacak. 

OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, 
Türkiye’nin üretirken daha faz-
la ihracat yapması gerektiğini, 
son yıllarda uluslararası ticaret-
te önemli sıkıntılar yaşadıkları-
nı söyledi. Uluslararası Ticaret 
Derneği’nin OSİAD üyelerinin 
ürünlerinin yurtdışı piyasalar-
da daha kolay pazar bulmasını 
sağlayacak organizasyonlar 
gerçekleştireceğini belirterek, 
“Ayrıca yasal süreçlerde de iş 
dünyasının dış ticarete katkısını 
sağlayacak şekilde ortak çalış-
malar yapabileceğiz. OSİAD’ın 
önderliğinde kurulan Anadolu 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
üyelerimiz ve diğer yatırım-
cılarımız işyerlerini açmaya 
başladılar. Anadolu OSB’deki 
yatırımlarımız büyümeye, daha 
fazla ihracat yapmaya dönüktü. 
Protokolle ihracat kapasitemizi 
artıracağız.” dedi. 

Uluslararası Ticaret Derneği 
Başkanı Baki Alkaçar da işbir-
liğinin sadece iki derneğin ge-
lişimi açısından değil Türkiye 
açısından da olumlu sonuçlar 
üreteceğine inandığını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
12 adet tramvay aracı alımı 
ihalesini, Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) 
üyesi Durmazlar Makine Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. kazandı.

OSTİM Sanayici ve İşadamları 
Derneği (OSİAD), üyelerinin 
uluslararası piyasalardaki 
ihracat payını yükseltmek 
amacıyla Uluslararası Ticaret 
Derneği ile işbirliği protokolü 
imzaladı. OSİAD Başkanı 
Kurt, “Protokolle ihracat 
kapasitemizi artıracağız.” dedi.

YERLİ TERCİHİNE BİR HALKA DAHA EKLENDİ

Kocaeli’nin tramvayları Durmazlar Makine’den

İHRACATI GELİŞTİRME ADIMI

OSİAD ‘kapasite’ hamlesi yaptı

Türk Patent Enstitüsü 
(TPE) koordinatörlüğün-

de hazırlanan Ulusal Fikri 
Haklar Strateji Belgesi ve Ey-
lem Planı Başbakanlık Yük-
sek Planlama Kurulu tarafın-
dan kabul edildi.

2015–2018 dönemini kap-
sayan Ulusal Fikri Haklar 
Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı’na ilişkin Kurul Kara-
rı 04 Temmuz 2015 tarihli 
29406 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Eylem Planı ile fi kri hakların 
korunması ve kullanılması 
için etkin, yaygın ve toplum-
ca benimsenmiş bir fi kri hak-
lar sistemi oluşturularak fi kri 
hakların ve bu haklara konu 
ürünlerin kalkınma sürecine 
katkısının artırılması amaçla-
nıyor.

Fikri haklar konusunda ül-
kemizdeki mevcut durumun 

tüm yönleriyle ortaya koyul-
duğu eylem planında belir-
lenen amaç doğrultusundaki 
dört hedef şöyle:  

  Ülke ihtiyaçları doğrultu-
sunda mevzuat ve uygulama-
nın iyileştirilerek, fi kri mülki-
yet haklarının etkin biçimde 
uygulanması, 

  Yargı, gümrük ve kolluk 
hizmetleri başta olmak üzere 
ilgili birimlerde yeterli beşeri 
ve kurumsal kapasite oluştu-
rularak, fi kri hakların etkin 
biçimde denetlenmesi ve ko-
runması, 

  Piyasa algısı ve değere 
dönüştürme altyapısı geliş-
tirilerek, fi kri hakların tica-
rileştirilmesine ilişkin me-
kanizmaların etkinliğinin 
arttırılması, 

  Fikri haklar sistemi konu-
sunda toplumsal bilinç arttırı-
larak, fi kre ve bilgiye 

Alçak tabanlı olacak 
tramvay, 28-33 metre 
uzunlukta ve 2,45-2,65 
metre genişlikte olacak. 
250-300 yolcu kapasiteli 
olacak tramvayın her iki 
yönde de iniş ve biniş 
kapıları ile iki ekli kapı ve 
dört çift kapısı olacak. Her 
iki baştan da sürücü kabini 
bulunacak tramvay, her iki 

baştan da sürülebilecek. 
Maksimum işletme hızı 
70 km/s, ortalama işletme 
hızı ise 20 km/s olacak. 
(Kaynak: www.kocaeli.bel.tr)

Tramvayın özellikleri

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi

Fikri haklar kalkınmaya katkı sağlayacak
KOBİ ve girişimcilerin 
fikri hakların 
kullanılmasına 
özendirilmesi için:

“Görsel ve yazılı medyada 
sınai haklara ilişkin destek 
veren kurumların ve 
desteklerin reklam yoluyla 
duyurulması sağlanacak. 

KOBİ ve girişimciler 
özelinde mevcut destekler 
hakkında eğitim ve tanıtım 
faaliyetleri düzenlenecek. 

Başarılı KOBİ patentleri 
ödüllendirilecek. Başarı ve 
başarısızlık hikâyelerinin 
KOBİ'lerle paylaşılması 
sağlanacak. 

Destek değerlendirme 
sürecinde patent haritaları 
ve teknolojinin durumu 
araştırılarak KOBİ'lerin 
katma değeri yüksek 
yeni teknoloji alanlarında 
üretime teşvik edilmesi 
sağlanacak. 

KOBİ'lere destek veren 
kuruluşlar tarafından fikri 
hakların korunmasının 
zorunluluğu ve faydasına 
yönelik tanıtım yapılacak.”
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7 Haziran seçimlerinin son-
rasında devam eden siyasi 

belirsizliğin büyümeyi olumsuz 
etkileyeceğini hepimiz biliyo-
ruz. Dünya Bankası'nın çizdiği 
orta vadeli ekonomik büyüme 
tahmini de pek parlak değil. 
Daha önce 3,9 ve 3,7 olarak 
tahmin edilen 2016 ve 2017 bü-
yüme oranlarını Dünya Bankası 
3,5'a çekmiş durumda. Eğer bu 
tahmin doğru çıkarsa, düşük 
büyümenin 2 yıl daha devam 
edeceği beklenmektedir. Reel 
kurdaki ciddi değer kaybına 
rağmen ihracatı da artıramadık. 
Bu durum dış pazarlarda reka-
bet edecek mallar üretemediği-
mizi göstermektedir.

Enflasyondaki katılık ve yüksek 
işsizlik de devam ediyor. Bütün 
bunlar ekonomide ciddi tedbir-
ler alınması gerektiğini gösteri-
yor ama siyasi partilerde bir yu-
muşama havası olmakla beraber 
henüz uzlaşma biraz daha uzak 
gibi gözüküyor. Diğer taraftan, 
iç piyasada da sıkıntılarımız de-
vam ediyor. 

Bankalar kredi musluklarını 
kısmaya başladılar, hatta ufak 
ufak kredileri kapatmamızı iste-
yenler var. Ödenmeyen çeklerin 
ve senetlerin miktarında ciddi 
artışlar var. Bir an evvel hükü-
meti kurup reformlara devam 
edip piyasaları canlandıracak, 
Türkiye’yi tekrar büyütecek 
hamlelerin yapılmasını sağlaya-
bilmemiz lazım. 

Ancak her geçen gün ekonomi 
daha sıkışmakta. Bu nedenle 
siyasetçilerin üzerlerine düşen 
görevi yapmaları gerekiyor. Bir 
an evvel uzlaşıp Türkiye’yi se-
lamete götürecek, büyümesini 
destekleyecek, orta gelir tuza-
ğından kurtaracak reformları 
yapma sırası onlarda. 

Bu yılın ilk yarısını içerde 
seçimlerin, dışarda çev-

re ülkelerindeki çalkantılar 
ve çatışmalar ile FED’in 
faiz kararı beklentisine bağ-
lı belirsizliklerin yarattığı 
kararsızlık içerisinde geçir-
dik. Seçim sonuçlarına göre 
kurulması gereken koalis-
yon hükümetinin kurulma 
çalışmaları sürerken, Suriye 
sınırında ve yurt içerisinde 
gündeme oturan terör olay-
ları bugün de bu belirsizli-
ğin sürmekte olduğunu gös-
teriyor.

Bu belirsizlik ortamı seki-
zinci ayını tamamladığımız 
2015 yılında hem yatırım-
ları, hem üretimi hem de 
ihracatı olumsuz etkiliyor/
etkilemeye devam ediyor. 
Doğaldır ki bu gelişmelerin 
sahaya yansıması durgun-
luk, daralma ve olumsuz-
luklara neden oluyor. Sis-
tem içerisinde yer aldıkları 
için KOBİ’ler de bu durum-
dan nasibini alıp olumsuz 
etkileniyor.

Eğer koalisyon hükümeti bir 
an önce kurulup, dünyadaki 
olumlu gelişmelerden İran 
ambargosunun gevşetil-
mesinden, Avrupa Merkez 
Bankası’nın likidite artır-
masından faydalanacak yeni 
ekonomik adımlar atarlarsa, 
olumsuzluk rüzgarı biraz 
tersine dönebilir. 

Aksi halde, yeni seçim gibi 
bir olumsuzlukta gündeme 
gelirse bu yıl kaybedildiği 
gibi, 2016’nın ilk yarısı da 
şimdiden kaybedilmiş olur. 
Yıl sonu beklentim yüzde 
3’ler seviyesinde düşük bü-
yüme, yüzde 7’ler seviyesin-
de enflasyon, yüzde 10’lar 
seviyesinde işsizlik, daralan 
üretim ve piyasa ile daralan 
ithalat ve ihracat olacaktır. 
Doğaldır ki bu yeterli istih-
damı da sağlamayacaktır. 
Bugünün tablosunu kısaca 
böyle özetleyebilirim.

Küresel ekonomide sarsıntı-
lar devam ediyor. Beklenen 

güçlü toparlanma sinyali henüz 
ortaya çıkmış değil. Buna ila-
ve olarak bölgemizde yaşanan 
istikrarsızlık ve çatışma ortamı 
da Türkiye’nin makro dengele-
rine olumsuz yönde etki ediyor. 
Böylesi bir tabloda seçimlerin 
üzerinden yaklaşık iki ay gibi 
bir süre geçmesine karşılık, 
ekonominin ve toplumun bek-
lentilerine cevap verecek bir 
hükümetin kurulamamış olma-
sı, ciddi olarak sorgulanmaya 
muhtaç bir konudur. Ve bu kri-
tik dönemde maalesef Türkiye 
adeta olayların peşinden sürük-
leniyor…

Hükümeti kurulması sürecinin 
uzaması ve yeniden bir erken 
seçim olasılığının giderek güç-
lenmesi, beklentilerin daha bo-
zulmasına ve mevcut sorunların 
çözümü bir yana daha ağırlaş-
masına neden oluyor. Nitekim, 
reel sektörün ve hane halkının 
beklentilerindeki bozulma, üre-
time ve tüketime de doğrudan 
olumsuz yönde yansıyor. Be-
lirsizliğin arttığı bir dönemde 
üretim de tüketim de yatırım 
eğilim de aşağı yönlü hareket 
eder. Zaten beklenti anketleri de 
bu bozulmayı doğruluyor.
Sıkıntılı süreçten, yetersiz ve 
güçsüz finansman olanakları 
nedeniyle öncelikle ve en faz-
la KOBİ’ler etkilenmektedir. 
Bir yandan üretimin ve ihraca-
tın daralması, bir yandan artan 
tahsilat ve ödeme sorunları, 
KOBİ’lere yönelik tehdidin bo-
yutunu giderek artırmaktadır. 
Dolayısıyla, sorun daha fazla 
büyümeden gerekli politika ve 
uygulamaların hayata geçiril-
mesi ve beklentilerin olumluya 
çevrilmesi büyük önem taşıyor. 
Mevcut olumsuz konjonktü-
re ilave olarak, ABD Merkez 
Bankası’nın (Fed) yılsonuna 
doğru faizleri artıracağı bek-
lentisi, diğer gelişen ülkeler 
gibi Türkiye için de borçlanma 
maliyetlerinin ve döviz borçlu-
luğu üzerinden aşağı yönlü risk 
algısını güçlendiriyor. Siyasi is-
tikrarın hızla tesis edilememesi 
ve ekonomik dengelerin gerek-
lerine yönelik politika ve uy-
gulamaların süratle hayata ge-
çirilmemesi halinde, 2015 yılı 
büyümesinin geçen yılın altında 
kalacağı beklentileri giderek 

güçleniyor. Ayrıca makro den-
gelerdeki bozulmanın, TL’de 
değer kaybı ve faizlerde artışı 
tetiklemesi önemli bir risk alanı 
olarak görülüyor. 

Türkiye’de ekonominin son 
yıllarda içine girdiği kısır 

döngü, en fazla gençleri vuru-
yor, onların geleceklerini ka-
rartıyor. Ülkemizde resmi ra-
kamlara göre işsizliğimiz yüzde 
11’lere çıkmışken, bu oran üni-
versiteli gençler arasında yüzde 
25’leri buluyor. Bunun anlamı 
şu: Geleceğimizi daha müreffeh 
hale getirecek potansiyel insan 
kaynağımız büyük bir sosyal 
probleme dönüşüyor. 

Neden? Sanayileşmeyi ötele-
yen, üretimden değil de gayri-
menkul rantları üzerinden değer 
yaratmayı hedefleyen bir eko-
nomik düzen ve zihniyet var da 
ondan. Benzetmemiz gerekirse 
sanayiciler üretimden kazana-
mıyor.  Sanayi, üretim itibar 
görmüyor, eğitim-öğretim üre-
tim süreçlerinden kopuk.

Son üç yılda ülkemizde 3 
seçim yaşandı. Bununla 

birlikte; Gezi olayları, 17-25 
Aralık süreçleri, ardından gelen 
ve gerilimi tırmandıran sürekli 
kaotik ortamlarla oluşturulmak 
istenen güvensizlik, biz sana-
yici iş adamlarını da olumsuz 
etkilemektedir. Ülkemiz tüm bu 
yaşanan süreçte derin yaralar 
almaktadır. 7 Haziran seçimle-
rinin koalisyonun kurulamama-
sı nedeni ile sonuçsuz kalması, 
hükümetin kurulması adına bir 
türlü uzlaşı sağlanamaması biz-
leri maddi manevi geriye götür-
mektedir.

Bu ortamda asıl Meclis sırala-
rında görev yapan siyasilerimi-
zin sağduyulu olması gerekirken 

Yakın coğrafya 
ve ülkemiz son 
dönemlerin en sıcak 

gündemini yaşıyor… 
Jeopolitik risklerin yanı 
sıra 7 Haziran seçimlerinin 
ardından tartışmaya açılan 
hükümet senaryoları, 
devam eden koalisyon 
görüşmeleri, reel sektör 
cephesinden net olmayan bir 
ortam olarak algılanıyor. Bu 
manzaranın, KOBİ tarafına, 
üretime ve ihracata; kısacası 
ekonominin dinamiklerine 
etkilerinin yaşandığı ifade 
ediliyor. 

Ülkemizin güney sınırındaki 
hareketliliğin üreticilerin 
dış pazar hedeflerine de 
yansımaları görülüyor. 
Bu durumun aşılabilmesi, 
huzur, güven ve istikrar 
ortamının devamı stratejik 
bir gereklilik. 500 milyar 
dolar hedefine erişmek için 
canla başla çalışan, daha 
çok üretim ve istihdam için 
seferberlik içinde olan üretim 
mekanizması, sorunların 
aşılarak, güven veren bir 
hükümet oluşumunun 
beklentisi içinde… Ya da 
Türkiye’ye kazandıracak 
adımların…

OSTİM Gazetesi olarak 
sahanın, piyasaların ve 
ekonomik ortamın nabzını 
tutan isimlere sorduk: 
Türkiye’deki Hükümet  kurma 
çalışmaları ile Orta Doğu 
eksenli problemler; üretimi, 
ihracatı nasıl etkiler? Bu 
gelişmelerin sahaya ve 
KOBİ’lere yansıması nasıl 
olacak? Yıl sonuna doğru 
beklentiler ne? İşte aldığımız 
yanıtlar…

HUZUR, GÜVEN VE İSTİKRARDA
HÜKÜMET SENARYOLARI, JEOPOLİTİK GELİŞMELER... PİYASALARIN GÖZÜ

SICAK GÜNDEM 
SAHAYA NASIL 

YANSIYOR?

ÖZCAN ÜLGENER
ORSİAD 
Başkanı

“YOL BULMAYA 
ÇALIŞIYORUZ”

AHMET KURT
OSİAD 
Başkanı

“SANAYİCİLER ÜRETİMDEN 
KAZANAMIYOR”

HAKAN GÜLDAĞ
Dünya Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni

“EN FAZLA KOBİ’LER 
ETKİLENİYOR”

OSMAN AROLAT
Dünya Gazetesi 
Başyazarı

   “SAHAYA DURGUNLUK 
   OLARAK YANSIYOR”

NURETTİN ÖZDEBİR 
Ankara Sanayi 
Odası Başkanı

“TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTECEK 
HAMLELER YAPILMALI”

“Bankalar kredi musluklarını 
kısmaya başladılar, hatta ufak 
ufak kredileri kapatmamızı 
isteyenler var. Ödenmeyen 

çeklerin ve senetlerin 
miktarında ciddi artışlar 

var. Bir an evvel hükümeti 
kurup reformlara devam edip 

piyasaları canlandıracak, 
Türkiye’yi tekrar büyütecek 

hamlelerin yapılmasını 
sağlayabilmemiz lazım.”

“Sanayi canlı organizma gibidir 
ve yenilenmesi gerekir. Kendini 
yenileyemeyen yineleyen bir 

sanayi, kısa sürede durağanlaşıp, 
gelecek yıllarda ise etkileri uzun 

sürecek bir gerilemeyle karşı 
karşıya kalacaktır.”
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yapmış oldukları bazı söylemler 
sanayi iş dünyasına da olumsuz 
bir şekilde yansımaktadır. Böy-
le bir ortamda sanayicimiz işine 
yatırım yapmaya korkar oldu. 
Kimse yeni makine almak, bor-
ca girmek istemiyor. Hepimizin 
önünde bir sis perdesi, yarının 
senaryoları içerisinde kendimi-
ze yol bulmaya çalışıyoruz.

Ülkedeki bu kaos ortamının son 
bulmasının da, kendi işimize 
odaklanabilmenin de tek yolu 
hükümeti kurmaktan geçiyor. 
8 Haziran’a kadar bizlere türlü 
türlü vaatlerde bulunan siyasile-
rimizin koalisyona yanaşmama-
ları, orta yol arayışına girmek 
istememeleri içinde bulunduğu-
muz bu gerilim ortamına katkı 
sağlamaktadır. Yanlıştan bir an 
önce dönülmesi adına sürekli 
sağduyu çağrısı yapan siyasileri 
sağduyuya davet ediyoruz. 

İstikrarsızlık, yatırımcının 
korktuğu en büyük konu. 

Önünü görememesi nedeniyle 
hem istihdam sorunu oluşacak 
hem de mevcut yatırımları ile 
idare etmeyi öngörecek. Tüm 
bu hadiseler Türkiye’nin yara-
rına değil zararına olur. Oysa 
üretici, yatırımcı aşkla, zevkle 
işine koyulur. İstihdam kapısını 
aralarken, vergi rekortmenliği 
ile gurur duyar. Böyle bir tab-
loyu umarım özleme noktasına 
gelmeyiz.

Hükümet kurma çalışmalarında 
çok geç kalındığı gibi ağır dav-
ranıldığını da belirtmek isterim. 
Zira Suriye, Irak, İran, Libya 
ve Mısır’da yaşanan gelişmeler 
bizleri doğrudan ve dolaylı etki-
liyor. İslam anlayışında model 
olarak gösterilen Türkiye, bu 
ülkeler için hem abi rolündeydi, 
hem de sözü dinlenilen bir po-
zisyondaydı. Ama bugün maa-
lesef bu ateş hattında biz de ne 
olabileceğini kestiremiyoruz. 
Çünkü ortaya konulan tüm ve-
riler, hem siyasileri hem de ka-
muoyunu yanlış yönlendirdi.

Maalesef KOBİ’lerimizin en 
küçük bir sarsıntıda bile dayan-
maları güç. Çünkü tüm bunlar, 
girişimcilik ruhu dediğimiz 
yastık altı paraları kullanarak 
kimsenin cesaret edemeyece-
ği bir alana girerek üç-beş kişi 
ile kurdukları küçük atölyeleri, 
orta ölçekli atölyeye sıçratarak 
büyüten insanlar. Kredi ko-
nusunda zorluklar çeken, ama 
dirayetleri ile aldıkları krediyi 
kuruşu kuruşuna kadar ödeyen 
bu işletmelerin asil insanlarına 
daha büyük imkanların sağlan-
ması halinde, yaşanacak olum-
suzluklardan fazla etkilenmez-
lerdi. Maalesef diyorum, olası 

olumsuz gelişmeler hem ülke 
ekonomisine ağır bir fatura ge-
tirecek hem de bu işletmelerin 
durumunu zora sokacaktır. 

Türkiye, sadece Orta 
Doğu değil, tüm sınır 

komşuları, çevre ülkeler 
ve dünyanın bir ucuyla alış 
veriş yapabilme yeteneğine 
sahip bir ülke. Herkese sa-
tabileceği, üstelik ucuz ve 
kaliteli, çok şeyi var onların 
da ihtiyacı olan. Ne zaman 
bir adım atsa o çelme takan-
lar da çelmesini hazırlamış 
oluyor maalesef. Ama eskisi 
gibi değil Türkiye; hükü-
metlere rağmen toplumun, 
gelişmiş ülkeler sınıfına 
geçme talebi ve baskısı var. 
Bunun için de her sektörde 
köklü değişim, ciddi bir yeni 
sistem beklentisi oluştu.

2 yılı aşkındır seçimlere ki-
litlendi siyaset. Son 3 yıl-
dır Ankara’nın 25 ilçesini 
gezdik, organize sanayi 
bölgeleri,  teknokentlerle 
yazı dizileri yaptık. Şimdi 
de esnafla devam ediyoruz. 
Özeti şudur; varolan siste-
min ömrü dolmuştur, her-
kesin yeni sistem beklentisi 
var. Seçimlerle kaybettiği 
süreye, koalisyon falan der-
ken yeni bir kayıp eklendi, 
üçüncü yılımızı kaybetmek-
le meşgulüz. Gidişat erken 
seçimi gösteriyor. Oysa her-
kes, bu kaybedilen süre için-
de bir an önce kendi alanıyla 
ilgili yasaların, yönetmelik-
lerin çıkmasını bekliyordu. 
Seçimler, hepsini erteledi. 

Yüzde 80 oranında birçok 
mesleğin önümüzdeki 30 
yılda ortadan kalkacağı bir 
dünyada, nano teknolojiye 
geçiş için son 10 yılını yaşa-
yan Türkiye’nin, seçimlere 
verecek 3 yılı yoktur. Top-
yekün siyaset, yeni sistemi 
hazırlamaya odaklanma-
lıydı. 60 yıllık hastalığımız 
nüksetti, ekonomi, siyasi ve 
ideolojik çekişmelere kur-
ban edildi. Bu arada en ko-
layı olan rant ekonomisine 
sırtımızı dayadık. Bu şu de-
mektir; siyaset ve özellikle 
bürokrasi, bir kez daha top-
lumun gerisinde kalmıştır.

Yıl sonu üretim ya da ihracat 
tahminim, yükselme olsa da 
oran olarak kesinlikle olma-
sı gerekenin ve 2 yıl önceki-
nin altında kalacaktır. Çok iş 
bekliyor, çok zaman kaybet-
tik çünkü.

Geldiğimiz noktada, büyü-
menin, üretimi artırmanın, 

ihracat kapasitemizi genişlet-
menin ne kadar önemli olduğu-
nu görüyoruz. Türkiye 2000’li 
yılların başından beri inşaat 
sektörünün ve talebin çektiği 
ivmeli bir büyüme trendinin 
içindeydi (finansal kriz dönem-
lerini saymazsak). Ancak şimdi 
bu eğilimde ciddi bir zayıfla-
ma görülmekte. Orta Vadeli 
Program’da hükümetin 2015 
yılı için öngördüğü büyüme 
oranı %4 olmasına rağmen tah-
minler bu değerin aşağı yönlü 
%2-2,5 seviyelerine doğru revi-
ze edilmesini işaret ediyor. Bu 
da kişi başına düşen GSYH’nın 
10.000 dolar seviyelerine geri-
lemesi, bir türlü kurtulamadı-
ğımız orta gelir tuzağına biraz 
daha saplanmamız demek. Bir 
başka deyişle vatandaşın fakir-
leşmesi demek.

Tarımın milli gelirden aldı-
ğı pay %7’ye, imalat sanayii-
nin milli gelirden aldığı paysa 
%15,8’e geriledi. Gençlerde iş-
sizlik oranı ciddi seviyelere çık-
maya başladı. Bunu şunun için 
söylüyorum: Üretimimiz düştü, 
bununla birlikte işsizlik soru-
nunun da boyutları büyümeye 
başladı. Halbuki, büyümenin ve 
istihdam yaratmanın lokomotifi 
üretimdir; tarım üretimidir, sa-
nayi üretimidir. 

Üretimi canlandırmanın ol-
mazsa olmazlarından biri ise 
elverişli bir yatırım ortamı oluş-
turmak, aynı zamanda üretim 
yapmak isteyen girişimcilere 
düşük maliyetli finansman sağ-
lamaktır. Türkiye’de istihda-
mın %76’sını sağlayan, ihraca-
tın da %54’ünü gerçekleştiren 
KOBİ’ler için düşük maliyetli 
finansman bulmak en büyük 
sorunlardan birisi. Türkiye eko-
nomisinde böylesine önemli 
paya sahip KOBİ’lerin finansal 
açıdan desteklenmesi, öncelik 
verilmesi gereken konulardan 
biridir. Uluslararası işbirliği, 
Ar-Ge, markalaşma, ihracat, 
eğitim ve danışmanlık, altyapı 
destekleri ilk akla gelenler… 
Türkiye’nin gündeminde terör 
olayları, seçim sonrası yaşanan 
belirsizlikler, komşularımızla 
ekonomik ve siyasi ilişkiler, 
tüm dünya kadar bizi de ilgi-
lendiren gelişmeler gibi birçok 
önemli konu var. Ancak güçlü 
ve gelişen bir Türkiye için üre-
timin, üretim için de KOBİ’le-
rin desteklenmesinin önemi hep 
tazeliğini koruyacaktır.

Yatırım için sermayeye, ser-
maye için tasarrufa ihtiyaç 

duyan Türk ekonomisi, tasarruf 
olmayınca yabancı sermayeye 
muhtaç durumda… Yabancısı 
ve yerlisi sınırında operasyon-
ların, içinde siyasi karışıklık ve 
belirsizliğin ve terör eylemle-
rinin olduğu bir ülkeye yatırım 
yapar mı? Tabi ki yapmaz. Ser-
mayenin gelmesi, yatırımların 
artması için belirsizliklerin or-
tadan kalkması gerekiyor.  Hü-
kümet konusu ise belirsizlikler 
içinde başı çekiyor.  Kalıcı bir 
hükümetin olmaması her alanda 
günlük ve geçici önlemler anla-
mına geliyor. 

7 Haziran seçimlerinde seçmen, 
“Uzlaşın ve hükümeti birlikte 
kurun” mesajı verdi. Koalisyon 
hükümeti çıkmazsa seçmenin 
mesajı alınmamış olacak. Gidi-
lecek yeni seçimde seçmen fik-
rini değiştirecek mi? Yine koa-
lisyon çıkarsa ne olacak? Bugün 
uzlaşmayanlar o zaman uzlaşa-
cak mı? Bu belirsizlikler, 10 bin 
dolarlık orta gelir tuzağından 
kurtulmaya çalışan ekonomiyi, 
10 bin doların altına götürüyor!

Orta Doğu bölgesindeki ge-
lişmelerin ekonomimize 

olumsuz yansımaları mevcuttur. 
Özellikle KOBİ’ler ürün ihraca-
tında sevkiyat ve ödeme zorluk-
ları yaşamaktadır. Ülkemizdeki 
belirsizlikler arttıkça komşu ül-
kelerdeki muhataplarımız bun-
dan olumsuz etkilenmektedir. 
Hatta bazı KOBİ’lerin sipariş-
lerinin rölantiye girdiği şahsıma 
iletilmiştir. Bu da üretimimizin 
ve ihracatımızın etkilendiğini 
göstermektedir. Hükümet kur-
ma konusunda; güçlü bir iktida-
rın bir an önce teşekkül etmesi 
bizim en içten arzumuzdur. 

Dış ülkelerin penceresinden ba-
kıldığında yönetimde zafiyet al-
gısına meydan verilmemesi ve 
yurtdışı müşterilerinin bu nok-
tada siparişlerinin kendilerine 
gönderileceği yönünde kuşku 
duymaması gerekmektedir. Bu 
belirsizliğin bir an önce netleş-
mesi hem yatırım hem üretim 
anlamında çok fazla kesintiye 
uğramaması Medikal Küme açı-
sından yararlı olacaktır. 

Üretime yönelik direkt ya da 
endirekt ilişkili tüm bakan-

lıkların ülkemizde üretimin, ih-
racatın geliştirilmesi konusunda 
aynen istihbarat, emniyet ve si-
lahlı kuvvetlerin hassasiyetleri 
kadar güçlü önlemler alması za-
ruridir. Sanayi canlı organizma 
gibidir ve yenilenmesi gerekir. 
Kendini yenileyemeyen yinele-
yen bir sanayi, kısa sürede du-
rağanlaşıp, gelecek yıllarda ise 
etkileri uzun sürecek bir gerile-
meyle karşı karşıya kalacaktır. 
Bu ise işsizlik, mevcut başarıla-
rın sekteye uğraması, ekonomik 
yavaşlama ve gerileme anlamı-
na gelecektir.

Uyumlu bir koalisyon kurul-
mazsa, yeni seçim derdine 
düşmüş ülkeyle karşı karşıya 
kalacağız demektir. Siyasi par-
tilerin; ideolojik ayrışmalarını 
bir yana bırakıp uzlaşabilecek-
leri en üst başlık olan ülke bir-
liği, ülke dirliği, ülke yararları 
konusunda mutabakata varma-
ları gerekmektedir. Dışarıda 
ve içeride istemediğimiz geliş-
melerin yaşandığı ülkemizde 
ayrıntılardan, oy kaygılarından 
uzak durup vatanımız için canı-
mızı vermeye hazırken uzlaşa-
rak çalışmamız gerekmektedir.  

YAŞAR ÇELİK
OSTİM Y. Enerji ve Çev. 
Tekn. Küm. YKB

“UZLAŞARAK 
ÇALIŞMALIYIZ ”

İLHAN ŞAHİN
OSTİM Medikal San. 
Küm. YKB

“GÜÇLÜ BİR 
İKTİDAR İSTİYORUZ”

DOÇ. DR. 
EBRU YÜKSEL
TOBB ETÜ Öğr. Üyesi

“KOBİ’LER 
DESTEKLENMELİ”

ALİ İNANDIM
Milliyet Gazetesi 
Yazarı

   “ÇOK ZAMAN 
   KAYBETTİK”

TURGAY TÜRKER
Ekonomi Muhabirleri 
Dern. Genel Başkanı

“KOBİ’LER EN KÜÇÜK 
SARSINTIYA DAYANAMAZ”

FERİT B. PARLAK
Dünya Gazetesi 
Ankara Temsilcisi

“BELİRSİZLİK PARAYI 
ÇEKMEZ, İTER”

“İstikrarsızlık, yatırımcının 
korktuğu en büyük konu. 
Önünü görememesi nedeniyle 
hem istihdam sorunu oluşacak 
hem de mevcut yatırımları ile 
idare etmeyi öngörecek. Tüm bu 
hadiseler Türkiye’nin yararına 
değil zararına olur.”
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ASELSAN ve STM arasında, 
Pakistan Deniz Kuvvetleri 

için inşaa edilen Denizde İkmal 
Tankerine ASELSAN tarafın-
dan konuşlandırılacak sistem-
lerin sağlanmasına yönelik 4,7 
milyon euro tutarında sözleşme 
imzalandı.

Proje kapsamında ASELSAN 
sorumluluğunda; gemi savun-
ması için 25 mm Uzaktan Ku-
mandalı Stabilize Top Sistemi 
ve taktik muhabere ihtiyaçları 
için Muhabere Anahtarlama Sis-
temi yer alıyor. Pakistan Deniz 
Kuvvetleri envanterinde 12,7 
mm ve 25 mm kalibreli ASEL-
SAN Uzaktan Komutalı Silah 
Sistemleri ve muhabere sistem-
leri halen görev yapıyor.

Uzaktan Kumandalı Stabilize 
Top Sistemi (STOP); Silah Ku-

manda Birimi aracılığı ile uzak-
tan kumanda edilebilen, oto-
matik hedef takip özelliğine ve 
modüler yapıya sahip,  25 mm 
top takılabilen bir silah sistemi. 

Muhabere Anahtarlama Sistemi 
(MAS): Taktik muhabere ihti-
yaçları kapsamında gereksinim 
duyulan anahtarlama ve kont-
rol fonksiyonlarını güvenilir, 
emniyetli ve süratli bir şekilde 
yerine getirmek üzere platforma 
entegre edilecek olan anahtar-
lama teçhizatını kapsar. MAS,  
gemide telsizler, ses emniyet 
cihazları, veri emniyet cihazları, 
veri modemleri, link devreleri, 
kullanıcı istasyonları ve mesaj 
işletim sistemi arasındaki irtiba-
tı sağlayan ve alarm/anons sis-
temi, telefon sistemi ile ihtiyaç 
duyulan ara yüze sahip.

Dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketi (Defense News Top 
100) listesine 2006 yılında 93'üncü sıradan giren ASELSAN 
atağa kalktı. Üslendiği projeleri ile başarı grafiğini giderek 
yükselten geçtiğimiz yıl 67. sırada yer alan 
şirket, bir milyar doları aşan cirosu ile bu yıl 
5 basamak yükselerek listede 62. oldu.

ASELSAN, Suudi Arabistan’ın Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) 

ve Suudi yatırım şirketi TAQNIA Defense and 
Security Technologies (DST) arasında işbirliği 
geliştirilmesine yönelik mutabakat muhtırası 
imzalandı. Riyad’da imzalanan mutabakat 
muhtırası kapsamında, devlet makamları ve 
diğer kurum/kuruluşlar ile koordineli bir şekilde 

işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. 

ASELSAN ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, 
İçişleri Bakanlığı ihtiyacını üretmeye yönelik Önleyici 
Elektronik Harp Sistemi Tedarik Projesi imzalandı. Toplam 
bedeli (KDV hariç) 7.875.000 dolar olan sözleşme 
kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilip üretilecek 
olan sistemlerin teslimatı 2016 yılında gerçekleştirilecek.

Ostim Teknopark yerle-
şim planıyla ilgili birin-

ci etap binalarının mimari 
ve mühendislik projelerine 
yön vermek amacıyla yapı-
lan toplantıda, Ostim Tek-
nopark coğrafi  durumunun 
değerlendirilmesi ve OS-
TİM OSB Sanayi Yapısının 
Teknopark’a uyumu, yerle-
şim planı ve çevre düzenlen-
mesinde izlenecek yolu ile 
yeşil bina (LEED), sosyal 
alanlar ve üretim alanlarının 
temaya uygunluğunun araş-
tırılması konuları irdelendi.

Temel amaç; yerli üretim
Ostim Teknopark’ın yer-
leşim alan planlaması ve 
bölgeyi çevreleyen sanayi, 
konut ve eğitim alanları ile 
bölgenin etkileşimine yön 
vermek amacıyla toplantı 
düzenlendi. Toplantıda ko-
nuşan OSTİM Teknopark 
Genel Müdürü Dr. Derya 
Çağlar, bölgenin planlanma-
sında izlenen yolu anlattı. 
4691 sayılı Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri Kanunu 
ve Uygulama Yönetmeliği 

kapsamındaki uygulama-
lara dikkat çeken Çağlar, 6 
üniversite ortaklığıyla, aka-
demik bilgi birikiminin sa-
nayicilerle bütünleştirilerek 
cazibe merkezi olma yolun-
da hızlı adımlar atılacağını 
belirtti. 
Üretim alanlarının tek-
noparkların içine entegre 
edilmeye başlandığını dile 
getiren Çağlar, “Temel ama-
cımız yerli üretimin öne 
çıkması.” dedi. Ostim Tek-
noparkı sanayi bölgesi, ko-
nutlar ve eğitim bölgesinin 
çevrelediğine dikkat çeken 
Çağlar, toplantıyı yerleşim 
planı ve alan kullanımı hak-
kında görüş alış verişinde 
bulunmak üzere organize et-
tiklerini ifade etti.

Enerji sorununa
çözüm ortamı
Ostim Teknopark ve OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, bölge planla-
masının yaklaşık üç yıldır 
yürütüldüğünü, bu konuda 
ulusal ve uluslararası olu-
şumların da yerinde görüle-

rek planlamaya yön verildi-
ğini belirtti. 
Ostim Teknopark’ın 
Türkiye’nin enerji soru-
nunu çözecek bir ortamı 
oluşturacağını dile getiren 
Aydın, OSTİM OSB’nin 
en kıymetli arazisini Ostim 
Teknopark’a tahsis ederek; 
teknolojik ürünlerin bu alan-
da üretilerek Ankaralı sana-
yicilere sunulmasına katkı 
sağlayacaklarını vurguladı. 
Temiz teknoloji odaklı 
Türkiye’nin ilk tematik tek-
noparkı olan Ostim Tekno-
park alanının planlamasına 
diğer sektör temsilcileri ve 
akademisyenler de görüşleri-
ni dile getirdi. Teknopark’ın 
modern ve yaşanabilir ça-
lışma alanları ile yoğun, 
inovasyonla bütünleşik tek-
nolojik ürünlerin üretildiği 
teknopark alanının oluştu-
rulması amacıyla bölgede 
yapılacak alt yapı ve üst yapı 
çalışmaları ile üretim alanla-
rının planlanmasında çeşitli 
fi kirler masaya yatırıldı.

Teknopark alanı planlandı
Pakistan 

sahillerine 
 

savunması

Ostim Teknopark alanının 
kentsel tasarımında fikir 
alış verişinde bulunmak 
amacıyla, Ostim Teknopark 
Yönetim Kurulu, Teknopark 
ortağı üniversite temsilcileri, 
mimarlar ile OSTİM OSB 
yöneticileri ve çalışanları bir 
araya geldi.

STM tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretimi devam eden 
Denizde İkmal Tankerinin savunma sistemleri 

ASELSAN tarafından üretilecek.

Ostim Teknopark Projesi, 04 
Nisan 2014 Cuma günü Resmi 
Gazete yayımlanan Bakanlar 
Kurulu’nun 2014/5939 
sayılı; ‘Bazı Alanların 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Olarak Tespit Edilmesine 
ve Bazı Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin Sınırlarında 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Karar’ ile yürürlüğe girdi.

OSTİM’de 87.640 m2’lik 
arazi üzerine kurulan Ostim 
Teknopark ile ülkemiz için 
stratejik öneme sahip enerji 
ve çevre teknolojileri alanında, 
bölgesel sanayi kuruluşlarının 
yetenekleri artırılacak. Bunun 
yanı sıra Ankara’daki 8 
üniversite ile yurt genelindeki 
tüm üniversiteler ve katılımcı 
firmalar için enerji teknolojileri 
konusunda Ar-Ge fırsatları 

oluşturulacak.

Ostim Teknopark, Ankara’daki 
üniversitelerde enerji 
konusunda çalışan birimler 
ile elektrik enerjisi alanında 
çalışmalar yürüten TEMSAN 
gibi kuruluşları bir araya 
getirerek; temiz teknolojiler 
üzerine çalışmaların yapılacağı 
tematik bir teknoloji geliştirme 
bölgesi olacak.

TEMİZ TEKNOLOJİLER ÜZERİNE ÇALIŞILACAK

sahillerine 

savunması

    Devler liginde çıkış sürüyor

    Suudi Arabistan’la stratejik işbirliği 

    Önleyici Harp Sistemleri 2016’da teslim
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OSTİM’de üretim 
yapan genç işa-

damları, Türkiye’nin 
sanayide dünyaya 
açılan kapısı olan 
bölgeye, özel statü 
verilmesini istiyor. 
OSTİM Genç İşadam-
ları Derneği (GİAD) 
Başkanı Ali Altındal, 
“OSTİM’in cazibesi-
ni, ekonomiye katkı-
sını, dünya pazarında 
tanınırlığını daha da 
artıracak bu statüye 
büyük ihtiyaç vardır.” 
dedi.
Ali Altındal, Türk 
sanayisinin amiral ge-
misi olan OSTİM’de temelleri 
atılıp, bugün dünyanın sayılı 
kuruluşları arasına giren işlet-
melerin sayısının artmasını arzu 
ettiklerini söyledi. OSTİM’in 
Türkiye’nin en önemli orga-
nize sanayi bölgelerinden biri 
olduğunu anımsatan Başkan 
Altındal, “Özellikle uluslarara-
sı pazarda çıkış yapan, yapmak 
isteyen markalara özel statü ta-
nınması gerekmektedir.  Türk 
ve dünya sanayisine iyi bir 
model olan OSTİM markasının 
korunması, küresel rekabet or-
tamında saygınlığını ve gücünü 

arttırılması için ayrı 
bir şekilde konum-
landırılması gerek-
mektedir. Bunun 
yolu da bölgemize 
özel statü verilme-
sinden geçmekte-
dir.” görüşünü pay-
laştı.

“Gelecek adına 
önem taşıyor”
Özel statüyle OS-
TİM’deki marka-
lara daha çok hibe, 
teşvik, destek ve 
Ar-Ge hizmeti veri-
lebileceğinin altını 

çizen Altındal, “OSTİM’in ca-
zibesini, ekonomiye katkısını, 
dünya pazarında tanınırlığını 
daha da artıracak bu statüye 
büyük ihtiyaç vardır. Özellikle 
katma değeri yüksek sektörlerin 
ve fi rmaların sayısının artması, 
ülkemizin geleceği açısından 
önem taşımaktadır. OSTİM, bu 
sektör ve fi rmalara ciddi ola-
naklar sağlayacak her türlü do-
nanıma büyük oranda sahiptir. 
İhtiyaç duyulan en önemli şey 
bölgeye sağlanacak özel statüy-
le işletmelerin, bölgenin destek-
lenmesidir.” dedi.

Türkiye'de bilişim sektöründe 
çalışan ve bu alanda kariyer 

yapmayı düşünen kadın sayısının 
arttırılmasına yönelik çalışmalar 
yapan sivil toplum örgütlerinden 
Kadın Bilişimci Topluluğu'nun 
yaz eğitimleri kapsamında TSE 
Bilişim Teknolojileri Test ve Bel-
gelendirme Dairesi Başkanlığı 
tarafından birer günlük ücretsiz 
seminerler verilecek. 

Temel seviye eğitimlerin verilece-
ği seminere katılım için herhangi 
bir ön koşul bulun-
muyor. Ancak 
kontenjan-
ların sınırlı 
olmasından dolayı 
programda kız öğrencilere ve pro-
fesyonel kadın bilişimcilere önce-
lik tanınacak.

TSE uzmanları tarafından veri-
lecek seminerlerde, sızma testi 
süreçleri,  ağ (network) yapısının 
tespit edilmesi, ağ üzerinden yapı-
labilecek saldırılar, işlemci ve su-
nucularda zafi yetlerin tespit edil-
mesi, web uygulamaları hakkında 
bilgi toplanması, hackerlar, virüs-
ler, zararlı yazılımlar ve mobil ci-
hazlardaki tehlikeleri anlatılacak.

EKONOMİYE KATKININ
ANAHTARI ÖZEL STATÜDE

Siteler Genç 
İ ş a d a m l a r ı 

Derneği Başkanı 
Hayri Bulut, böl-
ge esnafının artık 
kendi yağıyla 
kavrulmak iste-
mediğini söyledi. 
Siteler’de insan-
ların ne yapaca-
ğını bilmediğini 
ifade eden Bulut, 
“Bizlere yol gös-
terecek, bölgenin 
makus talihini yenecek OS-
TİM’deki gibi güçlü bir yö-
netim modeline ihtiyacımız 
var.” dedi.
Ankara Mobilyacılar 
Sitesi’nin dünyadaki deği-
şim ve gelişime ayak uy-
durmakta güçlük çektiğini 
kaydeden Bulut, Siteler es-
nafının kendi yağıyla kav-
rularak dünyaya meydan 
okuduğunu ancak ulusal ve 
uluslararası pazarda giderek 
rekabet gücünü kaybetmeye 
başladığını ifade etti. 
Hayri Bulut, “Bu gidişata 
‘dur’ denilmezse, yakın ge-
lecekte ‘Ankara Mobilyası’ 
diye bir marka kalmayacak. 
Çevre illerdeki mobilyacılar 

sitesi dahi mar-
kalaşmaya başla-
mışken, marka-
laşmayı başarmış 
Ankara Siteler’in 
bugünkü durumu 
çok üzücü.” tes-
pitini yaptı.
Siteler’de güç-
lü bir yönetim 
modeli oluştu-
rulması nokta-
sında OSTİM’i 

örnek gösteren Bulut, “OS-
TİM’deki bir yönetim mo-
delinin aynısının Siteler’e 
de kurulması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu ortak akıl 
kümesi sayesinde Siteler 
esnafı doğru bir şekilde 
yönlendirilecek, üretim-
den istihdama, ihracattan 
yatırıma kadar her konuda 
sağlam adımlar atılacaktır. 
Bölgemizdeki işletmelere 
rekabet ve üretim koşulları-
na uygun bir üretim ortamı 
yaratmak, fi rmaların veri-
mini arttıracak, birlikte ha-
reket etmenin vereceği güç 
ve sinerjiyle Siteler yeniden 
Türkiye’nin en önemli mo-
bilya üretim merkezi haline 
gelecektir.” tespitini yaptı.

“OSTİM modelinin 
aynısını istiyoruz”

Bilişimde kadınlara 
pozitif ayrımcılık

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) bilişim sektöründe 

kadınların etkinliğini 
arttırmaya yönelik yeni bir 

seminer programı hazırladı.

Ali Altındal Hayri Bulut
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Referandumda halkın 
%61’i ülkeye Troyka 
(AB, IMF ve Avrupa 

Merkez Bankası) tarafından 
dayatılan yeni bir kemer sıkma 
programına ‘hayır’ demiş olma-
sına rağmen Çipras hükümeti 
– beklendiği gibi – çok ağır ko-
şullar taşıyan bir anlaşma imza-
lamak zorunda kaldı. (Beklen-
meseydi Yunan Maliye Bakanı 
Varufakis istifa etmezdi.) Bu 
durum vaziyeti dışarıdan göz-
lemleyen bazılarını çok şaşırttı. 
Şaşkınlık içinde olanlar “İyi de 
o halde bu referandum niye ya-
pıldı ki?” diye sordular. 

Oysa ne referandumun sonucu, 
ne de referandum sonrasında 
imzalanan anlaşma şaşırtıcıy-
dı. Yıllardır çok derin bir mali 
buhran içinde hayatını sürdüren 
Yunan halkının Troykaya evet 
demesi beklenemeyeceği gibi 
Yunan hükümetinin de; dayatı-
lan tüm ağır koşullara rağmen 
uzun vadeli sakıncaları bir ke-
nara koyarak, çok kısa vadeli 
sorunların çözümü için geri 
adım atmak zorunda kalmasın-
dan daha doğal bir şey olamaz-
dı. 

Hatırlayalım: İfl as riski had saf-
hada olduğu için bankalar gün-
lerce kapalı kaldı. Yunan vatan-
daşları için gelecek bütünüyle 
belirsizdi. Ya sloganlaştırılmış 
adıyla Grexit yani Avrupa Para 
Birliği terki tercih edilecek ve 
Drahmi’ye dönülecekti; böyle-
ce AB’yi bütünüyle terk etmek 
yönünde ilk adım atılacaktı. 
Ya da sistemin içinde kalma-
nın bedeli ödenecekti. AB’nin 

terk edilmesi, geri ödenmesi 
IMF tarafından bile imkânsız 
olarak nitelendirilen borç yükü 
altında başka sulara yelken 
açıp örneğin Rusya’ya yakın-
laşmayı gerektirebilirdi. (Kaldı 
ki Rusya’nın kendi durumu bu 
şartlar altında neye elverirdi; bi-
linmez!) Fakat bu çok da müm-
kün değildi. Çünkü her şey bir 
yana AB’ye tam üyelik sonra-
sında – pek çok ülkede benzeri 
yaşandığı gibi – Yunan halkı en 
nitelikli insanlarını Avrupa’nın 
merkez ülkelerine ‘ihraç’ et-
mişti. (Türkiye AB’ye girse 
acaba bu açıdan sonuç ne olur?) 
Kısacası, referandum Çipras 
hükümeti açısından müzakere 
sürecinin önemli bir parçasıydı.

Yunanistan’ın Euro bölgesin-
den çıkışı ihtimali her ne kadar 
kreditörlerce bile dillendirilmiş 
hatta ‘sopa gösterilmiş’ bile 
olsa sağduyu bunun gerçekçi 
olmadığını fısıldıyordu. Gerçek 

şuydu ki özellikle Almanya ve 
Euro bölgesinin diğer merkez 
ülkeleri, Euro’nun geleceğini 
riske atamazlardı. Dolayısıyla, 
kreditörler de verdikleri kre-
dilerin geri ödeneceğine dair 
şüphe etseler de borçların bir 
şekilde çevrilmesine imkan 
yaratmak zorundaydılar. Öyle 
ya kâğıt üzerinde de olsa borç 
borç, alacak alacaktı. 

Soru: Hikâyenin sonuna gelin-
diğinde kim kazandı, kim kay-
betti? Bence ‘şimdilik’ her iki 
taraf da kazançlı çıktı. Bu sonuç 
her iki taraf için de ‘nefes alma 
molası’! Tabii, çoğunlukla dışa-
rıdan homojen yapılara sahip-
miş gibi görünseler de ülkelerin 
toplumsal yapılarının aslında 
son derece heterojen olduğu-
nu; başka bir ifadeyle, kâr ya 
da zararın ancak sosyal sınıfl ar 
arasındaki farklılıklar dikkate 
alınarak değerlendirilebileceği-
ni de not etmeliyim.

Emin AKÇAOĞLU

emin.akcaoglu@izmir.edu.tr

5 Temmuz’da yapılan 
referandum döneminde 
Atina’daydım. Türkçe’de 
Anayasa Meydanı da 
diyebileceğimiz Syntagma 
Meydanı’ndaki coşkulu ‘OXI’ 
(hayır anlamına geliyor 
ve ohi diye okunuyor) 
mitinglerini izlemek ilginçti. 
Konuştuğum Yunanların çok 
büyük çoğunluğu “sonucu 
değiştireceğine inanmadığı 
hâlde referandumda ‘hayır’ 
oyu kullanacağını” söylüyordu. 
(İşin aslı eğer turistlere de oy 
hakkı verilseydi ben de OXI 
diyecektim!)

Yunanistan faslını bitirirken 
Türkiye için çıkarılabilecek 
derslere odaklanmak 
istiyorum. Özetleyelim:

1 Özellikle makroekonomik 
politika tercihlerinin her 

ülkenin kendi bünyesine 
uygun olması şart. Bu 
bakımdan görüldü ki AB 
‘ekonomik birlik’ olarak 
sorunlu bir yapıya sahip. 
Öyle ise AB’ye girmek 
– bir zamanlar sanıldığı 
kadar – çok da iyi bir 
seçenek olmayabilir. Hatta 
bugün gelinen aşamada 
Türkiye’nin kendi Gümrük 
Birliği tecrübesi bile “Fayda 
mı sağlıyor yoksa zarar 
mı veriyor ya da kime ne 
kadar fayda sağlarken kime 
ne kadar zarar veriyor?” 
sorusunu sordurmaya 
başlamadı mı?

2 Hele Para Birliği 
Eurozone konusu bu 

anlamda başlı başına bir 
sorun alanı. Farklı ekonomik 
bedenlere aynı elbisenin 
giydirilmek istenmesi 
Yunanistan’ın tecrübesinde 
görüldüğü gibi ‘deli 
gömleği’ 

giymekten farksız olabiliyor. 
Tuhaf olan bugünlerde 
Türkiye’nin Lira’yı Euro’ya 
‘demirlemesi’ gerektiğini 
ileri sürenlerin olması. 
Oysa her nedense Lira’nın 
Euro+Dolar sepetine 
demirlenmesi düşüncesi 
bana, Türk bankalarının 
yabancı bankalarca satın 
alınmasıyla sonlanan 2001 
krizini hatırlatıyor.

3 Türkiye AB üyeliği 
konusunda eskisi kadar 

istekli görünmediği için 
belki bu ‘lakırdıya’ gerek 
bile yok ama; temel mesele 
aslında o kadar net ki: Bizde 
bir ‘istikametsizlik’ sorunu 
var! İşletme fakültelerinde 
stratejik yönetim derslerinde 
öğrenciye iyi bir rekabet 
stratejisi için öncelikle 
firmanın ‘misyon’ ve 
‘vizyon’unu gereğince 
belirlenmesi gerektiği 
anlatılır. Ülkeler için durum 
azıcık farklı olsa da sanki 
bizde vizyon ve misyon 
farklılıklarından geçilmiyor 
gibi!

Şimdi de Yunanistan faslını 
kapatıp İran’la ABD arasın-
da eriyen buzların muhtemel 
sonuçlarına bakalım.

ABD ve müttefi kleri İran’ın 
nükleer teknoloji geliştirme 
yönündeki girişimlerini 
bütünüyle engelleyemeye-
ceklerini anladıkları gibi bu 
kadar büyük bir ekonomik 
gücün, dünya ekonomisinin 
krizle boğuştuğu bir dönem-
de sistemden yalıtılmasının 
kendi menfaatlerine uygun 
olmadığını gördüler. 
Kaldı ki entegras-
yon, özellikle de 
ekonomik enteg-
rasyon, düşmanı 
ehlileştirmenin en 
etkili yollarından 
biri; öyle değil 
mi? (Bakınız: 
İkinci Dünya 
Savaşı ertesinde 
Almanya!)

İran yaklaşık 80 milyon nü-
fusa ve 400 milyar dolarlık 
GSMH’ya sahip. Üstelik bu 
gelir düzeyi senelerdir süren 
ambargo ile bastırılmış 
bir büyüklük. Dolayısıyla, 
tedrici de olsa ambargonun 
kalkması, petrol ve doğal 
gaz üreten İran pazarını Ba-
tılı şirketlere açacak olması 
sebebiyle herkesin iştahını 
kabartıyor. 

Peki, Türkiye’ye bu pazar-
dan ne düşer? Türkiye’nin 
komşu ülke olmasının 
Türk fi rmalarına avantaj 
sağlayacağı kesin olsa da 
Türk sanayiinin yapısal 
nitelikleri, İran hükümetinin 
Türkiye’ye dair ‘soğuk’ 
duruşu dikkate alındığın-
da beklentilerin mütevazı 
olmasını gerektiriyor diye 
düşünüyorum. Tabii ki iş 
iştir. Türk fi rmalarının vakit 
geçirmeden bağlantılar 
kurmasında ve fırsatları 
araştırmasında büyük fayda 
var.

Ticaret elbette iyi bir 
seçenek olmakla birlikte 
özellikle doğrudan yatırım 
seçeneklerin değerlendiril-
mesi gerekiyor. Ticaretin 
kalıcılığı da doğrudan yatı-
rımlarla çok yakından ilişki-
li. (Misal mi? Türk otomotiv 
sanayiinin Almanya’ya 
ihracatından övgüyle söz 

ediyoruz; değil mi? Fakat 
Türkiye’de yatırımı bulunan 
Alman fi rmalarından aynı 
ölçüde söz edilmiyor. En 
iyisi bu konuyu başka bir 
yazıda ele almak!) Hiç 
şüpheniz olmasın; risklerine 
rağmen İran’da çok çekici 
yatırım fırsatları bulunabilir. 
Batılı fi rmalar genellikle bü-
yük oynadıklarına ve daha 
dikkatle risk aldıklarına 
göre başlangıç dönemi Türk 
KOBİ’leri için fırsat dönemi 
olabilir. Başlangıçta yerli 

ortaklar bulmak da iyi 
olabilir.

Burada malum hep eko-
nomiyi merkeze alıyoruz. 
Gelişmelerin siyasi etkile-
rinden söz etmiyoruz bile. 
İran’la başlayan süreç siyasi 
bakımdan da Türkiye’yi 
çok etkileyebilecek türden. 
Fakat her şey bir yana, 
İran’la yumuşama süreci adı 
üstünde bir süreç. Aniden 
her şeyin değişmesini bek-
lemek doğru değil. Şimdilik 
kendimizi ısınma turlarında 
görelim.

Batıda Yunanistan, doğuda 
İran. Her iki ülkenin yakın 
zamanda yaşadıkları ders-
lerle dolu. Tabii anlayana 
sivrisinek saz; anlamayana 
davul zurna az!

Yunanistan’dan dersler – İran’dan vaatler
BAŞLANGIÇ DÖNEMİ

TÜRK KOBİ’LERİ İÇİN FIRSAT OLABİLİR

TÜRKİYE İÇİN ÇIKARILABİLECEK DERSLER

Kaldı ki entegras-
yon, özellikle de 
ekonomik enteg-
rasyon, düşmanı 
ehlileştirmenin en 
etkili yollarından 
biri; öyle değil 
mi? (Bakınız: 
İkinci Dünya 
Savaşı ertesinde 
Almanya!)

İran yaklaşık 80 milyon nü-

olabilir. Başlangıçta yerli 
ortaklar bulmak da iyi 

olabilir.

giydirilmek istenmesi 
Yunanistan’ın tecrübesinde 
görüldüğü gibi ‘deli 
gömleği’ 

gibi!

Batılı firmalar genellikle 
büyük oynadıklarına ve 
daha dikkatle risk aldıkla-
rına göre başlangıç dönemi 
Türk KOBİ’leri için fırsat 
dönemi olabilir. Başlangıçta 
yerli ortaklar bulmak da iyi 
olabilir.
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Teknoloji Ödülleri yaratıcı, 
yenilikçi, teknik mükemme-

liyete ve rekabet özelliklerine 
sahip ürünlerin veya belirleyici 
özellikleri, özgün farklılıkları 
olan, ulusal teknolojik biriki-
me katkı sağlayan üretim süreci 
geliştirme çalışmalarının değer-
lendirilerek ödüllendirilmesi ve 
kamuoyuna tanıtılmasını amaç-
lıyor.
Teknoloji Ödülleri Ürün ve Sü-
reç olmak üzere iki ayrı katego-
ri ve her bir kategoride kuruluş 
büyüklüğü temel alınarak top-
lam sekiz kategori ve ayrıca bir 
Büyük Ödül kategori-
sinde veriliyor. Sek-
törel sınırlandırmanın 
olmadığı ödüllerde 
ayrıca kuruluş büyük-

lüğüne bağlı olarak; Mikro, Kü-
çük, Orta ve Büyük/Bağlı olmak 
üzere dört farklı sınıf için verili-
yor. 
Firmalar, pazara sunulmuş ya 
da sunulmamış, bir veya birden 
fazla ürün veya süreç geliştirme 
veya iyileştirme çalışmaları ile 
Teknoloji Ödülleri Programı'na 
başvurabiliyor. İki aşamalı ola-
rak alınan başvurularda ödüle 
aday fi rmalar öncelikle Ön Baş-
vuru Dosyası hazırlayarak Tek-
noloji Ödülleri Programına baş-
vurabiliyor. İlk elemeyi geçen 
kuruluşlardan ise Son Başvuru 
Dosyası hazırla-
maları isteniyor. 
Ön Başvuruların 
süresi 14 Ağustos 
2015’e kadar de-
vam ediyor.

İngiltere KOBİ’ler için 
komisyon kuruyor

İngiliz Hükümeti, küçük ölçekli 
tedarikçilerin özellikle büyük 
şirketlerle ticari ilişkilerde 
karşılaştıkları anlaşmazlıkların 
çözülebilmesi amacıyla komisyon 
kuruyor. Small Business 
Commissioner adı altında 
kurulacak komisyon, küçük ölçekli 
şirketlere ticari anlaşmazlıkları 
engelleme ve çözme konularında 
bilgi sağlama, anlaşmazlığa 
düşen şirketleri gerekli hallerde 
arabuluculuk hizmeti sağlayan 
şirketlere yönlendirme ve adil 
olmayan ticari usülleri araştırma ve 
raporlama hizmeti verecek.

Teknolojide dış ticaret vergileri 
kaldırıldı

ABD ile Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) üyesi yaklaşık 50 ülke, 
Bilgi Teknolojileri Anlaşması 
(ITA) görüşmelerinin sonucunu 
karara bağladı. ITA Anlaşması 
dünya genelinde bilgi teknolojileri 
alanında dış ticarette uygulanan 
vergileri kaldırarak, ekonomik 
büyümeyi hızlandıracak. Anlaşma, 
DTÖ’de 18 yıldan bu yana 
uygulanan gümrük vergilerinin 
kaldırılmasını sağlıyor. Sektörün 
gelecek tahminlerine göre; 
bu  anlaşma ABD’de 60,000 
istihdamın yaratılmasına yardımcı 
olacağını gösteriyor.

BRICS’ten IMF’ye alternatif

Gelişmekte olan ülkelerden 
Brezilya, Rusya, Hindistan, 
Çin ve Güney Afrika (BRICS) 
tarafından ortaklaşa kurulan Yeni 
Kalkınma Bankası (NPD), BRICS 
ülkelerinin nakit sıkıntısı yaşaması 
durumunda mali destek sağlamayı 
amaçlıyor. Yeni Kalkınma 
Bankası’nın sermayesinin, 
başlangıçta 50 milyar dolar iken 
önümüzdeki yıllarda 100 milyar 
dolara çıkarılması planlanıyor. 
NPD, Dünya Bankası ve 
Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi 
Batılı kurumlara alternatif olarak 
görülüyor.

KISA KISA

Çorlu 8. Tarımtech 2015
Çorlu Yeni Fuar Alanı’ndaki 
etkinlik, 5-9 Ağustos 
2015 tarihleri arasında 
ziyaretçilerini ağırlayacak. 
Fuarda; Tarım, Hayvancılık, 
Tohum, Meyvecilik, Sulama 
ve Seracılık Teknolojiler, 
Traktör ve Ekipmanları, 
Depolama Sistemleri, 
Soğutma, Havalandırma 
teknolojilerindeki ürün 
grupları yer alacak. 

Mining Expo Turkey 2015
İstanbul Fuar Merkezi’nde 
27-29 Ağustos 2015 
tarihlerinde gerçekleşecek 
fuarda, Madencilik 
Tenolojileri, Ekipmanları ve 
İş Makinaları başlıklarında 
ürünler sergilenecek.

2. Expo Tunnel Turkey 
27-29 Ağustos 2015 
tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen fuar Tünel 
Yapım Teknolojileri ve 
Ekipmanlarını sektör 
temsilcileriyle buluşturacak. 

Ağustos Ayı Fuarları

Ankara Kalkınma 
Ajansı, yeniçağın 

yeni alışveriş yöntemi 
olan e-ticaret ile ilgili 
tüm bilgileri, süreçleri 
ve uygulamaları ayrın-
tılı bir şekilde öğret-
mek ve e-ticareti etkin 
bir şekilde kullanmaya 
yardımcı olmak ama-
cıyla kolları sıvadı.

Ankara Bölge Planı öncelikleri 
doğrultusunda 2015 döneminde 
verilmesi planlanan e-ticaret eği-
timleri ile başkent iş dünyasında; 
e-ticaret ve e-ihracat farkındalı-
ğının oluşması ve ilin hem yerli 
ticaret hem de ihracat potansiye-
lini harekete geçirilmesi hedefl e-
niyor. 

Ajansın temel görevleri arasın-
da bulunan, bölgenin rekabet 
gücünün artırılması ile bölgenin 
kurum ve kuruluşlarının kapasi-
telerinin geliştirmesi ve kurum-
lar arasında kalkınmaya yönelik 
işbirlikleri geliştirilmesinin sağ-
lanması da eğitimlerin dikkat 
çeken bir diğer yönü. 

Dört ayrı grup halinde düzenle-
necek ve konunun uzmanların-
ca verilecek eğitim seminerleri 
çerçevesinde; 1. Grup: E-Ticaret 
Vizyonu (1 hafta), 2. Grup: 
E-Ticarete Geçiş  (3 hafta), 3. 
Grup: E-Ticarete Giriş (3 haf-
ta), 4. Grup: E- İhracata Geçiş 

(3 hafta) konuları ele 
alınacak. Seminerlere 
ilişkin detaylar www.
ankaraka.org.tr adre-
sinde.

“İşinizi internetle 
ilerletin”
Ajansı tarafından dü-
zenlenecek seminer-

lerle ilgili bilgi veren Genel 
Sekreter Arif Şayık: “İnternetin 
gelişimiyle pazar küreselleşti, 
Ankara’daki dükkanın rakibi 
Ankara’da değil, Çin’deki, Av-
rupa’daki, Amerika’daki bir 
fi rmadır. 2020 yılında ticaretin 
yüzde 70’ten fazlasının inter-
nete taşınacağı, internet abone 
sayısının 50 milyara (42 milyar 
makine, 8 milyar insan) ulaşaca-
ğı söyleniyor. Diğer bir deyişle 
işinizi ya internet ile ilerletecek-
siniz ya da işi bırakacaksınız.” 
dedi.

Şayık, fi rmaların küresel öl-
çekte rekabet edebilmeleri için 
e-ticaret kavramı ile usul ve 
yöntemini en iyi şekilde bilme-
leri ve uygulamaları gerektiğini 
vurguladı. Arif Şayık, seminer-
lerde, ticaretin şeklinin nasıl de-
ğiştiği, ticaretin e-ticarete nasıl 
taşındığı, e-ticarete taşınmasının 
yol haritası ve e-ticarette başarılı 
olmanın yöntemleri konuların iş-
leneceğini aktardı. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 
Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 
tarafından yürütülen Teknoloji 
Ödülleri’nin 12.’si düzenleniyor. 
Ön başvurular için son tarih 14 
Ağustos 2015

Ankara Kalkınma Ajansı, 
Ankara iş dünyasında e-ticaret 
ve e-ihracat farkındalığı 
oluşturmak ve hem yerli 
ticaret hem de ihracat 
potansiyelini harekete 
geçirmek hedefi ile e-ticaret 
eğitimleri düzenliyor. 

12. Teknoloji Ödülleri'nde takvim işliyor

  İş dünyasına e-ticaret anlatılacak

                    Kaynak: www.tobb.org.tr

2015

06 MAYIS -  14 AĞUSTOS
Ön Başvuruların Alınması

AĞUSTOS
Ön Başvuruların 
Değerlendirilmesi

30 EYLÜL
Son Başvuruların Alınması

EKİM
Hakem Saha Değerlendirmesi

KASIM - ARALIK
Hakem (Saha) 
Değerlendirilmesi

2016
OCAK - ŞUBAT
Son Başvuruların 
Değerlendirilmesi

NİSAN
Finalistlerin Belirlenmesi ve 
Açıklanması

MAYIS
Jüri Değerlendirmesi
Ödül Töreni

MAYIS
Ödül Töreni

Arif Şayık Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın, 2015 yılı mali 
teklif çağrısı kapsamında 
üç ayrı destek programı 
ile toplam 20.000.000 
TL tutarında hibenin 
dağıtılacağı programın 
sonuçları açıklandı. 
Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, İleri 
Teknolojilerde Yüksek 
Katma Değer Mali Destek 
Programı kapsamında 31’i 
asil 17’si yedek olmak 
üzere toplam 48, Sosyal 
Sorunların Çözümünde 
Yenilikçi Yöntemler 
Mali Destek Programı 
kapsamında tamamı asil 
olmak üzere toplam 24, 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Mali Destek Programı 
kapsamında tamamı asil 
olmak üzere toplam 17 ve 
genel toplamda 89 Proje 
Teklifi’nin desteklenmesi 
onaylandı.

2015 YILI
TEKLİF ÇAĞRILARI

SONUÇLANDI 
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Sizi tanıyabilir miyiz?

1967 Eskişehir doğumlu-
yum. 1984’te Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’ne girdim. Fakültenin 
son senelerinde sürekli gönül-
lü olarak Almanya’ya Frank-
furt Üniversitesi’ne staja gi-
diyordum. Son sınıfı da orada 
bitirdim. 1990’da doktor olarak 
mezun oldum. Uzmanlık alanı 
olarak direkt kalp cerrahisine 
başladım. 25 yıldır kalp-damar 
cerrahıyım. 

Yazılımla ilgili çalışmalarınız 
nasıl gelişti?

1992’de doktora tezini yazarken 
Almanya’da o zamanlar App-
le Mac Lc bilgisayarım vardı. 
Onunla database, yani veri ta-
banları oluşturmaya başladım. 
Çok hoşuma gitti bu bilgisayar 

teknolojileri. O zamanlar 500 
hastadan bir veri tabanı oluştur-
muştum. Doktora tezini bitirdik-
ten sonra üniversite kliniği için 
de bir veri tabanı hazırlamaya 
karar verdim. Bütün bu işler 
böyle başladı. Yaptığım çalış-
malar üniversite tarafından be-
ğenildi. Aynı yıl içerisinde fi rma 
kurdum. Diğer bölümlere, ya-
zılımlarımı satmaya başladım. 
Medikal fi rmaların da ilgisini 
çekti. Medikal fi rmalarda; bir 
ürünü çıkartabilmek için ulusla-
rarası arenada/kliniklerde bunun 
bir deneyini yaparlar. Hastaya 
takıldıktan sonraki sürecin bil-
gisayar ortamına işlenmesini is-
terler. Biz ona ‘registery’ deriz. 
Birçok ünlü fi rmanın Alman-
ya’daki registery’lerini yaptım. 

Firma ve işler büyümeye başla-
dı, yazılımcıları da dahil ettik. 
20 yıl Almanya’da çalıştıktan 
sonra, 2009’da Türkiye’ye gel-
me kararı aldım. 

“36 MİLYONUN
YÜZDE 1’i BİLE 

SAĞLIK TURİSTİ DEĞİL”

Platformu kurma 
sürecinizi anlatabilir misiniz?

Bilişim işlerini hobi olarak ya-
pıyordum ama çok vaktimi alı-
yordu. Cerrahlığın yanında bir 
de buna zaman ayırmak özel 
hayatı tamamen kemiren bir şey. 
2003’te Almanya’daki yazılım 
fi rmamızdan ayrılanlar başka 
bir şirket kurdular ve inanılmaz 
başarılara imza attılar. Firma, 
Apple tarafından satın alındı. 

Onların başarıları aslında bu işe 
girmeye itti beni. 

Sağlık turizmi de Türkiye’de 
gittikçe önem kazanan yeni bir 
kavram. 36 milyon turist geli-
yor ülkemize ancak bunun yüz-
de 1’i bile sağlık turisti değil. 
Hindistan’a 15 milyon turist 
gidiyor ama 5 milyonu sağlık 
turisti. Amerika’da eğitim gör-
müş Hintliler geri dönüyor ül-
kelerine, çok güzel klinikler ku-
ruyorlar… Tıpta 
ve yazılımda da 
ilerideler. Diğer 
ülkelerden ol-
dukça fazla sağ-
lık turisti çeki-
yorlar. Irak’tan, 
R u s y a ’ d a n , 

Çin’den hatta gelişmiş ülkeler-
den bile gelenler var.  

Türkiye’de hala bir açık var. Çok 
kaliteli hizmet sağlayan hastane-
ler ve dünya çapında doktorlara 
sahibiz. Ancak sağlık turizmi ile 
ilgili bir takım sorunlar yaşanı-
yor, aşmak lazım. Bunlardan en 
dikkat çekeni de, turistten ge-
reksiz katma değer kazanılacak 
işlerin yapılması. Çok yüksek 
meblağlar isteniyor. Birtakım 
tercümanlar türedi. Arapça, 
Rusça vb. biliyorlar, hasta getiri-
yorlar ve de komisyon alıyorlar. 
Bu, insan sağlığıyla oynamak 
oluyor. Bunu legalleştirmemek 
ve normal sınırlar içine atma-
mak lazım. 

Bu nedenle sağlık turizmiyle 
ilgili çok kompleks bir yazılım 
geliştirmeyi düşündüm. Pro-
fesyonel olsun; doktorla hasta 
arasına kimse girmesin, hiçbir 
aracı olmasın, herkes aradığını 
bulsun ve de her dilde olsun... 
2009-2010’da benzer bir düşün-
ce içindeydim… Turistin kendi 
hattı olsun; o numarayı aradığın-
da sağlıkla ilgili sorunlarını yine 
kendi dilinde anlatabilsin diye 
ilk etapta call center kurmak is-
tedik. Uygulanabilir bulmadık… 

Artık herkesin de cep telefonu 
var. “Öyle bir yazılım yapalım 
ki herkes faydalansın.” hede-
fi yle map2heal.com’u tasar-
ladık ve proje geliştirdik. 

Önce çalıştaylar yaptık; 
büyükelçiliklere, bakan-
lıklara bu projeyi sun-
duk. Projenin asıl amacı 
şu: Türkiye’ye gelen 
turistler veya gelmek 
isteyen sağlık turistle-
ri hiç yabancılık çek-
meden kendilerini 
evlerindeymiş gibi 
hissederek, teda-
vilerini olsunlar. 
Ya da başlarına 

bir şey gel-
diğinde hiç 
yabancı hissi 
uyanmadan 

kendi dillerinde kendi doktoru-
nu, sigortasının geçtiği doktoru-
nu bulabilsinler. İletişime yine 
kendi dilinde geçebilsinler, ara-
da kimse olmasın ve de tedavi 
aşamasına geldiğinde yine kendi 
dilinde tedavileri anlatılsın. Hu-
kuki olarak da kendi dillerinde 
onama formları olsun.

Bu kadar bilgiyi nasıl 
topladınız?

Data toplamak elbette çok zor-
dur. Güncel kalmasını sağlamak 
ise daha da zordur. 3-4 ay sonra 
hepsi değişmekte. Bu nedenle 
biz platformu ücretsiz olarak 
doktorlara açtık. “Siz bilgileri-
nizi girin, konumuzu, hangi si-
gortanızın olduğunu herkes gör-
sün.” dedik.

Şimdilik 44 bin sağlık nokta-
sından data toplayabildik; bu 
sayı Türkiye genelinde toplam 
110 bin. Özel kesimin tamamı-
na ulaştık. Devlet hastanelerinin 
henüz tamamına ulaşamadık. 
Orada tayin gibi hareketler çok 
fazla. Sağlık turizmine olan ilgi 
devletteki doktorlarda daha az. 
Fakat Sağlık Bakanlığı’yla çalış-
malarımız sürecek. Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı, Eko-
nomi Bakanlığı, TÜBİTAK bizi 
başından sonuna kadar destekle-
di bu projede. Hacettepe Üniver-
sitesi, TOBB ETÜ Üniversitesi 
bilimsel desteğini aktardı ve so-
nucunda map2heal.com oluştu.

Platform hasta ve doktora 
neler sunuyor? 

Türkiye’deki bütün sağlık ku-
ruluşlarını; doktor, hastane, diş 
hekimi, tıp merkezi, eczane… 
Topyekün 17 dilde tanıtımını 
yapıyor. 17 dilde web sayfası 
sunuyor profesyonel. Bu web 
sayfası özellikli web sayfası, 
dinamik. Doktor 17 dilden tüm 
hastalarıyla mesajlaşabiliyor. 
Bu mesajlaşmalar otomatikman 
kendi diline çevriliyor. Doktor 
kendi konuştuğu dilleri yazıyor. 
Turist Türkiye’ye geldiğinde, 
mobilinden “Almanca bilen 
doktor arıyorum.” dediği zaman 
tuşa bastığında haritada doktoru 
görüyor. Kısaca sağlık turistiyle 
doktoru buluşturuyor. 

Her bir doktorun özelliği vardır 
mesela ben kalp cerrahıyım ama 
varis yapmam, bypass yaparım, 
kapak yaparım. Hangi operas-
yonları yaptığınızı bu web or-
tamında bir kereye mahsus işa-

retliyorsunuz. Bu işaretlediğiniz 
anahtar kelimeler arka planda 
otomatikman 17 dile çevriliyor. 
Yani Çince bile bypass yazsa 
birisi Türkiye’ye geldiğinde sizi 
buluyor.  Artı, sigorta şirketle-
rini yazıyorsunuz. Benim sigor-
tam nerede geçerli? Haritada 
görüyorsunuz.

File Transfer modülümüz var. 
İster uluslararası ortamda ister 
Türkiye’de olsun hasta dokto-
runa, saniyeler içerisinde bilgi-
sayarlı tomografi , anjiyo, MR 

Doç. Dr. Tayfun Aybek, tıp eğitiminin ağırlıklı kısmını Almanya’da tamamlayan bir kalp-damar cerrahı… Genç akademisyen, uzmanlık 
alanının yanı sıra medikal ve bilişim dünyasını bir araya getiren map2heal.com’un kurucusu. Cerrahi alandaki başarılarını dijital alana 
da taşıyan Aybek’in “Sağlıkta İletişim Sınırlarını Kaldırma” parolasıyla hayata geçirdiği map2heal.com; Türkiye’deki doktor, hastane, tıp 
merkezleri, diş hekimleri ve termalleri 17 farklı dilde dünyaya tanıtan “Sağlık Turizmi” platformu. 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin üyesi olan Aybek, projenin amacıyla ilgili olarak özetle şunları söylüyor: “Türkiye’ye gelen turistler 
veya gelmek isteyen sağlık turistleri hiç yabancılık çekmeden kendilerini evlerindeymiş gibi hissederek, tedavilerini olsunlar. İletişime 
kendi dilinde geçebilsinler, arada kimse olmasın ve de tedavi aşamasına geldiğinde yine kendi dilinde tedavileri anlatılsın.” 

Türkiye’ye gelen yabancılar için sağlık hizmeti artık çok daha kolay ve pratik…

SAĞLIK TURİSTİNE ONLINE ÇÖZÜM
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Türkiye’ye gelen yabancılar için sağlık hizmeti artık çok daha kolay ve pratik…

Kümenin firmanıza 
katkılarından 
bahsedebilir misiniz?

Kümelenmeler benim 
gibi bir KOBİ, bir start-
up firması için oldukça 
avantajlı… Birlikten 
güç doğar, çok basit bir 
prensiple. Bir kere küme 
sayesinde diğer firmalara 
ulaştım. Yoksa hiç kimse 
gidip de bir kimsenin 
kapısını çalmıyor; “Hadi 
gel tanışalım, birlikte bir iş 
yapalım.” denmiyor. 

Türkiye’de beraber 
çalışma eksikliği var, 
küme bunu gideriyor. İlgili 
firmaları, benzer projeleri 
topluyor. Birlikte bir iş 
yapmaya başlıyorlar. Proje 
geliştiriyorlar.  Firma, “Ben 
bunu yapmıştım, daha 
önce şöyle oldu.” diyerek 
tecrübelerini anlatıyor. Diğer 
firma da ya bu işe giriyor 
ya da girmiyor mesela. 
O da iyi bir şey. Çünkü 
herkesin bir fikri olabilir. 
Kendince güzel olduğunu 
zannedebilir. Tek başına 
olmak bataklıkta yüzmeye 
benziyor. Birlikte olunduğu 
zaman küme de eşit 
şartları sağlıyor. Herkesi 
buluşturduktan sonra da bu 
işi geliştirmeleri esnasında 
yanında oluyor. Böyle bir 
şeye Türkiye’nin mutlaka 
ihtiyacı var.

Kariyeri başarılarla dolu olan Doç. Dr. 
Tayfun Aybek, 17 dilde profesyonel ve 
dinamik bir web profilinden hizmet 
veren, map2heal.com’un, ‘Sanal 
Muayene’ye de imkan tanıdığını 
belirtiyor. Aybek, sistemin ‘Ben Olsam’ 
isimli kısmı ile; rahatsızlığı hakkında 
profesyonel bir rapor isteyen, 2. bir 
görüş talep eden yerli/yabancı hasta 
veya yakınlarının seçeceği doktorların 
bilgi verebildiğini kaydetti. 

“KÜME KOBİ’LERE 
AVANTAJ SAĞLIYOR” 

ÜYESİDİR

HASTANIN KENDİ  LİSANIYLA KONUŞMAK 
Şu anda özel sektörde hakikaten çok kaliteli 
hizmet veriliyor. Sadece bunun adil ve iyi 
olması lazım. Bu yabancı hasta diye başka 
işlem olmaması lazım. Hastanın ne olacağını, ne 
yapılacağının kendi lisanında mutlaka açıklanması 
lazım. Sağlık konularında güven meselesini uyandırmak 
turizmden daha zor. Çünkü insan kendi vücudunu emanet 
ediyor teslim ediyor. Bu nedenle az konuştuğu bir lisanla çat 
pat tercümeyle bu iş birazcık zor oluyor. Kendi dilinde tariflemek ve 
olabilecek her şeyi açıklamak önemli. D
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hepsini gönderebiliyor. Bunu di-
ğer doktorlarla da paylaşabiliyor. 
Bir kere yüklüyorsunuz, ondan 
sonra diyorsunuz ki “Şu doktora 
ilet”… O doktor kalp cerrahıdır, 
bilgisayarlı tomografiyi alıyor 
online ortamda konsey yapıyor. 
Daha sonra hastaya görüşünü ile-
tiyor. Hasta da önce bir doktorun 
görüşünü alıyor. Hasta ve dok-
tor, ameliyat yapılabilir mi? Ne 
kadara mal olur? gibi konularda 
iletişime geçiyor. Bunun yanın-
da görüntülü olarak haberleşmek 
isteyen hastalar için video konfe-
rans uygulaması da var.

Sistemde sadece Türkiye’deki 
doktorlar mı var?

Şu anda evet. Ama Rusya ve 
Almanya’daki doktorları da kay-
detmeye başladık. 

REHABİLİTASYON 
DESTEĞİ DE VAR

Kullanıcıya başka ne gibi 
hizmetler veriliyor?

High Tech Rehabilitasyon siste-
mimiz ise işin bir başka yönü… 
Mesela hasta bir kalp ameliya-
tı oldu. 5. gün taburcu oldu ve 
direkt eve gitti. Fakat hala ken-
dilerini tam olarak yeterli his-
sedemeyebiliyor. Çünkü bir ay 
boyunca hep ufak tefek rahat-
sızlıkları oluyor. Türkiye’de de 
bu anlamda çok büyük açık var; 
rehabilitasyon merkezleri eksik. 
Kuzey Avrupa’da her ameliyat, 
kalp krizi, ortopedik ameliyatlar 
sonrası 3-4 hafta rehabilitasyon 
opsiyonu var. Bu nedenle de Al-
manya, Çek Cumhuriyeti, Ma-
caristan çok fazla sağlık turisti 
çekiyor. 

Biz de bu amaçla; termal otelleri 
birtakım altyapıyı hazırlayarak 
kür merkezi haline getiriyoruz. 
Nasıl? Taburcu olan biri eve 
gitmiyor termal otele gidiyor. 
Doktoruyla her gün video konfe-
rans sistemi üzerinden sanal vi-
zit yapıyor. Ondan sonra vücuda 
takılan bir EKG çipi sayesinde; 
EKG’si, nabız, tansiyon, ateş, 
solunum sayısı, hastanın hare-
keti doktoruna gidiyor. Termal 
otelde hep bir özel hemşire var; 
onları sabah, öğle, akşam kontrol 
ediyor. Yürüyüşlerini yaptırı-
yor. Öğleden sonra fizik tedavi 
programları var. İstenildiği tak-
dirde video konferans ortamında 
psikolojik destek, haftada bir de 
check-up’lar var. 

Hedef kitlenizden dönüşler 
nasıl oluyor?

Oldukça iyi, mükemmel bir sis-
tem olarak niteleniyor. Doktorlar 
üyemiz olarak kendi aralarında 
da haberleşebiliyorlar. 

OSTİM Me-
dikal Sanayi 

K ü m e l e n m e s i , 
ihracat çalışma-
larının yanı sıra 
Türkiye’de ger-
çekleştirilen has-

tane yatırımlarında 
yerli tıbbi cihaz ve ekipmanların 
tercihini artırmaya yönelik ça-
lışmalarını sürdürüyor. Bu kap-
samda Ekonomi Bakanlığı ile 

gerçekleştirilen görüşmeler neti-
cesinde İthalat Genel Müdürlüğü 
yerli üretilen tıbbi cihaz ve ekip-
manların tespitine başladı. 

İthalat Genel Müdürü Kadir Bal 
ve Bakanlık uzmanlarından olu-
şan heyet, OSTİM’de medikal 
sanayicilerle bir araya geldi. 
Toplantıda, ATO ve ASO tem-
silcileri ile Samsun, İstanbul ve 
İzmirli üreticiler de yer adlı. 

“Doğru tespit önemli”

İthalat Genel Müdürü Kadir Bal 
toplantıda, yapılacak çalışmalar-
la ilgili sanayicileri bilgilendirir-
ken üretilen ürünler hakkında da 
tıbbi cihaz ve ekipman üreticile-
rinden bilgi aldı.

Tıbbi Cihaz ve İlave Gümrük 
Vergisi çalışmasında belli bir se-
viyeye geldiklerini belirten Bal, 
yerli ürünlerin doğru tespit edil-

mesi gerekliliğini vurguladı. 

Şehir hastaneleri projelerinin 
2017 yılı sonunda tamamlanaca-
ğını aktaran Bal, demirbaşların 
ve sarf malzemelerinin alımına 
işaret ederek, “Tabi bunlar çok 
büyük yekün tutan genelde de 
ithal edilen kalemler.”  dedi.

Kadir Bal, şehir hastaneleri 
projelerinin büyük bir pazar po-
tansiyeli oluşturduğuna dikkat 
çekerek, hastane donanımında 
kullanılan tıbbi cihazlar, ekip-
manlar ve sarf malzemelerinin 
ithalat yoluyla karşılandığında, 
cari açık görünümünü sıkıntı-
ya sokacağını anımsatan Bal, 
“Yapılmakta olan yerli üretimin 
ithalat yoluyla zarar görmesi de 
mümkün bu durumda.” görüşü-
nü paylaştı.

İlave gümrük vergisinin 1 ayda 
çıkartılabileceğini aktaran, sa-
nayicilerden, ürettikleri ürünleri 
kısa sürede bildirmelerini iste-
yen Bal, “Bizim hızımız sizin 
hızınıza bağlı.” yorumunu yaptı.

Güçlü bir üniversite-sanayi 
işbirliği ile geleceğin mü-

hendisleri gerçek hayatı profes-
yonel dünyanın içinde yaşayarak 
öğrenme fırsatı yakalayabiliyor. 

Bilkent Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nün Sa-
nayi Odaklı Bitirme Projeleri, 
bilimsel bilgilerin ve güçlü dene-
yimlerin sağlanan işbirliği ile bü-
yük sinerji yaratması ve modelin 
üç bileşeni için de Ar-Ge niteliği 
yüksek iş sonuçları oluşturmayı 
hedefliyor. 

Programda Haziran ve Temmuz 
ayı içerisinde şirketlerden gelen 
sanayi odaklı proje önerileri yaz 
boyunca öğrencilerin ulaşabile-
ceği bir web sitesinde sergileni-
yor. Eylül ayında da 5-6 kişilik 
proje ekiplerinden kurulu takım-
lar, akademik ve iş dünyasından 
danışmanların gözetiminde, fir-
manın gündemine girmiş olan 
proje çalışmalarına başlıyor. İki 
dönemi kapsayan süreç sonunda 
da “Sanayi Odaklı Bitirme Proje-
leri Fuarı” yapılıyor. 

Bu çalışmalarda paydaşlardan; 
şirket yönetimi tarafından proje 
konusunda uzman ve yetkin bir 
mühendisin projeye “endüstri-
yel danışman” olarak atanması, 
danışman olarak görev yapan 
çalışanın projenin hedeflerine 
ulaşmasında, toplantılara katı-
lımda, zamanında bilgi alışve-
rişinin sağlanmasında, seyahat-

lerin organizasyonunda, proje 
planı, onay ve bütçe süreçlerinde 
öğrencilere destek olması, aka-
demik danışmanlar işbirliği içe-
risinde olması ve projenin tahmi-
ni malzeme listesi ve bütçesinin 
belirlenmesi bekleniyor.

Akademik danışman atanıyor

Program kapsamında, tüm pro-
jelere üniversite tarafından aka-
demik danışman atanıyor ve ter-
cih edilmesi halinde öğrenciler 
sigortalanıyor. Projelerin idari, 
mali, yasal ve organizasyonel 
süreçlerinde Bilkent Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi Üniver-
site-Sanayi İşbirliği Koordina-
törlüğü (Bilkent TTO) destek 
veriyor. 

İlk medikal showroom hazır
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“İTHALATA TEDBİR” ÇALIŞMALARI HIZLA İLERLİYOR

Bakanlık yerli ürünlerin tespitine başladı

SANAYİ ODAKLI PROJELERLE ÜÇLÜ FAYDA

OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi, Ekonomi 
Bakanlığı İthalat Genel 
Müdürlüğü ile Tıbbi Cihaz ve 
Ekipman İlave Gümrük Vergisi 
Çalışması gerçekleştirdi. 
İthalat Genel Müdürü Kadir 
Bal, üretilen tıbbi cihaz ve 
ekipmanların doğru tespit 
edilmesinin gerekliliğine vurgu 
yaptı. 

Bilkent Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü 
tarafından sürdürülen Sanayi 
Odaklı Bitirme Projeleri 
öğrencilere, iş dünyasına ve 
akademisyene ortak faydalar 
sağlıyor.

Kadir Bal

Türkiye’de ilk olan OSTİM 
Medikal Sanayi Kümelenmesi 

Ortak Showroom Projesi 20 firma 
ile hayata geçirildi. Tamamlanan 
showroom alanına küme üyesi 
firmalar ürünlerini yerleştirmeye 
başladı. 

Türkiye’nin ilk medikal 
showroom’unda medikal cihaz 

ve ekipmanın dışında implant 
ve protez-ortez ürünleri de yer 
alacak. Eylül ayında hizmete 
açılması planlanan Showroom’a 
yurtdışından gelen heyetlerin yoğun 
ilgi göstereceği tahmin ediliyor. 
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Ortak Showroomu’nun,  ilerleyen 
günlerde firmaların yurtiçi ve yurtdışı 
bilinirliklerini artırması hedefleniyor.

 Şirketlerden gelen projeler bir 
web sayfasında öğrencilerin 
erişimine açılıyor.
 Projeye talip olan öğrenci 

grubu ders hocaları ile proje 
hakkında görüşme yapıyor.
 Bu görüşmenin olumlu 

geçmesi durumunda sorumlu 
asistan sanayi danışmanı 
bilgilerini öğrenci grubuyla 
paylaşıyor.
 Öğrenci grubu sanayi 

danışmanıyla bir görüşme 
yaparak proje detayları 
hakkında bilgi ediniyor.
 İki tarafın da memnun 

kalması durumunda, sanayi 
danışmanı ders hocaları 
projenin ilgili öğrenci grubuna 
atanmasını onayladığını belirten 
bir e-mail yazıyor.
 İlgili proje, ilgili öğrenci 

grubuna atanarak proje 
havuzundan kaldırılıyor. 
 Eylül ayı başında projenin 

sorumlu akademik danışmanı 
ve sorumlu öğretim asistanı 
atanarak süreç başlatılıyor.
 Eylül ayı ortasında tüm 

danışmanların katılacağı 
bir mentor bilgilendirme 
toplantısıyla proje süreci 
detayları mentorlara aktarılıyor.
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Çin’in agresif fiyat politikaları 
ile çelik üreticilerinin dünya 

genelinde açılmaları politika-
sı, Türkiye dâhil birçok ülkede 
dengeleri değiştiriyor. Dengesiz 
ölçüde agresifleşen fiyatlar ne-
deniyle, miktar bazında yaşa-
nan çarpıcı artışa rağmen, değer 
bazında gerçekleştirilen ithalat 
yalnızca %2 artış göstererek 124 
milyon dolar oldu. 
Mayıs ayında Çin’den slab it-
halatı yapılmazken, geçtiğimiz 
yılın aynı ayında neredeyse sıfır 
olan uzun yarı mamul ithalatı 
60 bin tona ulaştı. Mayıs ayın-
da Çin’den yapılan yassı çelik 
ithalatı %49.2 artışla 60 bin ton, 
uzun mamul ithalatı %81.7 ar-
tışla 10 bin ton ve boru ithalatı 
%56.7 artışla 10 bin ton seviye-
sinde gerçekleşti. 

İlk 5 ay toplamı da 3 kat arttı
TÇÜD’ün bir diğer açıklamasın-
da, Türkiye’nin yılın ilk 5 ayında 
Çin’den gerçekleştirdiği çelik it-
halatının 3 kattan fazla artış gös-
terdiği ifade edildi. Söz konusu 
dönemde Çin’den yapılan çelik 
ithalatı miktar bakımından %20

3.6 artışla 821 bin tona, değer 
bakımından da %61.2 artışla 751 
milyon dolara ulaştı. 
TÇÜD, yıllıklandırılmış bazda, 
Çin menşeli çelik ürünleri ithala-
tı, 2 milyon tonluk bir seviyeyi 
ifade ettiğine dikkat çekti. Söz 
konusu miktarın, Türkiye’nin 
aynı dönemde gerçekleştirdiği 
toplam çelik ithalatının %11 ci-
varındaki kısmını oluşturuyor. 
Geçtiğimiz yılın Ocak-Mayıs 
döneminde Çin’den kütük alımı 
yapılmazken, bu yılın ilk 5 ayın-
da 110 bin ton seviyesi geride 
bırakıldı. Türkiye’nin yassı ma-
mul ithalatı yıllık %361.8 artışla 
470 bin tona, uzun mamul ithala-
tı %136.9 artışla 95 bin tona ve 
boru ithalatı %21.6 artışla 89 bin 
tona ulaştı. 

Buna göre, sanayinin alt sek-
törleri (2010=100 temel yıl-

lı) incelendiğinde; 2015 yılı Ma-
yıs ayında bir önceki aya göre 
madencilik ve taşocakçılığı sek-
törü endeksi yüzde 3,0, imalat 
sanayi sektörü endeksi ise yüzde 
1,5 azaldı. Diğer yandan takvim 
etkisinden arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi, Mayıs ayın-
da bir önceki yılın aynı ayına 
göre madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi aynı kaldı, ima-
lat sanayi sektörü endeksi ise 
yüzde 8,8 arttı. 

Ana sanayi grupları (MIGs) sı-
nıflamasına göre, 2015 yılı Ma-
yıs ayında bir önceki aya göre 
en yüksek düşüş yüzde 5,8 ile 
sermaye malı imalatında gerçek-

leşti. İmalat sanayi alt sektörleri 
incelendiğinde ise 2015 yılı Ma-
yıs ayında bir önceki aya göre en 
yüksek düşüş yüzde 18,8 ile bil-
gisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatında gerçekleşti. 
Bu düşüşü yüzde 11,9 ile motor-
lu kara taşıtı, treyler (römork) ve 
yarı treyler (yarı römork) imala-
tı ve yüzde 9,7 ile diğer ulaşım 
araçlarının imalatı takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış imalat sanayi ciro 
endeksinde en yüksek artış rafine 
edilmiş petrol ürünleri imalatın-
da gerçekleşti. İmalat sanayi alt 
sektörleri incelendiğinde, 2015 
yılı Mayıs ayında bir önceki aya 
göre en yüksek artış yüzde 10,9 
ile kok kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatında ger-
çekleşti. Bu artışı yüzde 9,7 ile 
içeceklerin imalatı ve yüzde 7,5 
ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı 
izledi.

Uzunca bir zamandır iş ha-
yatının her alanında İnsan 

Kaynakları kavramı duyulur ve 
söylenir oldu. Birçok tanımların 
içinde dikkat çeken bazılarını 
öncelikle paylaşmak istiyorum 
sizinle.
Bir tanım diyor ki “Bir örgüt-
te yani işletmede gereken insan 
kaynağının sağlanması ki buna 
işe alım süreçleri de dâhildir, 
bu kaynağın eksikliklerinin gi-
derilmesi için yeri geldiğinde 
eğitimi, organizasyondaki yeri-
nin ve görevlerinin planlanması, 
örgütlenmesi ve yönetilmesi için 
politikaların belirlenmesi görevi-
ni üstlenen çok yönlü bir disip-
lindir.”
Başka bir tanım ise “İnsan kay-
nakları; bir işletme veya kuru-
mun ürün ve hizmet yaratmak 
amaçlı kullandığı kaynaklardan 
biridir. İnsan kaynakları ürün ve 
hizmetlerin insanlar ile ilişkisi-
ni kurabilmek için pazarlama 
yetisini; organizasyona ait bil-
giyi, deneyimi, becerileri, karar 
vermeyi ve yaratıcılığı; bu yete-
neklerin örgütlendirilmesini, ya-
pılandırılmasını ve ödüllendiril-
mesini içerir .”diyor.
Genel anlamda hepimizin an-

ladığı üzere İnsan Kaynakları 
Örgütün en kritik ve tehlikeli 
sularda yüzen birimlerinden bi-
ridir. Bu hali ile İ.K. nın anlamı 
iş hayatının kıyısından bucağın-
dan geçmiş, her kesimden in-
sanın kulak dolgunluğu olduğu 
bir kısaltmadır. Şimdi sizden bu 
bilinen, herkesin şak diye hari-
tada gösterebileceği İnsan Kay-
nakları limanından demir alıp 
açık denizlere doğru yavaş yavaş 
açılmanızı isteyeceğim. Bizleri 
hangi dalgalar, hangi fırtınalar 
bekliyor bir bakalım

İ.K. yani İnsan Kaynaklarının 
Sadece (İ) harfinin karşılığına 
neler geliyor?

İHTİVA: Kaynağını ötekileştir-
meden kapsar, içine alır.

İHTİYAT: Belirlenemeyen 

zamanlarda bilinmeyen sebep 
ve sorunlara karşı kaynağını 
yedekleyebilir.

İKTİSAB: Kaynağını kazanır.

İLLİYET: Kaynağının yarattığı 
ve/veya etkilendiği sonuçların 
sebebine iner, sebep sonuç bağ-
lantısı kurar.

İNŞA: Kaynağının tek bir yürek, 
tek bir bilek olmasını inşa 
edebilmek için gerekli yatırım, 
olanak ve alt yapıyı sağlar

İSTİHDAM: Kaynağının yeterli 
gelmediği, yetmediği durumlar-
da yeni insanları hizmete alır.

İSTİKRAR: Kaynağına karşı 
kararlı, sakin ve sağlam duruşlu 
olduğunu gösterir.

İSTİNAT: Kaynağına ona her 
koşulda güvendiğini ve sırtını 

dayayabileceğinden emin oldu-
ğunu gösterebilir.

İTA: Kaynağının hak ettiğini hak 
ettiği anda verir.

İTFA: Kaynağına beyan ettiği 
süre sonunda emeğinin karşılığı 
olan kirayı öder.

İZAHAT: Kaynağına belirlenmiş 
sınırlar içinde her zaman her 
konuda açıklama yapabilme 
gücüne sahiptir.

Gördüğünüz üzere (İ) sadece 
insanı kapsamıyor. İnsana 
yönelik kavramları da içinde 
barındırıyor. Bakalım (K)’da 
neler var?

KABZ: İnsanını tutar, kavrar.

KAİDE: İnsanına adil kurallar 
koyar, yol gösterir.

KAPI: İnsanının ekmek kapısı 
olmak için çaba sarf eder.

KAMU: Varlığının sebebi kapsa-
dığı herkes içindir.

KARİNE: Bilinmeyenin anlaşıl-
masına yarayan ipuçları gösterir, 
anlatır.

KARZ: İnsanına borçlu olduğunu 
bilir.

KATİ: İnsanına karşı yaptığı her 
eylem ve verdiği her kararda 
tereddütsüzdür.

KEŞİF: İnsanının yetenekleri or-
taya çıkarması için ortam yaratır, 
fırsat verir, araştırır.

KETUM: İnsanına ait bilgiyi 
yasal sınırlar içinde saklar, ifşa 
etmez.

KIYMET: İnsanına değer verir, 
bedel biçmez.

KUSUR: Ortaya çıkarmak yerine 
örtbas etmez, kusuru yok eder.

KÜŞAT: İnsanın hayatında yeni 
bir açılış olmak için çaba sarf 
eder.
Görüldüğü üzere İ.K. sadece 
İnsan Kaynağının kısaltılmışı 
değildir. Ciddi iştir. Vebaldir. 
Sorumluluktur. “Kendinizden kı-
saca bahseder misiniz değildir.” 
“Kendinizi 5 yıl sonra nerede 
görmek istiyorsunuz?” soruları-
nın üretildiği bir bölüm değildir.
Kısaltılmışı İ.K.’dır. Kısa ve kü-
çüktür ama kapsamı büyük, yolu 
uzundur.

Ufuk Okan Güvendiren
OSTİM İstihdam Ofisi Koordinatörü

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yapılan 
açıklamada; Mayıs ayında Türkiye’nin Çin’den gerçekleştirdiği 

çelik ithalatının, önceki yılın aynı ayına kıyasla %113 gibi bir artış 
göstererek 153 bin ton seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Mayıs ayında mevsim 
ve takvim etkisinden 
arındırılmış toplam sanayi ciro 
endeksinin, bir önceki aya göre 
yüzde 1,6 azaldığını açıkladı. 
Takvim etkisinden arındırılmış 
haliyle ise sanayi ciro endeksi, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 8,5 arttı. 

TÜRKİYE’NİN ÇİN’DEN İTHALATI ARTTI

Agresif fiyat çelikteki
dengeleri değiştiriyor

Sanayide aylık ciro azaldı

İ.K.’NIN (İ)’Sİ SADECE İNSANI (K)’SI SADECE KAYNAĞI MI KAPSAR?

Türkiye'nin en girişimci 
ve yenilikçi üniversiteleri 

açıklandı. Bu yılın birincisi 
88,40 puanla Sabancı 
Üniversitesi oldu. 2015 yılı 
TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi’nde 
Türkiye'nin en girişimci ve en 
yenilikçi ilk 50 üniversitesinin 
sıralandı. Endekste, bu yıl ilk 
sırayı 88,40 puanla Sabancı 
Üniversitesi alırken, 85,96 
puanla Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) ikinci, 
79,66 puanla Boğaziçi 
Üniversitesi üçüncü sırada 
yer aldı. 

Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi'ni çok 
önemsediklerini vurgulayan 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, endeks 
belirlenirken üniversiteleri; 
bilimsel ve teknolojik 
araştırma yetkinliği, fikri 
mülkiyet havuzu, iş birliği 
ve etkileşim, girişimcilik 
ve yenilikçilik kültürü 
ile ekonomik katkı ve 
ticarileşme boyutları 
altında 23 göstergeye göre 
planladıklarını söyledi. 

Üniversitelerin
girişimciliği sıralandı 
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İhracattaki düşüşte emtia fi yat-
larındaki gerileme ile oluşan 

fi yat baskısı, dünya ithalatındaki 
düşüş ile Euro-Dolar paritesinde 
yaşanan kayıpların etkili oldu-
ğunu vurgulayan TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, "Temmuz 
ayında sanayi ve tarım ihracatı-
mız kilo bazında yüzde 4,1 arttı 
ve AB'ye ihracatımız Euro ba-
zında yüzde 6,9 artış gösterdi. Bu 
veriler, ihracatçılarımızın dünya-
ya daha fazla mal sattıklarını ve 
dünyada pazar payı kazanmaya 
devam ettiklerini gösteriyor.” 
dedi.

Önceliği istikrarın korunması

Türkiye'nin daha önce olduğu 
gibi ekonomi gündemine odak-
lanması gerektiğini vurgulamak 
istediklerini belirten Büyükekşi, 
“Türkiye'nin ihracat odaklı bü-
yüme ve üretim politikasını sür-
dürerek yeni bir başarı öyküsüne 
ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Ül-
kemizin üretime ve reel sektöre 
daha fazla destek vererek, ihra-
catta yeni pazarlara odaklanarak 
yıllık büyüme hızını yüzde 3 
seviyesinden son yıllarda olduğu 
gibi yüzde 5 ve üzerine çıkarması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bunun 

yolunun da inovasyon, Ar-Ge, 
tasarım, markalaşmayı ön plana 
çıkarmamız ve dijital dönüşüme 
hızla adapte olmamızdan geçtiği-
ne inanıyoruz.” diye konuştu. 

Dünya ekonomisi 
yavaş tempoda 

Dünya ekonomisinin 2015 yılını 
büyüme hızında bir miktar ka-
yıpla sürdürdüğünü dile getiren 
Mehmet Büyükekşi, bu geliş-
mede özellikle, gelişmekte olan 
ekonomilerin tempo kaybının 
etkili olduğunu vurguladı. 

Büyükekşi şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Gelişmiş ekonomilerde-
ki toparlanma da yavaş seyrini 
koruyor. Bu doğrultuda, IMF 
de Temmuz ayında yayınladığı 
World Economic Outlook rapo-
runda, gerek gelişmiş gerekse 
gelişmekte olan ekonomilere 
dair 2015 beklentilerini aşağı 
yönlü revize etti. Bununla birlik-
te, her iki ülke grubunda da 2016 
yılında ekonomik hızın güçlene-
ceği beklentisi korunuyor.

Yunanistan ile AB, IMF ve 
kreditörler arasında yeni bir 
yardım ve borç programı uy-
gulanması konusunda uzlaşma 
sağlanmasını bölge dinamikleri 
ve ticaretimiz açısından güzel 
bir gelişme olarak değerlendi-
riyoruz. Yunanistan sorununun 
bir ifl as veya Euro'dan çıkış ile 
sonuçlanmaması Avrupa Birli-
ği'ndeki iyileşmeyi destekliyor. 
Avrupa Birliği'ndeki büyüme 
ve iyileşme özellikle ihracatımız 
için büyük önem taşıyor. Dola-
yısıyla bu beklentiler, geleceğe 
yönelik ümitlerimizi yeşertiyor. 
Keza Avrupa ekonomisindeki 
toparlanma ile birlikte, yılın ilk 
5 ayında AB'nin Euro bazında 
ithalatı %2 artarken, AB'ye ihra-
catımız Euro bazında %12 artış 
gösterdi.

Tüm küresel konjonktüre baktığı-
mızda aşağı yönlü risklerin hala 
geçerliliğini koruduğunu görüyo-
ruz. Bu risklerin başında özellikle 
dünya mal ticaretindeki gerileme, 
düşük emtia fi yatları ve Euro-do-
lar paritesindeki düşüş gelirken, 

ihracatımız da bu gelişmelerden 
son derece olumsuz etkileniyor.

Dünya ithalatında yılın ilk ya-
rısında ortalama yüzde 13,8'lik 
gerileme yaşandı. En fazla ihracat 
yaptığımız Almanya'nın yılın ilk 
5 ayındaki ithalatı dolar bazında 
yüzde 17 gerilerken, İtalya'nın 
ithalatının yüzde 16, Fransa'nın 
ithalatının yüzde 19, İspanya'nın 
ithalatının yüzde 16, Rusya'nın 
ithalatının yüzde 39, Çin'in itha-
latının yüzde 17, Hollanda'nın 
ithalatının yüzde 20 ve Fas'ın it-
halatının yüzde 23 gerilediğini 
görüyoruz.

İhracatçılarımız ise bu konjonk-
türde kilogram bazında ihracatını 
artırıyor. Temmuz ayında tarım 
ve sanayi sektörlerimizin kilog-
ram bazlı ihracatı yüzde 4,1, ilk 7 
ayda ise yüzde 2,5 artış gösterdi. 
Bu da birim fi yatlarının düştüğü, 
dünya ithalatının gerilediği bir 
ortamda Türkiye'nin daha faz-
la ihracat yaptığını ve dünyada 
pazar payı kazandığını gösteri-
yor.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre Temmuz 
ayında ihracat, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 13 düşerek 
10 milyar 857 milyon dolar 
oldu. Yılın ilk 7 ayında toplam 
ihracat yüzde 8,8 gerileme ile 84 
milyar 369 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

DIŞ TİCARETTE RAKAMLAR ZAYIFLADI

TİM verileri, sektörel 
bazda Temmuz ayında en 
fazla ihracatın 1 mil-
yar 644 milyon dolarla 
otomotiv sektörünü işaret 
etti. Bu sektörü 1 milyar 
497 milyon dolarla hazır 
giyim ve konfeksiyon 
sektörü ile 1 milyar 322 
milyon dolarla kimyevi 
maddeler ve mamulleri 
sektörü takip etti.
Temmuz ayında en fazla 
ihracat artışını yüzde 44,9 
ile fındık ve mamulleri 
sektörü yakalarken, bu 
sektörü, yüzde 23,1 ile 
mücevher ile yüzde 21,9 
ile gemi ve yat sektörü 
takip etti.
Temmuz ayında en fazla 
ihracat yapılan ilk 5 ülke 
Almanya, İngiltere, Irak, 
ABD ve İtalya oldu. 
Irak'a ihracat 13 aylık 
düşüşten sonra ilk kez 
artış gösterdi ve Temmuz 
ayında yüzde 5,4 arttı. 
Almanya'ya ihracat yüzde 
17,9, İngiltere'ye ihracat 
yüzde 10,2, İtalya'ya 
ihracat yüzde 2 geriledi. 
Diğer taraftan ABD'ye 
ihracat yüzde 15,8 artış 
gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından açıkla-

nan İşgücü İstatistiklerinde iş-
siz sayısının 2 milyon 821 bine 
çıkmasını değerlendiren TESK 
Başkanı Bendevi Palandöken 
işsizliğin mesleksizlikten kay-
naklandığını dile getirdi. 

İşsizlikte yüzde 17 paya sahip 
olan 15-24 yaş arası grubun 
üretime katılmadığını vurgu-
layan Palandöken, “Çözümü 
mesleki teknik eğitimden ge-
çiyor. Meslek lisesi öğrenci-
lerinin yüzde 50'si maalesef 
çalışma hayatının istediği ni-
teliklere sahip olamadan me-
zun oluyor. Mezun oldukları 
bölümlerin dışında çalışıyorlar. 
Hâlbuki ülkemizin işçiliği iyi 
ara elemanın dışında, üretimi 
ileriye taşıyacak, teknolojiyi 

kullanan elemanlara ihtiyacı 
var. Uluslararası rekabet artık 
bunu gerektiriyor.” şeklinde 
konuştu.
Pek çok iş yerinin kalifi ye ele-
man aramasına rağmen bula-
madığına dikkat çeken Palan-
döken, “Aslında iş var, sorun 
işe uygun vasıfl arda eğitilmiş 
eleman bulmada yaşanıyor. Bu 
sorunu, iyi planlanmış bir mes-
leki eğitimle çözebiliriz. Tek-
nik eğitim alanların staj yap-
maları ve staj yaptıkları işyeri 
tarafından potansiyel elemanı 
olarak görülmesini teşvik edici 
hukuki alt yapı oluşturulmalı.” 
dedi.
Mesleki ve teknik eğitimi cazip 
hale getirilerek desteklenmesi 
gerektiğine işaret eden Bende-
vi Palandöken, şu önerileri dile 
getirdi: “Okullardaki teknik ça-
lışma yapılan sınıfl arı bodrum-

lardan çıkararak rahat çalışma 
ortamlarına dönüştürülmelidir. 
Teknik araç ve gereçlerin ço-
ğaltılmalı, bölümleriyle ilgili iş 
yapan ustalarla bir araya geti-
rilmeli. En önemlisi ailelere ve 
gençlere okulların tanıtımları 
yapılmalı, avantajları anlatıl-
malıdır. Gençler mesleki okul-
larını yanlış algılıyorlar.”

Mesleki yeterlilik zorunlu
Ülkemizde artık mesleki ye-
terlilik belgesinin kullanılması 
durumunun söz konusu oldu-
ğunu dile getiren TESK Baş-
kanı sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Başlangıçta 40 meslek dalın-
da, daha sonra genişleyerek 
110 mesleki alanda yeterlilik 
belgesi olmayan çalıştırıla-
mayacak. Dolayısı ile mesleki 
eğitim bir adım daha öne çık-
mış olacak. Mesleki ve teknik 
okulların verdiği eğitim ve 
diplomaların önemi bundan 
sonraki dönemde daha çok an-
laşılacak.”

En çok ihracat
Almanya’ya

İşsizlik rakamlarını 
değerlendiren Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, ülkemizdeki 
sorunu işsizlik değil 
mesleksizlik olarak yorumladı 
ve “Çözümü mesleki teknik 
eğitimden geçiyor.” dedi. 

“İşsizliğin çözümü mesleki teknik eğitim”
Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) verilerine 
göre Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı yaşta-
kilerde işsiz sayısı 2015 
yılı Nisan döneminde 
geçen yılın aynı döne-
mine göre 242 bin kişi 
artarak 2 milyon 821 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı 
ise 0,6 puanlık artış ile 
yüzde 9,6 seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı dö-
nemde; tarım dışı işsiz-
lik oranı 0,8 puanlık ar-
tış ile yüzde 11,6 olarak 
tahmin edildi. 15-24 yaş 
grubunu içeren genç iş-
sizlik oranı 1,5 puanlık 
artış ile yüzde 17 olur-
ken,15-64 yaş grubunda 
bu oran 0,7 puanlık artış 
ile yüzde 9,8 olarak ger-
çekleşti. 

Gençlerin yüzde 
17’si iş arıyor

Bendevi Palandöken

                    Kaynak: www.tim.org.tr

  

 










