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Ülkemiz üzerine oynanan kirli oyun-
ların en net tezahürlerinden 15 
Temmuz’un üzerinden bir yıl geçti. 

Bu zaman zarfında gelişen olayları analiz 
ettiğimizde; Türkiye’nin tarihten gelen so-
rumluluklarının, üzerindeki yükün ne kadar 
ağır olduğunu anlıyoruz.
Bir milletin, asırlar boyunca mazlumla-
rın umudu olduğu, bu kalkışmayla bir kez 
daha gözler önüne serildi. O gece, ülke-
mizin adının anıldığı tüm coğrafyalarda 
Anadolu’nun bekası için dualar edildi. 
Uluslararası siyaset, ekonomik güçle yön-
leniyor. Bu gücü; bilim, teknoloji, sanayi 
sanat gibi birçok alandaki çalışmalarla sağ-
larsınız. 
2016’nın Temmuz ayında yaşanan menfur 
hadiseyi şöyle okumalıyız: Ülkemizin gele-
ceği için durmadan, yılmadan ve yorulma-
dan çalışmalıyız. Önümüzde bundan başka 
bir seçenek yok!
Yüreklerindeki vatan aşkı ve mert duruşları 
ile gözlerini kırpmadan toprağa düşen, aziz 
şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve min-
netle anıyoruz. 

Sorun teknik değil strateji
Yerli otomobil, gündemimizden düşmü-
yor. Sanayinin, üretimin konuşulduğu her 
ortamda Türkiye’nin ‘kendi otomobilini’ 
yapması gerektiği ifade ediliyor. 
Evet, Türkiye otomobilini yapmalı. Fakat 
bunu gerçekleştirirken de uzun vadeli dü-
şünmelidir. 
Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel 
Baran da konuya ilişkin görüşlerini kamuo-
yuyla paylaştı. 
Sayın Baran, Ankara’nın yerli otoda Ar-Ge 
çalışmaları ile rol alabileceğini belirtirken 
OSTİM’in imalat gücüne de dikkat çekiyor. 
Baran bunu bizzat yerinde müşahade etti. 
Yıllardır bu işe kafa yoran, ortaya başarılı 
örnekler çıkaran OSTİM fi rmasına ziyare-
tinde tasarım, mühendislik ve en önemlisi 
OSTİM sanayicisinin birikimi kendisine 
tanıtıldı; malzeme ve insan taşımada kul-
lanılmak üzere üretilen elektrikli araçlar 
gösterildi. 
Ancak bu ziyarette kritik nokta olarak ‘işin 
stratejisi’ üzerinde duruldu. Denildi ki; 
“Türkiye’de gerçekçi bir proje ile elektrikli 
otomobil yapılabilir, yapılmalı. Ancak stra-
tejisini belirlemek lazım. Tüketicinin alım 
gücüne uygun bir araba üretmek zorunda-
yız. Otomobil üretebiliriz. Sorun teknik de-
ğil strateji.”
Türk otomobilini yollarımızda görmek isti-
yoruz; sanayicimiz bunu başaracak kapasi-

te ve güçtedir.  
Fakat otomobil projesi günlük tartışmalar-
dan soyutlanmalı, kendi mecrasında iler-
lemesi ve devlet politikasıyla yürütülmesi 
sağlanmalıdır. 
Bildiğimiz, gördüğümüz ve direksiyonuna 
geçtiğimiz büyük markalar bir günde çık-
madı. 
Velhasılıkelam; biraz sabır gerekiyor…

Raylı sistemlerde devletin
iradesi önemli
Yerli üretimin göz önünde olduğu bir diğer 
önemli sektör; raylı sistemler. Ülkemiz son 
15 yılda demiryolu atağına geçti. Projeler 
birbirini kovalarken özellikle araçların te-
darik süreçlerinde sanayicilerimizin talep-
leri; devletimizin de niyeti ve duruşu belli.
Ekonomi politikaları, kalkınma planları, 
hükümet programları ve bunlara benzer 
birçok dokümana baktığımızda ‘Kamu 
alımlarının kaldıraç gücü’, ‘yüksek katma 
değer’ ve ‘yerli teknoloji’ gibi belirgin baş-
lıkları sevinçle okuyoruz. 
Satır aralarında, raylı sistemlerdeki ‘yerli 
ve milli’ rota da vurgulanıyor bu doküman-
larda. Yazılanların gerçeğe dönüşmesi için 
devletimizin iradesi de ortada. 
OSTİM’in ev sahipliğinde düzenlenen et-
kinlikte de altı tekrar çizildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolla-
rı (TCDD), bağlı ortaklıkları ile Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS) üyeleri arasında düzenlenen ‘Yerli 
Üretim İş Birliği Günü’nde tedarikçi olmak 
isteyen KOBİ’ler kendilerini anlatma fırsa-
tı buldu. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Suat Hayri 
Aka’nın konuşmasındaki bir ayrıntı umu-
dumuzu tazeledi. 
Sayın Aka diyor ki, “Türkiye için mutlaka 
başarılması gereken; yerlileşme ve sanayi-
de ve teknolojide kendi ürünlerini ve tekno-
lojilerini üretmedir.”
‘15 Temmuz’ ruhunu diri tutarken bundan 
sonra bizlere düşen; ülkemizin geleceği 
için daha çok çalışmak ve üretmektir.
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Milletin ve medeniyetin destanı  
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 
bir yıl geçti. Karanlık ellerin ülkemizdeki 
oyunlarının, milletin ferasetiyle bir kez daha 
bozulduğu bu kalkışmanın yıl dönümünde 
Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi bir kez 
daha rahmet ve minnetle anıyoruz.
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OSB’ler imalat sanayinin 
temel aktörü  
OSTİM’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli, Türkiye’de 
imalat sanayinin merkezinde temel 
faktörün, organize sanayi bölgeleri olmaya 
başladığını belirterek, “İmalat sanayinin 
temel aktörleri OSB’lerdir.” dedi.
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“Sürdürülebilir büyüme için enerjide 
dış bağımlılık azalmalı”
‘Enerji Geleceğimize Köprüler’ temasıyla 
düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi’nde 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Türkiye’deki büyümenin 
sürdürülebilir olması için enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların 
en üst düzeyde kullanılması gerekiyor.” dedi.

Yerlileşme bir numaralı hedef 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, 
“Türkiye için mutlaka başarılması gereken 
şey; yerlileşme ve sanayide ve teknolojide 
kendi ürünlerini ve teknolojilerini üretme.” 
dedi.

ULAK yerli teknolojinin 
önünü açacak
SSM Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi, “Türkiye 4.5G altyapısında 
ULAK ürünlerinin kullanımının teşvik 
edilmesi, sonraki nesilde de yerli teknoloji 
üretiminin önünü açacaktır.” dedi.

OSTİM KOBİ’leri e-ticarete
hazırlanıyor
OSTİM, yeni bir projeyi hayata geçiriyor. 
Dünya pazarlarına erişim için T.C. Ekonomi 
Bakanlığı e-ticaret siteleri toplu üyelik proje 
desteği ile ürün ve firma profilleri dijital 
ortama taşınıyor.

İŞİM ‘Altın Markaları’ inceledi
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM), AB Projesi CLUSTEM kapsamında, 
Fransa’daki Altın markalı küme ziyaretlerinin 
ardından programın ikinci ayağını Danimarka 
ve Almanya’da gerçekleştirdi.
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Yaz okulu bilimi ve üretimi 
sevdirdi
OSTİM’de ilk kez bu yaz çocuklara özel 
gerçekleştirilen kurslarda; 7-9 ve 10-12 
yaş gruplarında bilgisayar ortamında 
kodlama, elektronik, robotik ve 3 
boyutlu tasarım öğretildi.

2016’nın Temmuz ayında 
yaşanan menfur hadiseyi şöyle 
okumalıyız: Ülkemizin geleceği için 
durmadan, yılmadan ve yorulmadan 
çalışmalıyız. Önümüzde bundan 
başka bir seçenek yok!
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OSTİM Organize Sanayi Bölge-
si Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminde, 
Türkiye’nin tarihinin en zorlu günlerin-
den birini yaşadığını belirterek, “Yeni 15 
Temmuzların yaşanmaması, ülkemiz üze-
rindeki hain planları bertaraf etmek için 
yerli ve milli imkanlarımızla kalkınmamı-
zı sağlamalıyız.” dedi.
Aydın şunları kaydetti: Ülkemizin tarihi 
yürüyüşüne çelme takarak durdurmaya 
çalıştılar; yalnız bölgesinin değil Orta 
Asya’dan Balkanlara mazlumların umudu 
Türkiye’yi hizaya getirmek istediler. An-
cak başaramadılar ve başaramayacaklar! 
15 Temmuz’da demokrasi düşmanları bir-
liğimize saldırdı. Tarihi direniş gösteren 
milletimiz, alçakça kalkışmaya karşı göv-
desini siper etti, hayasızca akını durdurdu.
Tarihimize kara bir leke olarak geçen dar-
be girişimi, eksiklerimizi görmemizi sağ-
ladı. 15 Temmuz’da; Çanakkale’de, İs-
tiklal Mücadelesi’nde olduğu gibi bir kez 

daha kahramanlık destanı yazıldı. Aziz 
milletimizle gurur duyuyoruz.
Bilgiyi ve teknolojiyi mutlaka üretime 
çevirmek gerekir. Kendi yaptığımız ürün-
leri önemsemezsek, yabancıların ürettiği 
ürünlerle kalkınmamızı sürdüremeyiz. 
Katma değeri yüksek ürünlerin üretilme-
sinden başka çaremiz bulunmuyor. 
İhtiyaçlarımızı dışarıdan alarak kalkınma-
mızı gerçekleştiremeyiz. Üç vardiya yirmi 
dört saat çalışmalıyız. Rotamızı yerli ve 
milli üretime daha çok çevirmeliyiz. Yerli 
üretime destek, geleceğimize destektir.
Ankara’nın ve Türkiye’nin sanayileşme-
sinde kilometre taşı, bir kalkınma eko-
sistemi olan, 1967’den bu yana yerli ve 
milli sanayimizin gelişmesi için çalışan 
OSTİM, Türk sanayisiyle birlikte; bilim 
ve teknoloji geliştirme yetkinliğini artıra-
rak özgün proje ve çözümlerle ülke ihti-
yaçlarını üretmeye inançla devam edecek-
tir.
Yeni 15 Temmuz’ların yaşanmaması, ül-
kemiz üzerindeki hain planları bertaraf 
etmek için yerli ve milli imkanlarımızla 
kalkınmamızı sağlamalıyız. Yerli ve milli 
düşünmeliyiz; daha çok üretmeli, küresel 
rekabette bize ait olan bilgi, teknoloji ve 
ürünlerle yer almalıyız. 
OSTİM camiası olarak 15 Temmuz’da 
canıyla vatanımızı savunan aziz şehitle-
rimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil 
şifalar diliyoruz.”

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Karanlık ellerin 
ülkemizdeki oyunlarının, milletin ferasetiyle bir kez daha bozulduğu bu 
kalkışmanın yıl dönümünde Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve 

minnetle anıyoruz. 

Bin yıllık bir tarih içerisinde, büyük bir coğrafyada bir medeniyetin 
temsilcisi olarak yaşamış bir milletiz. Hiçbir zaman özgürlüğümüzü 

kaybetmedik. İnsanlara zulmetmeyen ve hep iyilik yapan, zulme karşı 
çıkan, adalet götüren medeniyetin temsilcisiyiz. Oysa karşımızdakiler, 
bizi yok etmek, bu coğrafyadan atmak isteyen ve bizim değerlerimizi 

kabullenemeyenler…

Dünyayı sömüren, ezen, çoğunluğu ve gücü bir hak sebebi sayanlarla, 
tanımı yapılmayan bir medeniyet mücadelesinden geliyoruz.

Bizim bu ülkede yaşamamızı ve bu coğrafyada kalmamızı arzu 
etmiyorlardı. 15 Temmuz’da, milletimizin şuuru ve mert duruşuyla, 

ecdanın kulağına fısıldadıklarıyla destan yazıldı. 

Milletimize müteşekkiriz. 

BUNDAN SONRA BİZLERE DÜŞEN; 
ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN 

DAHA ÇOK ÇALIŞMAK VE ÜRETMEKTİR. 

MİLLETİN VE
MEDENİYETİN DESTANI

Başbakan Binali Yıldırım,  
tarihimizin en büyük ihaneti  
15 Temmuz darbe girişimi 
gecesinde, hainlerin vatanımızı 
işgal etmeye, milletimizi yok 
etmeye, Cumhuriyetimizi 
yıkmaya kastettiklerini, 
Milletimizin silahlarını Aziz 
Milletimize doğrulttuklarını ifade 
etti. Yıldırım, şu mesajı verdi: 
"O karanlık gece, verilen 
destansı mücadeleyle parlak bir 
zafere dönüşmüştür.

Başkomutanımız, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 
milyonlar, milletine, bayrağına, 
vatanına, devletine sahip 
çıkmak üzere ikinci kurtuluş 
mücadelesini başlatmış 
ve “Zafer, zafer benimdir 
diyebilenindir” düsturuyla 
hareket etmiştir. Milli iradeyi 
hiçe sayan gafiller, Büyük Türk 
Milletinin cesaretini, 
vatanperverliğini, “Türk 
milleti bağımsızdır, 
bağımsız kalacaktır. 
Gök kubbede 
bayrağımız ve 
ezanımız hep var 

olacaktır” yeminini 
hesaba katmamış ve 
hak ettikleri cevabı 
da almışlardır."

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Karanlık ellerin 
ülkemizdeki oyunlarının, milletin ferasetiyle bir kez daha bozulduğu bu 
kalkışmanın yıl dönümünde Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve 

Bin yıllık bir tarih içerisinde, büyük bir coğrafyada bir medeniyetin 
temsilcisi olarak yaşamış bir milletiz. Hiçbir zaman özgürlüğümüzü 

kaybetmedik. İnsanlara zulmetmeyen ve hep iyilik yapan, zulme karşı 
temsilcisi olarak yaşamış bir milletiz. Hiçbir zaman özgürlüğümüzü 

kaybetmedik. İnsanlara zulmetmeyen ve hep iyilik yapan, zulme karşı 
temsilcisi olarak yaşamış bir milletiz. Hiçbir zaman özgürlüğümüzü 

çıkan, adalet götüren medeniyetin temsilcisiyiz. Oysa karşımızdakiler, 
kaybetmedik. İnsanlara zulmetmeyen ve hep iyilik yapan, zulme karşı 
çıkan, adalet götüren medeniyetin temsilcisiyiz. Oysa karşımızdakiler, 
kaybetmedik. İnsanlara zulmetmeyen ve hep iyilik yapan, zulme karşı 

bizi yok etmek, bu coğrafyadan atmak isteyen ve bizim değerlerimizi 

Dünyayı sömüren, ezen, çoğunluğu ve gücü bir hak sebebi sayanlarla, 
tanımı yapılmayan bir medeniyet mücadelesinden geliyoruz.

Bizim bu ülkede yaşamamızı ve bu coğrafyada kalmamızı arzu 
etmiyorlardı. 15 Temmuz’da, milletimizin şuuru ve mert duruşuyla, 

MEDENİYETİN DESTANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 
darbeci hainlerin saldırılarında 
250 kahramanın toprağa 
verildiğini, 2 bin 193 kişinin 
gazilikle müşerref olduğunu; 
ancak bunun karşılığında 
Türkiye’nin geleceğinin 
kazanıldığını, kalbini ve gözünü 
Türkiye’ye yöneltmiş milyonların 
umudunun yaşatıldığını 
vurguladı. 

Fedakarlıkların karşılığında 
elde edilen istiklalimize 
ve istikbalimize değer 
biçilemeyeceğinin altını çizen 
Erdoğan, “Türk milleti 15 
Temmuz’da binlerce yıllık 
tarihinde defalarca yaptığı 
gibi kutsallarını korumak 
uğruna canını vermekten 
çekinmeyeceğini göstermiştir. 
Tarih boyunca hep ateşle 
imtihan olmuş, düşman 
saldırılarının ve ihanetlerin 
kıskacında pişerek yol yürümüş 
bir milletiz.

Biz sıradan bir göçebe kavim 
değiliz, biz milletiz millet, 
onlar ise illet illet; farkımız bu. 
Demir filizinin ateşle yoğrulup 
çelikleşmesi gibi yaşadığımız 
saldırılar ve ihanetler de bizi 
işte bu tabloda birleştirdiği 
gibi hamdolsun birleştiriyor, 
bütünleştiriyor, güçlendiriyor. 
15 Temmuz darbe girişimi 
milletimize yönelik ilk saldırı 
değildir, son saldırı da 
olmayacaktır.” dedi.

“TARİH BOYUNCA HEP 
ATEŞLE İMTİHAN OLDUK”

“KARANLIK GECE 
ZAFERE DÖNÜŞTÜ”

“Aziz 
milletimizle 
gurur 
duyuyoruz”
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Karanlık mahfi llerin, Türkiye üze-
rindeki oyunlarının net bir şekilde 
görüldüğü 15 Temmuz kalkış-

masının ekonomiye yansımaları, birinci 
yılında masaya yatırıldı. Ankara Ticaret 
Odası (ATO), Ankara Valiliği ve Ankara 
Kalkınma Ajansı’nın birlikte düzenledi-
ği ‘15 Temmuz ve Kalkınma Paneli’nde, 
güçlü Türkiye’nin önemine vurgu yapıldı. 

“Türkiye’nin önünü kesemezsiniz”
Panelin açılışın-
da konuşan Kal-
kınma Bakanı 
Lütfi  Elvan, bir 
ülkenin kalkın-
masının güçlü 
siyasi ve ekono-
mik istikrar ile 
mümkün oldu-
ğunu belirterek, 
15 Temmuz’un 
2002 yılı son-
rası büyüyen 
ve güçlenen 
T ü r k i y e ’ n i n 

ekonomik bir güç haline gelmesini ön-
lemeye yönelik bir hareket olduğunu 
kaydetti. Elvan, “Türkiye’nin ekonomik 
olarak ne kadar sağlam temeller üzerine 
oturtulduğu 15 Temmuz’da net bir şe-
kilde görüldü. Artık darbe girişimleriyle 
Türkiye’nin önünü kesemezsiniz.” dedi.

Türkiye’nin büyüdüğünü ve büyümeye 
devam edeceğini vurgulayan Bakan El-
van, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla 
devam edeceğini ve Türkiye’nin kıyamete 
kadar hür ve güçlü bir ülke olarak yaşaya-
cağını sözlerine ekledi.

“Geleceğe daha güvenle 
bakıyoruz”
Ankara Valisi 
Ercan Topa-
ca, olumsuz 
etkileri olmak-
la birlikte 15 
T e m m u z ’ u n 
devleti güç-
lendirdiğini ve 
daha sağlam 
bir zemine 
oturmasını sağ-
ladığını belirtti. 
Vali Topaca, 
“15 Temmuz 
gerçekten dev-
letimizi güçlendirmiştir. Ekonomimiz de 
güçlendi. İçimizdeki hainleri temizlemiş 
bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. 

Geleceğe daha güvenle bakıyoruz.” ifade-
lerini kullandı.

“Devletimize 
omuz 
vereceğiz”
ATO Yönetim 
Kurulu Baş-
kanı Gürsel 
Baran konuş-
masında, Türk 
milletinin 15 
Temmuz’dan 
önemli dersler 
çıkardığını ha-
tırlatarak, “De-
mokrasi nöbetimiz 
ilelebet sürecek.” dedi. Türkiye’nin için-
den geçtiği kritik dönemde iş dünyasına 
çok büyük sorumluluklar düştüğünün al-
tını çizen Baran, “Gelecek nesillere güçlü 
ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için va-
zifemizi ifa edeceğiz. Çalışmayı ibadet sa-
yan bir anlayışla, devletimize omuz vere-
ceğiz. Hepimiz milli seferberlik ruhuyla, 
ekonomimizin güçlenmesi için elimizden 
geleni yapacağız.” dedi.

“Kalkınmanın durdurulması 
hedeflendi”
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Arif Şayık, 15 Temmuz darbe girişiminin, 
Türkiye’nin en müreffeh olduğu döneme 
rastladığına dikkati çekti. Şayık, şu görüş-
leri paylaştı: “Ülkemiz yatırım yapılan, 
beşeri sermayesi güçlü, dünyanın sayılı 
ekonomileri arasında gösterilirken, her 
şey yerli yerinde iken 15 Temmuz günü 
FETÖ tarafından tertiplenen hain bir kal-
kışmaya maruz kalmıştır. Bu durum bize 
göstermektedir ki FETÖ ülkeyi ele geçirip 
kendi yöntemleriyle yönetmekten ziyade 
Türkiye’nin istikrarlı kalkınmasının dur-
durulmasını hedefl emiştir.” 

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 15 Temmuz’u, 
27 Mayıs 1960’ta açılan parantezin fi ilen 
kapandığı tarih olarak niteledi. Bu paran-
tezin resmen kapandığı tarihi ise 16 Nisan 
olarak gösterdi. 

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini 
Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek de 

komisyonun çalışmalarını tamamladığını 
ve raporu TBMM Başkanlığı’na sundu-
ğunu bildirdi. Petek, FETÖ lideri Fetullah 
Gülen’in uluslararası odaklar tarafından 
40-50 yıllık bir plan çerçevesinde seçilmiş 
ve gözetilmiş biri olduğunu anlattı.  

Programın ikinci kısmında 15 Tem-
muz, ekonomik ve sosyal yönleriyle ele 
alındı. İlk oturumda üniversite temsil-
cileri, ikinci oturumda da işadamları 
15 Temmuz’un ekonomiye etkilerini 

masaya yatırdı. 

Moderatörlüğünü Kalkınma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Vekili Dr. Fatih 
Hasdemir’in yaptığı ikinci oturumda ise 
darbe girişiminin sanayiciye ve reel kesi-
me yansımaları konuşuldu. 

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Vecdet Feh-
mi Şendil, darbe girişiminin ardından hü-
kümetin basiretli tedbirleriyle ekonominin 
kısa zamanda toparlandığını vurguladı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir konuş-
masında, Türk demokrasi tarihine kara 
bir leke olarak geçecek bu girişimi ger-
çekleştiren hainleri Türk milletinin hiçbir 
zaman unutmayacağını belirtti. Verimlili-
ği artırarak yatırım yapılması gerektiğini 
bildiren Başkan Özdebir, “15 Temmuz’a 
kadar ekonomimiz azalarak da olsa bü-
yümeye devam ediyordu. Ama darbe gi-
rişiminden sonra ülke ekonomisi ilk defa 
küçüldü. Hemen akabinde hükümetimizin 
aldığı ekonomik tedbirler ve iş dünyasına 
yönelik teşvikleriyle beraber 2016’nın 4. 
Çeyreği ve 2017’nin birinci çeyreğinde bu 
zararı telafi  etmeye başladık.” dedi.

“Kendi teknolojimizi üretmeliyiz”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, darbe girişiminde milletin 
mert duruş sergilediğine işaret etti. Darbe 
girişimi sırasında milletin mert duruş ser-
gilediğini hatırlatan Aydın, güçlü ekono-
minin öneminden ve üretimden bahsetti. 
Aydın,  ürün satın alırken yerli üretim al-
mayan kişi ile taş atan adam arasında fark 
görmediğini söyledi. Aydın konuşmasın-
da teknoloji ve bilgi üretmenin önemine 
vurgu yaptı. Başkan Aydın, “Kendi maki-
nelerimizi, teknolojimizi, bilgimizi, alet-
lerimizi kendimiz üretmemiz gerekiyor.” 
görüşünü aktardı. 

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk ise ülke geleceğini planlama 
görevinin herkese düştüğünü ve 15 Tem-
muzun unutulmaması için gelecek nesille-
re aktarılması gerektiğini anlattı. 

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas 
Yılmazyıldız, FETÖ terör örgütünün 50 
yıllık bir planı bulunduğunu hatırlatarak, 
“Bizim de 150 yıllık plan yapmamız la-
zım.” dedi. Yılmazyıldız, yeni neslin nasıl 
yetiştirileceği” konusunun düşünülmesi 
gerektiğine dikkat çekti.           

Sağlam temelli ekonomi 
15 Temmuz’a en net 

cevabı verdi

OSTİM Sanayici ve İşadamları 
Derneği (OSİAD), Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Kurt, 
15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü mesajında, 
“Türkiye’nin geleceğine, 
refahına ve huzuruna ancak 
demokrasi içinde kalarak 
ulaşılabileceğine inanıyoruz.” 
dedi.

Şehit ve gazileri minnet, 
rahmet ve saygıyla andıklarını 
dile getiren OSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Kurt, 
iş dünyasının hız kesmeden 
gücünü üretim ve yatırıma 
yönlendirmesi, siyasetçilerin 
doğru politikaları üretebilmesi, 
büyüme ve kalkınmanın 
önündeki 
bürokratik 
engellerin hızlı 
bir şekilde 
aşılmasının 
yolunun güç 
birliğinden 
geçtiğine işaret 
etti. 

OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici İşadamı 
ve Yöneticileri Derneği 
(ORSİAD) Başkanı 
Nedret Yener, 15 Temmuz 
kalkışmasının her vatandaş 
gibi kendilerini de derin 
üzüntü ve endişeye sevk 
ettiğini belirterek, sanayiciler 
olarak üretime ve istihdama 
dört elle sarıldıklarını 
vurguladı.
Ülkemizin geleceğine, 
istikrarına, huzur ve güven 
ortamına karşı yapılan bu 
saldırının, kolay unutulacak, 
hazmedilecek bir saldırı 
olmadığının 
altını çizen 
Yener, asıl 
meselenin 
ve sorunların 
çözümünün 
üretim 
olduğuna 
inandıklarını 
dile getirdi. 

“Kalkınmanın yolu
güç birliğinden 

geçiyor”

“Çözüm üretimde”

Nedret  Yener

Lütfi Elvan

Ercan Topaca

Gürsel Baran

Ahmet Kurt
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“Sürdürülebilir büyüme için 
enerjide dış bağımlılık azalmalı”

KDV sistemi yerli üretimin aleyhinde

Kongrede Türkiye’nin enerji po-
litikaları ve yatırımlarına yönelik 
önemli mesajlar veren Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, enerji sektöründe 
hızlı bir talep büyümesi yaşan-
dığını ve son 15 yılda elektrik-

teki kurulu 
gücün 
üç katına 
çıktığını 
anlattı.

Albayrak, 
bu dö-
nemde 
ortalama 
yüzde 5 

ekonomik 
büyüme kaydedildiğini ve 
Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü ülkeleri 
arasında lider bir ülke haline 
geldiğini aktardı. Bakan Albay-
rak, “Türkiye özellikle petrol ve 
doğalgaz arama ve üretim fa-
aliyetlerini, yatırımlarını artırma 
hedefindedir.” dedi.

HIZLI TALEP 
BÜYÜMESİ 

Dünya Petrol Konseyi ta-
rafından İstanbul Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen 

22. Dünya Petrol Kongresi, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Bulgaristan Baş-
bakanı Boyko Borisov, Arnavutluk 
Başbakanı Edi Rama, Başbakan Bi-
nali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 
ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleşti. 

Teması  ‘Enerji Geleceğimize Köp-

rüler’ olarak belirlenen kongrede 
50’nin üzerinde ülkeden, 150’den 
fazla katılımcı yer aldı.

Türkiye doğal köprü
Enerji kaynaklarının ve yollarının 
küresel boyuttaki önemine temas 
eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye olarak bu kaynak-
ların insanlığın huzur ve refahına 
katkı sağlayacak şekilde kullanılma-
sı gerektiğini söyledi.

Erdoğan, gündemdeki yeni projeler 
arasında ilk önceliklerinin Güney 
Gaz Koridoru olduğunu belirterek, 

Güney Gaz Koridorunun ana unsuru 
olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı (TANAP) üzerinden, ilk aşa-
mada Türkiye’ye 6 milyar metreküp, 
Avrupa’ya 10 milyar metreküp gaz 
sevk edileceğini anımsattı.

Türkiye gibi enerjide yüksek oranda 
dışa bağımlı ülkelerin ihtiyaçları-
nı ekonomik ve güvenli bir şekilde 
karşılayabilmelerinin, sürdürülebilir 
büyüme için kritik öneme sahip ol-
duğunu vurgulayan Erdoğan, “Tür-
kiye’deki büyümenin sürdürülebilir 
olması için, enerjide dışa bağımlılı-
ğın azaltılması ve yerli kaynakların 
en üst düzeyde kullanılması gereki-
yor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2 
kat artacak olan enerji talebini kar-
şılayabilmemizin yolu, 2023 yılına 
kadar ilave 50 bin Megavat kurulu 
ek gücü sisteme dâhil etmemizden 
geçiyor. Bu talebin karşılanması için 
6 ana başlık altında politikalar geliş-
tiriyoruz. İlk olarak yerli enerji kay-
naklarının ekonomiye kazandırılma-
sını hedefl iyoruz. Bunu, yenilenebilir 
enerji ve nükleer başta olmak üzere, 
ulusal enerji kaynaklarının çeşitlen-
dirilmesi çalışmaları izliyor. Enerji 
verimliliğinin teşvik edilmesi, daima 
vazgeçilmez bir önceliğimiz olmayı 
sürdürecektir.” mesajını verdi.

Türkiye İhracatçılar Mecli-
si (TİM), Maliye Bakanı Naci 

Ağbal'a hazırlıkları devam eden 
KDV Reformu için ihracatçıların 
önerileri ve beklentilerinden oluşan 
raporu, Genişletilmiş Başkanlar Ku-
rulu Toplantısı’nda sundu. Ağbal bu-
rada ihracatçıların beklenti ve öneri-
lerini de dinledi. 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
KDV Reformundan üç temel bek-
lentileri olduğunu söyledi. Büyükek-
şi, "Öncelikle var olan bürokrasinin 
azaltılması gerektiğine inanıyoruz. 
Bunun yanında, Bakanlıklar ara-
sında süreçlerin daha hızlı işlemesi 
için koordinasyonun artırılması biz-
ler için büyük önem arz ediyor. Son 
olarak ihracatçılarımızın sıklıkla dile 
getirdiği KDV iadelerinde yaşanan 
gecikmelerin fi nansal bir yük haline 
gelmeden çözülmesi oldukça önem-
li." dedi. Taleplerinin gerçekleşmesi 
ile işlem süreçlerinin basitleşerek bü-
rokratik engellerin azalmış olacağını 
kaydeden Büyükekşi, “Hem de KDV 
iade süreçleri hızlanarak uluslararası 
rekabetin hızına ayak uydurmamıza 
yardımcı olacak. Bu noktada, KDV 
Reformu bizler için oldukça önemli 

bir konu başlığı.” görüşünü aktardı.   

KDV eleştirisi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiği-
miz yıl aralarında TİM'in de bulun-
duğu birçok sivil toplum kuruluşunu 
ziyaret ettiğini ve toplantılarda herke-
sin KDV Kanunu'ndan şikayetçi ol-
duğunu söyledi. Bunun üzerine KDV 
Reformu yapmaya karar verdiklerini 
anlatan Ağbal, “Bunu yalnız yapmak 
istemedik. Sivil toplum örgütlerin-
den görüş istedik. Rakamlar ve ista-
tistikler Türkiye'nin 2017'de yüzde 
5 civarında bir büyüme yakalayaca-
ğını gösteriyor. Büyüme, ihracattan 
önemli bir katkı alacak. Bu bizi se-
vindiriyor.” dedi.

KDV'nin aslında tüketimi vergilen-
dirmesi gereken bir vergiyken, uy-
gulamalarla üretimi vergilendiren bir 
vergiye dönüştüğünü ifade eden Ağ-
bal, “Reel sektörün 140 milyar lirayı 
aşan KDV alacağı var. Mevcut KDV 
sistemi yerli üretimin de aleyhine ça-
lışıyor. Üretimde bir malı dışarıdan 
getirmek, bazı durumlarda daha karlı 
oluyor” dedi.

||

“Sürdürülebilir büyüme için 
enerjide dış bağımlılık azalmalı”

‘Enerji Geleceğimize Köprüler’ temasıyla düzenlenen 22. Dünya Petrol 
Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’deki 
büyümenin sürdürülebilir olması için enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve 
yerli kaynakların en üst düzeyde kullanılması gerekiyor.” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Mevcut 
KDV sistemi yerli üretimin de aleyhine 
çalışıyor. Üretimde bir malı dışarıdan 
getirmek, bazı durumlarda daha karlı 
oluyor.” dedi.

YERLİ KAYNAKTAN ENERJİ ÜRETİMİNDE REKOR ARTIŞ
Son bir yılda Türkiye’de enerji sektöründe 6 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yatırımlar sayesinde, güneş enerjisinden hidroelektrik enerjisine, 
rüzgar enerjisinden jeotermal enerjiye, biyokütleden termik santrallere kadar 6 bin 500 
Megavat kurulu gücü hizmete aldık. Elektrik enerjisindeki doğal gazın payını yüzde 10 
azaltarak, ithal doğal gazın dış ticaretimiz üzerindeki baskısını hafiflettik. Yerli kaynaklardan 
elektrik üretimi, rekor bir artışla yüzde 49,3’e ulaştı.” dedi.

Fikir paylaşım
platformuna

SİZ DE
DESTEK 
VERİN!

www.facebook.com
/yerlivemilliuretim
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OSB’LER İMALAT SANAYİNİN 
TEMEL AKTÖRÜ “Türkiye’yi üretim ülkesi olarak 

her zaman görmeyi arzu ediyoruz, 
istiyoruz.” diyen Gedikli, imalat sa-
nayinin Türkiye ekonomisi içindeki 
payının artmasını arzu ettiklerini 
vurguladı. 

İmalat sanayindeki 1 istihdamın 
5 istihdam daha oluşturabildiğine 
işaret eden Dr. Gedikli, şunları 
söyledi: “Üretken olan sanayidir her 
zaman. Türkiye bir üretim ülkesidir. 
Bu üretimin gittikçe daha da güçlü 
hale gelmesi gerekiyor. Bu gücü 
oluşturacak olan sektör de imalat 
sanayidir. Türkiye’de imalat sana-
yinin merkezinde de artık temel 
faktör, organize sanayi bölgeleri 
olmaya başladı. İmalat sanayinin 
temel aktörleri OSB’lerdir. Zaten 
birçok şehirde de bu taşıma faali-
yetiyle birlikte bunlar, özel üretim 
bölgelerine de bir nevi dönüşmüş 
olacak. Üretim bölgeleri, üretim 
alanları oluşmuş olacak. O mana-
da tabi çok önemli bir fonksiyon 
oluşturacak. 

Biz imalat sanayinin de Türkiye 
ekonomisi içindeki payının da gittik-
çe artmasını arzu ediyoruz. Bunun 
da yine OSTİM Teknik Üniversitesi 
gibi üniversitelerle veya mesleki 
teknik eğitimin iyice yaygınlaşması 
ve bilhassa da OSB’ler içerisinde 
bu eğitim modellerinin uygulanma 
alanı bulmasıyla olacağını düşünü-
yorum. Sonuçta ihracata, yatırıma 
çok önemli ölçüde yansıyacak bir 
gelişmedir bu anlattığımız model. 
Türkiye’de büyüme anlamında da 
özellikle ihracatı ve yatırımı dinamo 
olarak gördüğümüz için; ithalat ve 
tüketim değil de ihracat ve yatırım 
üzerine dayalı bir büyüme stratejisi. 
Bu, istihdam meselesini de teme-
linden çözecek olan konudur. Bu 
bakış açısıyla ele alıyoruz.”

ATO ve OSTİM, Türk sana-
yisinin gündeminde sıcaklı-
ğını koruyan yerli otomobil 

için Eylül ayında zirveye hazırlanı-
yor. Konu, ATO Yönetim Kurulu 
Başkanı Gürsel Baran’ın OSTİM 
fi rmalarını ziyaretinde gündeme 
geldi. Başkan Baran, yerli otomobi-
lin hayal olmadığını söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri OSTİM’de incelemelerde 
bulundu. Bölgedeki üretim potansi-
yeli ve kümelenme çalışmaları hak-
kında bilgi alan Baran, OSTİM’de 
sahaya da inerek fi rma ziyaretleri 
gerçekleştirdi. 

“Desteklenirse hayal değil”
İlk olarak Türkiye’nin ilk yerli ima-
lat elektrikli küçük arabalarını üre-
ten Oskar Makina’ya giden Baran, 
burada elektrikli otomobille kısa 
bir tur attı. ATO Başkanı, fi rma 
sahibi Aydın Cömert’i çalışmala-
rından dolayı tebrik etti. ODTÜ’de 
öğrenci iken geliştirdiği elektrikli 
araç projesini 10 yıl önce hayata 
geçirdiğini, fabrika içinde malze-
me ve insan taşımada kullanılmak 
üzere 3 adet elektrikli araç üretti-
ğini anlatan Cömert, “Türkiye’de 
gerçekçi bir proje ile elektrikli oto-
mobil yapılabilir, yapılmalı. Ancak 
stratejisini belirlemek lazım. 
Tüketicinin alım gücü-
ne uygun bir araba 
üretmek zorun-
dayız. Otomo-
bil üretebi-
liriz. Sorun 
teknik de-
ğil strate-
ji.” dedi. 

Gürsel Ba-
ran, dev-

letin yerli otomobil konusundaki 
politikasını netleştirmesi gerektiği-
ni belirterek, “Yerli üreticilerimiz 
olağanüstü işler yapıyor. Gerektiği 
gibi desteklenirse yerli otomobil 
hayal değil.” açıklamasında bulun-
du. 

Baran’ın bir başka ziyareti de, yük-
sek gerilim test ve ölçüm sistemleri 
konusunda 30 yılı aşkın bir tecrübe-
ye sahip olan Hızal Limited Şirketi 
oldu. Firma sahibi Prof. Dr. Mirza-
han Hızal, tamamen yerli kaynak-
larla ve özgün mühendislikle geliş-
tirip ürettikleri cihazlar ve sistemler 
konusunda bilgi verdi. Gürsel Ba-

ran daha sonra, bilim dünyasının 
en önemli araştırma mer-

kezlerinden CERN’e 
parça üreten ilk 

Türk fi rma-
sı olan Dora 
Makine’yi zi-
yaret etti. 

ATO heye-
ti, 7-9 ve 
10-12 yaş 
gruplarına 

yönelik 3 boyutlu tasarım, model 
uçak yapımı ve ahşap atölyesi çalış-
malarının yapıldığı Yaz Okulu öğ-
rencileriyle de bir araya geldi.

“OSTİM firmalarının 
hepsi cevher”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren OSTİM OSB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
OSTİM’de faaliyet gösteren fi r-
maların başarılarından söz ederek, 
“OSTİM’de yüzlerce, binlerce fi rma 
var. Hepsi cevher. Türkiye’nin ihti-
yacı olan her şeyi üretebilirler” dedi. 
ATO Başkanı Baran ise “Üreten ve 
ticaret yapan kesimler olarak safl arı 
sıklaştıralım. OSTİM’deki üretim 
potansiyeli umut veriyor. Biz her 
zaman OSTİM’in yanındayız.” ifa-
delerini kullandı. 

“TÜRKİYE ÜRETİM 
ÜLKESİDİR”

OSTİM Organize Sana-
yi Bölgesi’ni ziyaret eden 
Gedikli, Yönetim Kuru-

lu Başkanı Orhan Aydın, Başkan 
Yardımcısı Sıtkı Öztuna ve OSB yö-
neticileriyle bir araya geldi. Bülent 
Gedikli OSTİM’de güncel ekonomik 
gelişmeler ve reel sektör üzerine de-
ğerlendirmelerde bulundu. 

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, son yıllarda gün-
demin istihdam olduğunu belirterek, 

“İş olmadan nasıl istihdam yaratı-
labilir. Yerli sanayi ve yerli üretimi 
öne almadığımız, üretimi artıracak 
ekosistemi oluşturmadığımız sürece 
istihdamı çözemeyiz. Sanayinin payı 
yüzde 25’lerden 17’lere indi. Bu pay 
en az yüzde 23’e çıkmadan istihdam 
sorunu çözülemez.” dedi.

“OSTİM Teknik Üniversitesi
yeni bir model”
OSTİM’in kendileri için çok önem-
li bir laboratuvar olduğunun altını 
çizen Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı Dr. Bülent Gedikli, kuruluş 
kanunu onaylanan OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin hem Türkiye için 
hem de bölgemiz için çok önemli bir 
model anlamına geldiğini bildirdi. 

Dr. Gedikli şu görüşleri aktardı: “Bi-
zim hep söylediğimiz söz var; OS-

TİM bizim için çok önemli bir labo-
ratuvar. O yüzden de zaman zaman 
yaptığımız temaslarda, nabız tutma-
larda öğrendiğimiz, yerinde tespit 
ettiğimiz çok önemli konular var. 
Sayın Başkanımla, Yönetim, bunları 
bizlere aktarıyorlar. Biz de bazı gö-
rüşlerimizi paylaşma imkanı buluyo-
ruz. OSTİM sivil toplum anlamında 
da çok çok önemli bir kuruluş. OS-
TİM Teknik Üniversitesi’nin kurul-
masıyla beraber de çok önemli bir 
aşamaya gelmiş oldular. Ben özel-
likle bu üniversitenin kurulmasında 
rolü olan Sayın Başkanıma başta ol-
mak üzere herkese özellikle teşekkür 
ederim. Bu bizim için bir borç. Biz 
de elimizden geleni yaptık. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’ni, üni-
versitelerden bir üniversite olarak da 
görmüyoruz. OSTİM Teknik Üni-
versitesi; hem Türkiye için hem de 
bölgemiz için çok önemli bir model 
anlamına geliyor. Bu üniversite yeni 
bir model anlamına da gelir. Sana-
yi-üniversite işbirliği, yapılacak ça-
lışmalar anlamında iyi bir alt yapı 
olacağına inanıyorum. Kısa zaman-
da da adını her yere duyuracağına da 
eminim.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. 
Bülent Gedikli, Türkiye’de imalat 
sanayinin merkezinde temel faktörün, 
organize sanayi bölgeleri olmaya 
başladığını belirterek, “İmalat 
sanayinin temel aktörleri OSB’lerdir.” 
dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, OSTİM 
ziyaretinde, yerli otomobilin gerektiği 
gibi desteklenirse hayal olmadığını 
belirtti. Elektrikli otomobil üreten 
OSTİM firmasını ziyaret eden Baran’a 
burada otomobilin üretebileceği ancak 
stratejiye ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Bülent Gedikli, " Türkiye bir üretim ülkesidir. 
Bu üretimin gittikçe daha da güçlü hale 

gelmesi gerekiyor. Bu gücü oluşturacak olan 
sektör de imalat sanayidir." dedi.

YERLİ OTOMOBİLİN İHTİYACI STRATEJİ
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OSTİMSPOR, OSTİM Orga-
nize Sanayi Bölgesi Müdür-
lüğü, OSTİM Vakfı iş birliği 

ile açılan kurslarda 7-12 yaş gurubu 
öğrenciler bilgisayar ortamında kod-
lama, 3d tasarım ve robotik eğitimi 
aldılar. Eğitimlerde yeni nesil eğitim 
araçları ve yöntemleri kullanılarak, 
bilim, teknoloji, mühendislik ve ma-
tematik tabanlı eğlenceli ve öğretici 
uygulamalara da yer verildi. 

Programlar Bilişim Garaj Akademisi 
kurumuyla ve onların eğitmenleri ile 
bir arada gerçekleştirildi. Çocuklara 
el becerilerini geliştirmeye yönelik 
ahşap atölyesinde ise Gilika Çocuk 
Tasarım Atölyesi yardımcı oldu. 

Bunlarla birlikte Türk Hava 
Kurumu ile mo-

del uçak yapımının yanısıra çocuk-
lar eğlenceli bilim dersinde çeşitli 
deneyler yaparken drama ve sanat 
atölyesi derslerinde de eğlenerek öğ-
rendiler. 

Yeni nesil eğitimler
Her iki gruptan 26 kursiyerin eğlen-
celi ve keyifli bir ortamda becerileri-
ni geliştirdiği projenin Koordinatörü 
Hakan Ünsal, bu kursların gelecekte 
oluşacak bilişim mesleklerine çocuk-
ları hazırlamak ve geleceği yakala-
mak için harekete geçmek amacıyla 
açıldığını belirterek, “Çocuklarımız 
burada kendi oyuncaklarını tasarla-
ma sevinci ile ayrılıyorlar.“ dedi.

Ünsal, çocukları gelecekteki mes-
leklere hazırlamanın önemini ve ço-
cuklara özel bilişim kurslarını şöyle 
anlattı: “Çocuklara yeni nesil 

eğitimler dediğimiz kod-
lama, programlama, 3 
boyutlu tasarımlar, ro-
botik gibi konular ile 
ilgili eğitimler verdik. 
Her bir çocuğumuz 
kendi yaş grubuna 
uygun eğitim araç-
ları ile bu eğitimleri 
aldılar. Aynı zaman-

da el becerilerini ge-
liştirmeye yönelik, 
ahşap atölyesi, sa-
nat atölyesi ve çeşit-
li deneyler yaptıkları 
eğlenceli bilim adını 
verdiğimiz program-
lar gerçekleştirdik. 
Çocukların öğrenirken 

eğlendikleri yaz sıcaklarında güzel 
vakit geçirdiğimiz son derece verimli 
bir program oldu.” 

Kendi oyuncaklarını ürettiler
“Bunu yapmada ki bir amacımız ise 
çocuklara üretimi sevdirmek.” diyen 
Ünsal, “Burada çocuklar kendi oyun-
caklarını tasarlıyorlar ve üretiyorlar. 
Programın geçtiğimiz sürecinde ço-
cuklar 3 boyutlu tasarımlarla kendi-
lerine bir anahtarlık yaptılar ve 3 bo-
yutlu yazıcılardan bunların çıktılarını 
aldılar. Türk Hava Kurumu ile bir-
likte model uçak, ahşap atölyesinde 
basketbol potası yaptılar. Buradaki 
ahşap oyuncaklar da yine çocukla-
ra uygun torna freze tezgahlarında 
uygulamasını yaparak, işleyerek ta-
mamlandı. Kendi oyuncaklarını üret-
melerinin sevincini yaşadılar.” bilgi-
sini verdi. 

7’den 77’ye bilişim kursları 
OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Kara-
manoğlu, bu tarz kursların daha çok 
İstanbul’da yaygın olduğunu, bunu 
Ankara’da da yaygınlaştırmanın 
öneminin çocuklara ve yetişkinlere 
büyük kazançlar sağlayacağını ifa-
de etti. Yazın durgunluğundan fay-
dalanarak böyle bir pilot çalışmayı 
tasarladıklarını anlatan Karaosma-
noğlu, “55 yaşındaki bir yetişkin ile 
5 yaşındaki bir çocuğun bilişim öğ-
renmesindeki farklar yaşadığımız bu 
teknoloji çağında kalkmış durumda.

Biz de o cesaretle çocuklara kod-
lamayı ve tasarlamayı öğretiyoruz 
kurslarda. Aynı zamanda dijital or-
tam sizin kendi dünyanızı, beceri-
lerinizi kolaylaştıran bir yerdir. Bu 
anlamda da tasarım becerilerini de 
geliştirmeye çalıştığımız bir program 
hazırladık. Bizim buradan beklenti-
miz; çocuklarımız hem eğlensin hem 
öğrensin” dedi.

Karaosmanoğlu, buradan kazandık-
ları edinimlerle bir model oluşturup 
önümüzdeki yılbaşından itibaren bü-
tün Ankara’ya ve yaş sınırı olmadan 
herkese açık olacak bilişim kursları 
oluşturacaklarını söyledi. 

Düşündüler, tasarladılar ve ürettiler

YAZ OKULU BİLİMİ VE ÜRETİMİ SEVDİRDİ 

• OSTİM OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın: “OSTİM bir 
üretim merkezi. Özellikle kaliteli, kat-
ma değeri yüksek ürünlerin eğitimsiz 
olması mümkün değil. Bu nedenle 
eğitime çok önem veren bir bölgeyiz. 
Bölgemizde birçok eğitim kurumu 
var. Buna ilaveten bu sene çocuk-
larımız için de bir yaz okulu prog-
ramı düzenledik. Çocuklarımızdan 
aldığımız geri bildirimler bizi etkiledi. 
Eğitimin nasıl olması gerektiğini bu 
modelde daha iyi görmüş olduk. 
İnşallah bunu daha da yaygınlaştıra-
cağız.”

• OSTİM OSB Bölge Müdürü 
Adem Arıcı: “Farklı bir eğitim mode-

li. Benim kızım da bu kursa katıldı. 
Her gün sabah erkenden kalktı ve 
büyük bir merakla geldi. Eve gidince 
de annesine, kardeşlerine, arkadaş-
larına anlatıyor. El becerilerine me-
rakı vardı. Çok mutlu oldu. Böyle bir 
eğitimle çocukların beklediği, istediği 
ve olması gerekenin bu olduğunu 
gördük, yaşadık.”

• Bilişim Garaj Akademisi Yöneticisi 
Doç. Dr. Selçuk Özdemir: “Üre-
tim çok sihirli bir kelime. Artık yeni 
nesillerin mutlaka öğrenmiş oldukları 
bütün bilgi ve beceriyi inovasyon 
haline getirebilecek yenilikçi özel-
liklere sahip olması lazım. Burada 
çocuklarımıza gösterilen kodlama, 3 
boyutlu tasarım, robotik, ahşap gibi 
etkinliklerin arkasındaki sebep; kod-
lama, robotik değil. Çocuklar, sahip 

oldukları bilgi ve becerilerle inovatif 
yeni ürünler ortaya çıkartabilsinler. 
Hayal ettikleri şeyleri hayata geçire-
bilsin diye bu yaz okulunda eğlenceli 
bir ortamda çocuklarımıza üretim 
yapmanın hazzını, keyfini yaşadık. 
Gelen dönüşler de çok güzel.” 

• Ahşap ve Tasarım Atölyesi Eğit-
meni Seçil Gökdoğan: “Çok 
keyifli ve güzel bir eğitim süreci oldu. 
Çocuklarımızı, üreten bireyler haline 
getirebilmek için ilk adımları atmış ol-
duk. Onları, rahatlıkla kullanılabilen, 
güvenliği yüksek makinelerle buluş-
turduk. Onlara, kendi tasarımlarını 
hayata geçirme fırsatı verdik. Kendi 
oyuncaklarını yapmanın mutluluğu-
nu yaşadılar.”

• Eğitmen Ebru Baştuğ: “Makineler 

artık insan gücünün yerine, insa-
ni eylemleri üstlenmiş durumda. 
Hayatımızda artık bilgisayarın ciddi 
anlamda önemi var. Bizde çocuklara 
gelecek hayatlarında karşılaşacakları 
mesleklere dayanarak, bunu küçük 
yaşlarda onlara eğitimlerle ile gös-
tererek, bilişim üretmenin  ne kadar 
kolay yapılabileceğinin bilincini  
öğretmeye çalışıyoruz.”

• Eğitmen Ali Yeğen: “Çocuklara ile-
riki hayatlarında ihtiyaç duyacakları 
meslekleri küçük yaştan itibaren on-
lara kazandırmayı hedefliyoruz. Yani 
biz onlara şunu anlatıyoruz, artık 
bilişim hayatımızın her alanına girmiş 
durumda ve çocuklarımızda ileriki 
hayatlarında bilişimle ilgili meslek 
edinme durumunda kalacaklar.”

        GÖRÜŞLER

Gelecek nesillere üretim bilincini 
aşılamak amacıyla OSTİM’de örnek 
bir uygulama gerçekleştirildi. 
OSTİM’de ilk kez bu yaz çocuklara özel 
gerçekleştirilen kurslarda 7-9 ve 10-12 
yaş gruplarında bilgisayar ortamında 
kodlama, elektronik, robotik ve 3 
boyutlu tasarım öğretildi. Ahşap 
Atölyesi’nde kendi oyuncaklarını 
üretirken Sanat Atölyesi ve Eğlenceli 
Bilim Atölyesi’nde de eğlenerek 
öğrenmenin keyfini yaşayan çocuklar, 
programın bitiminde baret takarak 
mezun oldular. 

BARETLİ
MEZUNİYET SEVİNCİ
26 öğrenci 11 günlük keyifli 

eğitim sürecinin ardından 
üretimlerini sergilediler ve 

baret takarak mezuniyet 
sevinci yaşadılar. 

Bilgisayar ortamında kodlama, 
3 boyutlu tasarımı öğrenen 

öğrenciler, ahşap atölyesindeki 
tasarımların kendilerine uygun 

torna freze tezgahlarında 
işleyerek kendi oyuncaklarını 

üretti. 
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ULAK Projesi’nin kapsamı ve 
güncel durumu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

ULAK Projesi, 3G şebekelerin ku-
rulumunda yaşanan yerli ürün ek-
sikliğinin tamamlanması amacıyla 
ortaya çıkmıştır. Proje, 17 Temmuz 
2012 tarihli Savunma Sanayii İcra 
Kurulu kararı sonucunda Teknoloji 
Kazanım Projesi olarak başlatılmış 
ve 15 Şubat 2013 tarihinde Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı ile Aselsan 
A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 
ile hayata geçirilmiştir. 

ULAK Projesi kapsamında LTE-A 
(Long Term Evolution-Advanced), 
diğer isimlendirilmesi ile 4.5G 
Macrocell Baz İstasyonu yazılım ve 
donanım olarak milli imkanlarla ta-
sarlanmıştır. Projede Aselsan’ın ana 
yükleniciliğinde Netaş ve Argela 
firmaları çalışmaktadır.

Gelinen aşamada 15 Şubat 2013 ta-
rihinde tasarımına başlanan ULAK 
Baz İstasyonu, Türk mühendisleri-
nin geceli gündüzlü çalışmaları ile 
operatör şebekelerinde çalışabilecek 
duruma getirilmiştir. Ticari şebeke-
ler için 4.5G’nin getirdiği olmazsa 
olmaz özellikler geliştirilmiş, ope-
ratör şebekelerinde daha etkin kul-
lanımı için gerekli Alarm Yönetimi, 
Performans Yönetimi ve Uzaktan 
Yazılım Atma gibi özelliklerin ka-
zandırılmasına yönelik entegrasyon 
ve test faaliyetleri yürütülmektedir.

ULAK Baz İstasyonu’nun Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı tarafından ihale edilen Ev-
rensel Hizmet Projesi kapsamında 
her üç operatör tarafından aynı anda 
kullanımı için gerekli olan “RAN 
Sharing” özelliği tasarımı tamam-
lanmış, laboratuvar testlerine baş-
lanmıştır.

Türkiye’de ilk defa tasarlanan bir 
baz istasyonu için önemli mesafeler 
kaydedilmiş ve ürünün ispatının ta-
mamlanması için az bir zaman kal-
mıştır. 

“EKOSİSTEM DAHA DA 
BÜYÜYEREK DEVAM 
EDECEK”
Bildiğimiz kadarıyla ULAK’ın 
arkasında önemli bir sanayileşme 
var. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

ULAK, Aselsan ana yüklenicili-
ğinde Netaş ve Argela firmaları ile 
birlikte geliştirilmektedir. Hızla de-
ğişen ve gelişen mobil iletişim tek-
nolojisi ve pazar dinamikleri göz 
önüne alındığında en kısa zamanda 
canlı şebeke kullanımına geçmesi 
ve sürdürülebilir olması için dona-
nım/yazılım tasarımının geliştiril-
mesi kapsamında çeşitli üniversite, 
akademisyen ve firmalarla işbirlik-
leri yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra hem elektronik hem 

mekanik üretim faaliyetlerinde çok 
sayıda küçük ve orta ölçekli firma 
ile çalışmalar devam etmektedir. 
Ürün çeşitliliğinin artması ve uçtan 
uca iletişim güvenliğinin sağlanma-
sı amacı ile canlı şebekede kullanı-
lan diğer donanım ve yazılımların 
da yerli imkanlarla geliştirilmesi 
sayesinde bu ekosistemin daha da 
büyüyerek devam edeceğini değer-
lendirmekteyiz.

Mobil operatörlerin ULAK 
Projesi’ne yönelik yaklaşımları 
ve birlikte yürütülen çalışmalar 

hakkında bilgi verebilir misiniz?

2014 yılında başlayan ilk temaslar 
neticesinde 2015 yılından itibaren 
üç operatörümüzle yoğun görüşme-
ler ve çalışmalar başlatılmıştır. Mo-
bil iletişim pazarında satışa sunulan 
ürünlerle rekabetçi olabilmesi ve 
pazar dinamiklerine uyum sağlana-
bilmesi için ULAK’ın sahip olması 
gereken özellikler, bu özelliklerin 
önceliklendirilmesi ve bir zaman 
planına oturtulması yönünde ope-
ratörlerimiz tarafından ciddi destek 
verilmiştir. Onlarla yürütülen çalış-
malar neticesinde ULAK’ın canlı 
şebeke kullanımı için gerekli özel-
likleri tanımlanarak, etkin kaynak 
kullanımı sayesinde önemli mesafe-
ler alınmıştır.

Bunun yanında ürünümüzün canlı 
şebeke kullanımı öncesinde tasarım 
doğrulaması yapılabilmesi için la-
boratuvar ve örnek sahalarda çalış-
ma imkanı vermeleri ve özelliklerin 
geliştirilmesi esnasında bilgi biri-
kimlerini/deneyimlerini paylaşma-
ları sayesinde ULAK kısa zamanda 
kullanılabilir hale gelmiştir.

Gelinen aşama itibari ile laboratuvar 
testleri tamamlanmak üzere olup, 
canlı şebeke kullanımı öncesinde 
örnek sahalarda testlere devam edil-
mektedir.

Operatörler ile halihazırda im-
zalanmış sözleşmeler var mıdır? 
Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda 
ULAK Baz İstasyonu kullanı-
mına yönelik hedefleriniz, stra-
tejiniz ve yürütülen faaliyetler 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Yakın zamanda ilk aşama olarak 
Turkcell ve Vodafone ile 250’şer 
adet farklı konfigürasyonlarda baz 
istasyonu satışına yönelik sözleşme 
imzalanmış olup, Türk Telekom ile 
de 125 adet baz istasyonu satışına 
yönelik sözleşme imzalanma aşa-
masına getirilmiştir. Bahsi geçen 
sözleşmeler kapsamında tanımla-
nan sorumluluklara yönelik de fa-
aliyetler yoğun bir şekilde yürütül-
mektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu tarafından yapılan IMT Hizmet 
ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendir-
me İhalesi kapsamında yayınlanan 
şartname ile ilk yıl %30, ikinci yıl 
%40, üçüncü ve devam eden yıllar 
içinde en az %45 yerli malı kulla-
nım yükümlülüğünün şart koşul-
ması ile yerli ürünler için ciddi bir 
yurtiçi pazar tanımlanmıştır. Bunun 
yanında Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından 
ihale edilen Evrensel Hizmet Proje-
leri kapsamında şart koşulan en az 
%10 ve %30 kullanım şartları da bu 
pazarın artmasına önemli katkıda 
bulunmuştur. Hedefimiz ULAK’ı 

“ULAK PROJESİ YERLİ TEKNOLOJİ 
ÜRETİMİNİN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi, Aselsan ana yükleniciliğinde 
Netaş ve Argela firmaları ile 
birlikte geliştirilen ULAK Projesi’ni 
değerlendirdi. Tüfekçi, “ULAK 
Projesi’nde yerel pazarın etkisini en iyi 
şekilde kullanma gerekliliği daha iyi 
anlaşılacaktır. Yerli ürün, yerli pazar 
avantajını kullanarak küresel pazara 
daha güçlü şekilde ulaşabileceğinden 
ve yerele özgü ihtiyaçlara en kolay 
cevap verecek ürün olacağından, 
Türkiye 4.5G altyapısında ULAK 
ürünlerinin kullanımının teşvik 
edilmesi, sonraki nesilde de yerli 
teknoloji üretiminin önünü açacaktır.” 
dedi.

ULAK Baz İstasyonu’nun, Ev-
rensel Hizmet Kanunu çerçe-
vesinde kurulmuş olan mobil 
haberleşme altyapısının gün-
cellenmesi ve yaygınlaştırılma-
sı işi kapsamında kullanılması-
na yönelik yürütülen çalışmalar 
ve güncel durum hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı tarafından Evrensel 
Hizmet Kanunu çerçevesinde 
kurulmuş olan mobil haberleş-
me altyapısının güncellenmesi 
kapsamında en az %10, yaygın-
laştırılması işi kapsamında da en 
az %30 yerli malı belgesine sahip 
ürün kullanımı şartı getirilmiştir.

Bahsi geçen projeler kapsamın-
da kurulu/kurulacak sahalar 2G 
ve 4.5G teknolojilerine sahip 
baz istasyonlarını içerecek olup, 
ULAK’ın 4.5G şebekesinde hiz-
met verecektir. Her üç operatö-
rün aynı baz istasyonundan aynı 
anda hizmet alabilmesi için ge-
rekli olan “RAN Sharing” özelliği 
tasarımı tamamlanmış, laboratu-
var testlerine başlanmıştır. 

Laboratuvar testleri sonrasında 
hali hazırda kurulu olan ve sade-
ce 2G teknolojisine sahip Çankırı 
bölgede bulunan 6 adet sahaya 
kurulumlar yapılmış olup, yakın 
bir zamanda saha testlerinin 
tamamlanması planlanmıştır. 

Bunun yanında bu projeler kap-
samında işletmeci operatörlerle 
ve 2G altyapı sağlayıcı firmalarla 
sözleşme imzalanmasına yönelik 
faaliyetler de yoğun bir şekilde 
devam etmektedir.
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canlı şebeke kullanımı için en kısa 
zamanda olgun hale getirmek ve 
yukarıda belirlenen oranlardan daha 
fazla kullanımını sağlamaktır.

Son iki yıldır dünyanın en büyük 
Mobil İletişim Fuarı olan Mobile 
World Congress’e (MWC) stand 
kurulumu yapılarak katılım sağlan-
mış olup, ULAK’ın yurtdışı pazarda 
da tanınabilirliğinin artırılması yö-
nünde ciddi çalışmalar yapılmıştır. 
Bunun yanında yine bu tarz ürün-
lerin tanıtımının yapıldığı birçok 
uluslararası fuara katılım sağlana-
rak, ürün tanıtımları yapılmıştır. Her 
fırsatta yabancı heyet ziyaretlerinde 
ürün ön plana çıkarılarak farkında-
lığın artırılması yönünde faaliyetler 
yürütülmüştür. Şebeke büyüklükleri 
ile dünyada önemli bir yere sahip 
olan operatörlerimizin canlı şebe-
kelerinde kısa zamanda kullanımına 
geçmesi ile birlikte ULAK’ın ciddi 
bir referansa sahip olmasını ve bu 
referans ile birlikte başta çevre ülke-
ler olmak üzere yurtdışı pazarında 
da hak ettiği yeri almasını hedefl i-
yoruz.

“YENİ ÖZELLİKLER 
KAZANDIRILIYOR”
ULAK Baz İstasyonu’nun daha 
da geliştirilmesiyle ilgili  nasıl bir 
yol haritanız var?

ULAK Baz İstasyonu, 3GPP tara-
fından yayınlanan Release 10 ve 
Release 11 standartları temel alına-
rak ve donanımsal olarak herhangi 
bir değişiklik yapılmadan yazılımsal 
olarak gelişmeye açık esnek mimari 
ile Release 12 ve Release 13 stan-
dartlarını da destekleyecek şekilde 
geliştirilmektedir. Ticari kullanım 
amacı ile 800MHz, 1800MHz ve 
2600MHz frekans bantlarını destek-
leyecek şekilde, Kamu Güvenliği 
sistemlerinde kullanım amacı ile de 
450MHz frekans bandını destekle-
yecek şekilde çalışmalar yürütül-
mektedir.

Canlı şebeke kullanımını artırmak 
ve sürekliliğini sağlamak amacı ile 
donanımsal ve yazılımsal yeni özel-
liklerin kazandırılmasına yönelik 
faaliyetlere yoğun şekilde devam 
edilmelidir. Ciddi bir teknolojik ve 
fi yat rekabetinin olduğu mobil ile-
tişim pazarında ayakta kalmanın ve 
bu pazarda söz sahibi olmanın tek 
yolu sürekli geliştirme yapmak ve 
yeni teknolojiler üretmektir. Bunun 
yanında ürün çeşitliliğinin artırılma-
sı ve uçtan uca canlı şebekede kulla-
nılan diğer ürünlerinde bir an önce 
bu portföye kazandırılması büyük 
önem taşımaktadır.

En büyük hedefi miz; yeni standart 
sürümleri ile hızlı gelişen ve deği-
şen bu teknolojiyi bir an önce ya-
kalamak, daha ötesine geçmek, ta-
nımlayacağımız yeni teknolojilerle 
standart oluşturma faaliyetlerine 
katılmak, kullanılacak teknolojilerin 
belirlenmesinde söz sahibi olmak, 
alınacak yeni patentlerle daha güçlü 
bir konuma gelip tüm dünyada tanı-
na bir Türk markası haline gelmektir.

1 Ağustos 2017’de gerçekleştirilmiş 
olan 6G Haberleşme Teknolojileri 
ve Uygulamaları Çalıştayı’nda da 
mevcut teknolojiyi uygulayan bir 

ülke olmak yerine, yeni standart-
ların belirlenmesinde söz sahibi 
olan bir ülke konumuna gelmenin 
önemi vurgulanmıştır. Haberleşme 
teknolojilerinde yeni standartların 
belirlenme süreci, bu standartları 
kullanacak ürünlerin piyasaya sü-
rülmesinin yaklaşık 10 sene kadar 
öncesinde başlamaktadır, bu neden-
le 5G ve ötesi için çalışmalarımıza, 
üniversite ve sanayi iş birliğini ön 
plana çıkartarak hız vermemiz el-
zemdir. 

İDEF 2017 kapsamında ULAK 
Baz İstasyonu’nun Kamu Güven-
liği ve Acil Yardım Haberleşme 
Sisteminin Geniş Bant Çözümün-
de Kullanılmasına Yönelik Niyet 
Anlaşması imzalandı. Söz konusu 
anlaşmasının içeriği hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Günümüz ihtiyaçları ve önümüzde-
ki yıllarda beklenen gelişmeler doğ-
rultusunda, Kamu Güvenliği alanın-
da, veri iletişim trafi ğine duyulan 
gereksinim artmaktadır. 

İletişim trafi ğine yönelik artan ih-
tiyaçların karşılanması amacıyla 
ULAK Projesi ile (4.5G) LTE-
Advanced teknolojisine sahip yerli 
yazılım ve donanım sistemleri milli 
olarak Kamu Güvenliği Haberleş-
me Sistemleri’ne kazandırılacak-
tır. Bununla birlikte Ülkemiz siber 
saldırılara karşı milli güvenlik me-
kanizmalarının daha da güçlendiril-
diği Kamu Güvenliği Haberleşme 
Sistemleri’ne sahip olacaktır.

Bu kapsamda, Müsteşarlığımız 
ile Aselsan Elektronik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş arasında ULAK Baz 
İstasyonu’nun Kamu Güvenli-
ği ve Acil Yardım Haberleşme 
Sistemi’nin geniş band çözümünde 
kullanılmasına yönelik yapılacak 
görüşme ve çalışmalara zemin oluş-
turmak için 11 Mayıs 2017 tarihinde 
IDEF 2017’de bir İyi Niyet Anlaş-
ması imzalanmıştır.

ULAK Projesi kapsamında 
ortaya çıkan 4.5G Macrocell Baz 
İstasyonu’nun marklaşmasına/
şirketleşmesine yönelik bir yol 
haritanız var mı?

Daha önce de belirtildiği üzere nihai 
amaç ULAK’ın mobil iletişim paza-
rında bilinen bir marka haline geti-
rilmesi, diğer bir değişle bir dünya 
markası olmasıdır.

Proje başlangıcından bu yana yur-
tiçi ve yurtdışı pazar araştırmaları 
yapılmış, bu kapsamında sektörün 
dinamiklerini yakından takip eden 
ve çok iyi bilen danışmanlarla/
danışman fi rmalarla çalışılmış, ra-
porlar hazırlanmış ve bu raporlar 
sürekli güncel tutulmaya çalışılmış-
tır. Çok hızlı değişen dinamiklerin 
ULAK’ın pazar potansiyeline etki-
leri incelenmiş, yurtdışı pazarlara 
açılması için çok önemli referans 
olacak yurtiçi pazarda kullanıma 
yönelik başta Savunma Sanayii 
Müsteşarlığımız (SSM) olmak üze-
re Devletimizin desteği ile önemli 
gelişmeler sağlanmıştır.

Gelinen aşama itibari ile Müsteşar-
lığımız ULAK Haberleşme A.Ş. 
şirketini kurmuştur. İlk aşamada 
SSM ve Aselsan ortaklığında faali-
yetlerine başlayacak Şirket’in yakın 
bir zamanda Yönetim Kurulu Üye-
leri belirlenmiştir. Faaliyetlerine 
ULAK’ın pazarlama ve satışı ile 
başlayacak olan Şirket’in, kısa za-
manda yeni ortaklık yapısı ile diğer 
disiplinleri de içinde barındıracak 
şekilde büyümesini amaçlamakta-
yız.

4.5G’den 5G’ye geçiş aşama-
sında, iletişim teknolojilerinde 
önemli bir dönüşüm süreci 
beklenmektedir. Bu dönüşüm 
sürecinde mobil cihaz sayısının 
ve çeşitliliğinin artması, şebeke 
kullanım oranının yoğunlaşması, 
yeni güvenlik gereksinimleri-
nin ortaya çıkması gibi bir dizi 

faktörün önemli rol oynayacağı 
değerlendiriliyor. 5G ile birlikte 
ortaya çıkacak bu dönüşüm süre-
cinde oluşacak fırsatların değer-
lendirilmesi noktasında ULAK 
Projesi’nin nasıl bir katkı sağla-
yacağını değerlendiriyorsunuz?

Devletin risk sermayesi yatırımcısı 
rolünü üstleneceği ULAK benzeri 
projelerle, 5G’de yenilikçi ve buluş/
patent üretebilen bir startup eko-
sistemi oluşturabilir. Oluşacak bu 
startup ekosisteminin bir sonraki 
nesilde, standart belirleyici yapı-
larda, yüksek etkiye sahip olmaları 
kuvvetle muhtemeldir. Bu neden-
le Türkiye’nin 5G vizyonu büyük 
önem taşımaktadır.

Türkiye’de son yıllarda, haberleşme 
sektöründe yerel teknoloji geliştir-
me konusunda son derece umut vaat 
eden gelişmeler vardır. 3G mikro 
baz istasyonları ile başlayan süreç, 
şu anda 4.5G baz istasyonlarının 
yerel üretilmesi ve akabinde onu 
destekleyecek bir ekosistem yolun-
da ilerlemektedir. Bu süreçte, dev-
let savunma sanayiindeki başarısı-
nı, haberleşme sektörüne yaymayı 
hedefl emiş ve bu alanda risk yatı-
rımcısı rolü üstlenerek, yerli ticari 
haberleşme endüstrisinde yerel tek-
nolojiye yönelik ilk adımları atmış-
tır. Bu vizyonun 5G yönünde iler-
letilmesi ve güçlendirilmesi küresel 
anlamda rekabetçi yeni bir endüstri 
oluşturulmasını sağlayacaktır.

Başlatılan çalışmaların 4.5G baz 
istasyonları ile sınırlı kalmaması 
planlanmaktadır. Çalışmaların diğer 
şebeke bileşenlerini de kapsaması 
ve bir sonraki nesil olan 5G şimdi-
den içine alan bir ekosistem yaratıl-
ması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, Türkiye’de yerli teknoloji-
yi desteklemek için atılacak doğru 
adımların belirlenmesinde, ULAK 
Projesi iyi bir tecrübe olacaktır. 
Yerli pazarın, ölçek ekonomile-
ri açısından sahip olduğu kaldıraç 
gücü dikkate alındığında, ULAK 
Projesi’nde yerel pazarın etkisini en 
iyi şekilde kullanma gerekliliği daha 
iyi anlaşılacaktır. Yerli ürün, yerli 
pazar avantajını kullanarak küresel 
pazara daha güçlü şekilde ulaşabile-
ceğinden ve yerele özgü ihtiyaçlara 
en kolay cevap verecek ürün olaca-
ğından, Türkiye 4.5G altyapısında 
ULAK ürünlerinin kullanımının 

teşvik edil-
mesi, son-
raki nesil-
de de yerli 
t ekno lo j i 
üretiminin 
önünü aça-
caktır.

Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin sektöre nasıl 
bir katkı sağlayacağını değerlen-
diriyorsunuz?

Kümelenme faaliyetleri savunma 
sanayiinde de önem verdiğimiz bir 
alandır. Şunu memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki, IMT Hizmet ve 
Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme 
İhalesi kapsamında getirilen yerlilik 
şartları haberleşme sektörümüzü 
harekete geçirmiş ve firmalarımızı 
bu pazarda yer almak konusunda 
yüreklendirmiştir. Bu kapsamda 
firmalarımıza ULAK Haberleşme 
A.Ş.’yi koçbaşı olarak kullanmaları-
nı, bu şirketin ürünlerini destekleye-
cek bir ekosistem oluşturmalarını ve 
sektörde hep birlikte daha güçlü yer 
almalarını tavsiye ediyorum.

Projesi’nde yerel pazarın etkisini en 
iyi şekilde kullanma gerekliliği daha 
iyi anlaşılacaktır. Yerli ürün, yerli 
pazar avantajını kullanarak küresel 
pazara daha güçlü şekilde ulaşabile-
ceğinden ve yerele özgü ihtiyaçlara 
en kolay cevap verecek ürün olaca-
ğından, Türkiye 4.5G altyapısında 
ULAK ürünlerinin kullanımının 

teşvik edil-
mesi, son-
raki nesil-
de de yerli 
t ekno lo j i 
üretiminin 
önünü aça-
caktır.

Kümelenmesi’nin sektöre nasıl 
bir katkı sağlayacağını değerlen-

Kümelenme faaliyetleri savunma 
sanayiinde de önem verdiğimiz bir 
alandır. Şunu memnuniyetle ifade 

Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme 
İhalesi kapsamında getirilen yerlilik 
şartları haberleşme sektörümüzü 
harekete geçirmiş ve firmalarımızı 
bu pazarda yer almak konusunda 

A.Ş.’yi koçbaşı olarak kullanmaları-
nı, bu şirketin ürünlerini destekleye-
cek bir ekosistem oluşturmalarını ve 
sektörde hep birlikte daha güçlü yer 

“YERLİLİK ŞARTLARI 
HABERLEŞME 
SEKTÖRÜNÜ 
HAREKETE GEÇİRDİ”
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OSTİM Organize Sanayi Bölge-
si Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen programa; Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşarı Suat Hayri Aka, TCDD Ge-
nel Müdürü ve ARUS Yönetim Kurulu 
Başkanı İsa Apaydın, Ankara Sanayi 
Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başka-
nı Nurettin Özdebir, OSTİM Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, TCDD 
Taşımacılık Genel Müdürü 
Veysi Kurt, TÜLOMSAŞ 
Genel Müdürü Hayri Avcı, 
TÜVASAŞ Genel Müdürü 
İlhan Kocaarslan, TÜDEM-
SAŞ Genel Müdür Yardım-
cısı Celalettin Bayrakçıl ve 
ARUS üyesi 90 fi rmadan 
160 temsilci katıldı.

“Devlet politikası olarak 
kabul edildi”
Programın açılışında konu-
şan, TCDD Genel Müdürü 
ve ARUS Yönetim Kurulu 
Başkanı İsa Apaydın, etkin-
liğin milli üretim seferberliği 
kapsamında düzenlendiğini 
bildirdi. 2003 yılından itiba-
ren demiryollarının makus 
talihini geride bırakacak; kışı yaza, ka-
ranlığı aydınlığa dönüştürecek adımlar 
atıldığını kaydeden Apaydın, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbaka-
nımızın liderliğinde ve hükümetlerimi-
zin desteğiyle yeni bir demiryolu sefer-
berliği başlatıldı. Demiryolları devlet 
politikası olarak kabul edildi. Seferber-
lik kapsamında bugüne kadar 60 mil-
yar liranın üzerinde yatırım yapılarak, 
deyim yerindeyse demiryolları adeta 
altın çağını yaşamaktadır.” dedi.

Demiryolu endüstrisinin ülkemizde 
gelişmesi ile yerli ve milli üretim kap-
samında önemli çalışmalar yapmaya 
devam ettiklerini dile getiren TCDD 
Genel Müdürü, bağlı ortaklıklarda ya-
pılan milli ürünlere dikkat çekti. Mev-
cut 19 adet YHT setine ilaveten 10 adet 
setin temin çalışmalarının sürdüğünü 
anlatan İsa Apaydın, SİP kapsamında 
96 YHT seti daha temin edilmesine 
yönelik proje yürüttüklerini, söz konu-
su YHT setlerinden 60 adedinin yüzde 
53,  16 adedinin ise yüzde 74 yerlilik 
oranı ve Milli Tren olarak üretileceğini 
vurguladı.

Yerlilik oranları artıyor
Milli Elektrikli Tren setlerinde ise as-
gari yüzde 60 yerliliği hedefl ediklerini 
söyleyen Apaydın, “Biz bu oranları 

yerlilik oranlarını yeterli görmüyoruz. 
Yerlilik oranlarını daha da yukarı çı-
karmaya yönelik çalışmalarımız de-
vam edecektir.” ifadelerini kullandı.  

ARUS’un, 20 ilden 170 üyesi ve bu 
üyelerde 32.450 çalışan ve dolaylı 
olarak 150 bin kişiye istihdama sa-
hip olduğu bilgisini veren Apaydın, 
konuşmasını, “Raylı ulaşım sistemle-
rinin tamamının yerli ve milli olarak 
sanayicilerimiz tarafından üretilmesi-
ni ve dünya markası haline getirmeyi 

hedefl eyen ARUS üyesi üretici fi rma-
lar, bugüne kadar yüzde 48’den yüzde 
60’a varan yerlilik oranlarıyla tramvay, 
trambüs ve hafi f metro olmak üzere 
toplam 224 ulaşım aracını milli marka 
olarak üretmeyi başarmışlardır.” diye-
rek tamamladı. 

“Önemli fırsat alanı”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın, konuşmasının 
başında, “ARUS’un kuruluşunda ve 
kurgulanmasında ve ülkemizde yerli 
sanayinin gelişmesinde, bizim hayal-
lerimizin oluşmasında büyük katkıları 
olduğunu düşünerek, Prof. Dr. Sedat 
Çelikdoğan’ı onu bir kere daha rah-
metle ve hayırla yad etmek istiyorum.” 
dedi.

Raylı sistemlerin, ülkemiz için önem-
li bir fırsat alanı oluşturduğuna işaret 
eden Başkan Aydın, güzel gelişmeler 
olduğunu belirterek şu görüşleri pay-
laştı: “Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığımızın kontrolünde ve 
kısmen ilgi alanında belediyelerin yü-
rüttüğü metro ve hafi f raylı sistemler 
tarafı var. Burada da ülkemizde ciddi 
fırsatlar var. Buradaki politikaların 
oluşturulması hepimiz için son derece 
önemli. Özellikle İstanbul Ulaşım, An-

kara Metrosu ve diğer şehirlerimizin 
verdikleri kararlar hem sektörü hem 
sanayileşmeyi hem de bu alandaki 
sanayicilerimizi yakından ilgilendiri-
yor.”

“Küresel firmalar çıkmalı”
“Devletimizin yanımızda durması, bu 
sektörün motivasyonu için son derece 
kıymetli.” diyen Orhan Aydın, ülke-
mizden; bütün dünyada malını satabi-
len, üretim yapabilen, bütün dünya ile 

rekabet yapabilen küresel 
fi rmaları ülkemizden çıkma-
sı gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin potansiyel ve 
kapasitesinin düşünüldü-
ğünden çok daha fazla ol-
duğunu vurgulayan, ARUS 
Üyesi Ankaları bir fi rma-
nın Bangkok’un metro işini 
yaptığını söyleyen Aydın, 
“Ülkemizdeki belediyele-
rimizin ihtiyacı olan raylı 
sistemlerin yine yerli fi rma-
larımız tarafından yapılıyor 
olmazı bizim heyecanımızı 
ve motivasyonumuzu çok 
artırıyor. Bursa, Kocaeli, 
Kayseri, Malatya, Samsun 
illerimizin raylı sistem araç-
ları yerli fi rmalarımız tara-

fından yapıldı. Demek ki artık bu alan-
da varız. Var olmaya devam edeceğiz. 
Bunun arkasında tabii ki kamu politi-
kaları çok stratejik. Firmalarımızın bu 
işleri yaparken kamu politikalarının da 
bizi okuyor, bizi görüyor, hissediyor 
olması lazım.” dedi. 

“Başat rol sanayici ve kamuda”
ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nu-
rettin Özdebir, üretmeyen milletle-
rin, güdülmeye, yönetilmeye mah-
kum olduğunu anımsattı. Türkiye’nin 
cari açığının altını çizen Özdebir, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın çok önemli bir devrime 
imza attığını, Ankara Metrosu ihalesi 
çıkarılırken ilk defa Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinde yüzde 51 yerlilik şartını 
koyduğunu anımsattı. 

Aynı atılımı 4.5 G’de de beklediklerini 
belirten Başkan Özdebir, yerli üreti-
me yönelik güvenini ise şöyle anlattı: 
“OSTİM’de, Ankara’da çok ciddi bir 
potansiyel var. Bu sokaklardaki iş-
letmeler içerisinde gerçekten parmak 
ısırtacak teknolojilerde üretim yapan 
fi rmalarımız var. Bunlara şans verme-
miz lazım. Şans verdiğimiz takdirde 
bunların hepsini yapabilecek kabiliyet-
te olduklarına inanıyorum.”

Milli üretim seferberliğinde 
YERLİLEŞME BİR NUMARALI HEDEF

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD), bağlı ortaklıkları 
ile Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) üyeleri 
arasında ‘Yerli Üretim İş Birliği Günü’ 
düzenlendi. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat 
Hayri Aka, “Türkiye için mutlaka 
başarılması gereken şey; yerlileşme 
ve sanayide ve teknolojide kendi 
ürünlerini ve teknolojilerini üretme.” 
dedi.

YERLİLEŞME BİR NUMARALI HEDEFYERLİLEŞME BİR NUMARALI HEDEF

İsa Apaydın: 
“Yerlilik oranlarını 

daha da yukarı 
çıkarmaya yönelik 

çalışmalarımız 
devam edecektir.”

Nurettin Özdebir: 
“Daha yüksek katma 

değerli ürünler 
yapmamız lazım. 

Burada en başat rol, 
sanayicilere olduğu 

kadar kamuya 
düşüyor.”

Orhan Aydın: 
“Devletimizin 

yanımızda durması, 
bu sektörün 
motivasyonu 

için son derece 
kıymetli.”

Etkinlikte, TCDD Taşımacılık, TÜLOMSAŞ, 
TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ tarafından birer 
sunum yapıldı. Sunumların ardından 
ARUS üyesi 90 firmadan 160 temsilci ile iş 
görüşmeleri gerçekleştirildi. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Müsteşarı Suat 
Hayri Aka, ARUS’un sektördeki 
rolünü hatırlattı. Türkiye’nin 
önümüzdeki dönem başarma-
sı gereken bir numaralı hedef 
olarak yerlileşmeyi gösteren 
Aka, “Son derece iyi bir yoldayız 
ama yapacak daha çok işimiz, 
gidecek daha çok yolumuz var. 
2006 yılında müsteşar yardımcı-
sı olarak göreve başladığımda 
Bakanlığın uğraştığı bir sorun 
vardı. Yüksek hızlı tren rayı 
alınamıyordu. Yabancılar bize ray 
satmıyordu. 

Her alanda Türkiye’nin mutlaka 
bağımsızlık için; lojistik bağımsız-
lık, sanayide bağımsızlık, ticarette 
bağımsızlık ve güçlü bir Türkiye 
için mutlaka başarılması gereken 
şey; yerlileşme ve sanayide ve 
teknolojide kendi ürünlerini ve 
teknolojilerini üretme.” dedi.

2003 yılından bugüne kadar 
347 milyar liralık yatırım yapıldı-
ğını anlatan Suat Hayri Aka şu 
hususlara temas etti: “2023 yılına 
kadar da bir dizi yatırım yaparak 
Türkiye’nin ulaşım alt yapılarını iyi 
bir seviyeye getirme konusunda 
son derece ciddi bir hazırlık için-
deyiz. Demiryollarında 3 bin 500 
km yüksek hızlı, 8 bin 500 km 
hızlı tren ağına kavuşmuş olaca-
ğız ve konvansiyonel hatlarımızın 
hemen hemen tamamını 2023 
yılına kadar sinyalli, elektrikli hale 
getireceğiz.” 

Aka, önümüzdeki dönemde 
bütün limanları, organize sanayi 
bölgelerini, endüstri bölgelerini, 
maden ocaklarını, büyük fab-
rikaları ve endüstriyel tesisleri 
demiryolu ağına bağlayacaklarını 
söyledi.

“KENDİ ÜRÜN VE 
TEKNOLOJİMİZİ 
ÜRETMELİYİZ”
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Günümüz iş hayatında bir göz 
attığımızda, şirketlerin; şirket 
sermayeleri, müşteri portföy-

leri, stratejik iş ortaklıkları, marka 
değerleri, yaygın hizmet ağları, tek-
noloji buluşları gibi değerlerinin yanı 
sıra artık hepsinden çok farkında ol-
dukları bir değerleri daha var: İnsan 
kaynakları.

Üretim ve hizmette verimliliği, kali-
teyi, performansı arttırmaya yönelik 
çalışmalar gün geçtikçe artıyor. Tek-
noloji dünyasına yeni bir makine, 
yeni bir sermaye, enerji, iş yaşamını 
kolaylaştırıcı bir unsur ekleniyor. 

Yenilenen sistemler, makineler, 
ekipmanlar her daim iş yaşamını 
kolaylaştırıcı unsurlar. Ama tüm bu 
önemli girdiler insan kaynağı olma-
dan bir anlam ifade etmiyor. İnsan 
kaynağı, fikir ve bilgi üreten, çalış-
tığı kuruluşa değer katıyor. İnsan 
kaynakları profesyonellerinin önemli 
bir görevi de sistemde rol alacak in-
sanların yeterliliklerinin tespiti. Bir 
diğer ifadeyle onlar; kuruluşta görev 
alacak kişilerin meslekleri ile ilgili 
kriterleri karşılayıp karşılamadıkları-
nı belirlemek zorunda. 

Yapılan değerlendirmelerde; serti-
fikalı personelin kendisine, çalıştığı 
kuruma ve ülke ekonomisine ciddi 
fayda sağladığı belirtiliyor.  

Dünya ile eşgüdümlü bir şekilde ül-
kemizde de kurulan Mesleki Yeterli-
lik Sistemi sayesinde, birçok meslek 
standardı ve yeterliliği hazırlandı. 
Böylece, değerlendirme yöntemleri 
ile kişilerin bu kriterlere sahip olup 
olmadıkları belirlenecek ve işe uy-
gun personel istihdamı gerçekleştiri-
lecek. 

Ulusal yeterlilik şöyle tanımlanı-
yor: Yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarınca yapılan değerlendir-
melerle tespit edilen ve Mesleki Ye-
terlilik Kurumu (MYK) tarafından 
onaylanarak ulusal yeterlilik çerçe-
vesine yerleştirilen, bireyin sahip 
olması gereken bilgi, beceri ve yet-
kinlik. 

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nde 
yaşanan gelişmeleri yakından takip 
eden sektörlerden biri de demiryo-
lu.  Bu alanda; Cer, Yol, Tesisler ve 
Trafik branşlarında toplam 18 adet 
mesleğin ulusal meslek standardı ve 
ulusal yeterlilikleri yayımlandı. 

Demiryolu Sektöründe Ulusal Yeter-
lilik Sistemi ve VOC-TEST Merkezi 
Kurulması Projesi, Merkezi Finans 
ve İhale Birimi (CFCU) tarafından-
öncelikli sektörler arasında yapılan 
değerlendirmeler sonucu uygun ve 
desteklenmeye değer bir proje olarak 
kabul edildi ve 18.06.2013 tarihinde 

başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile 
demiryolu sektöründe çalışanlar ve 
çalışmak isteyenler için sınav ve bel-
gelendirmeye doğru bir adım daha 
atıldı. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi 
(AYÇ) ile uyumlu, Demiryolu Ulu-
sal Meslek Standartları ve Mesleki 
Yeterlilikleri oluşturulacak. Bu saye-
de demiryolunda eğitim ve istihdam 
arasındaki ilişki güçlenecek, sektör-
de hayat boyu öğrenme desteklenmiş 
olacak. 

Bu çalışmaların meyvesi olarak, 

TCDD Vakfı öncülüğünde; sınav 
ve belgelendirme faaliyetlerini yü-
rütebilmek için 2 Mart 2012’de 
Ankara’da RAYTEST Özel Eğitim 
Belgelendirme Araş-Geliş. Danış-
manlık Test ve Laboratuvar Hizmet-
leri Ltd. Şti. kuruldu. RAYTEST, 
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi üyesi olan ve demir-
yolunda mesleki yeterliliğin tek ad-
resi olan şirket, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından ulusal yeterli-
liklere göre sınav ve belgelendirme 
yapmakla yetkilendirildi. 

Demiryolunda mesleki 
yeterliliğin tek adresi    

RAYTEST



Artan rekabet ortamında rakip-
lerden farklı olabilmek, sür-
dürülebilir yapıya kavuşmak 

için üretim yapıları ve ticaretin küre-
sel stratejileri gün geçtikçe değişiyor. 
2023 hedefl eri doğrultusunda dünyanın 
ilk 10 ekonomisi içine girmek isteyen 
Türkiye de bu noktada gerek KOBİ’ler 
gerekse ölçeği büyük işletmelere des-
teklerini çeşitlendiriyor.

Ekonomilerin temel güçlerinden biri 
olan KOBİ’ler, gelişmiş ülkelerde kü-
melenme modelleriyle küresel mar-
kalar haline dönüşüyor. Katma değeri 
yüksek üretim, teknoloji ve tasarımın, 
markaların sağlam temeller üzerine 
inşa edilmelerine ve büyümelerine 
önemli katkıları oluyor. 

Batı’daki geçmişi çok eskilere dayanan 
kümelenme çalışmaları, Türkiye’de de 
son 15 yılda sıkça konuşuluyor ve ba-
şarılı örnekleri görülüyor. Ülkemizde 
birçok sektör, kriz ortamlarında daya-
nıklı olabilmek, yeni pazarlara açılabil-
mek ve uluslararası ticaret ağının güçlü 
oyuncusu haline gelebilmek için çıkış 
noktası olarak kümelenmeyi görmeye 
başladı.  

Bu ortam içerisinde OSTİM başta ol-
mak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgele-
rinde başarılı kümelenmeler faaliyete 
geçti. Devlet de bu yapılara yönelik 
teşvik mekanizmaları geliştirdi.  Tür-
kiye’deki kümeler ve küme girişimleri 
arasındaki iş birliği ve koordinasyonun 
sağlanması amacıyla 2010’da imzala-
nan niyet protokolü ile de AKİP oluş-
turtuldu. AKİP’in kurulduğu günden 
bu yana geçen süre içinde bazı küme 
ve küme girişimleri çalışmalarını son-
landırırken çok sayıda yeni küme giri-
şimi oluştu. 

Aralık 2016’da yeni 
bir sayfa açıldı
Söz konusu gelişmeler hızlı bir şekil-
de sürerken, AKİP de kuruluş amacı 
doğrultusunda sahadaydı. Platformdan 
en büyük beklenti; kümelerin koordi-
nasyonunda etkin bir rol üstlenmesi 
idi. Bu talep doğrultusunda; ‘Anadolu 
Kümelerinin Çatısı’ olarak da nitelen-
dirilen Platformun kurumsal gücünü 
pekiştirmek, kümelenme başta olmak 
üzere alanına giren ulusal politikalar-

da söz sahibi konuma gelmesini sağ-
lamak amacıyla yeni bir yol haritası 
çizildi. 16 Aralık 2016’da OSTİM’in 
ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 
4. toplantı, AKİP’in geleceğine ilişkin 
hedefl erinde milat oldu. 

Yeni dönemin şekillendiği  toplantı-
ya, ülke genelinden 41 kümelenme 
kurumsal katılım sağladı. AKİP'in 
Ankara buluşmasında; bakanlık, kal-
kınma ajansı ve üniversite temsilcileri 
ile sanayi, ticaret odası, kümelenme 
yönetimlerinden 95 katılımcı yer aldı. 
Her bir küme hakkında karşılıklı bili-
nirlik ve görünürlüğü sağlayarak sü-
reçte beraber ilerlemek için ortak niyet 
ve kuralların yeniden tanımlanarak 
yürürlüğe konulmasının hedefl endiği-
ni toplantıda AKİP’in yeni dönemdeki 
faaliyetlerini koordine edecek 7 kişilik 
İcra Kurulu oluşturuldu. 

İleri hedefler 
Türkiye’deki tüm kümeler ve küme 
girişimlerinin doğal üye kabul edildiği 
AKİP’in, temel amacı, “Üye kümeler 
arasında iletişim ve iş birliğini artıra-
rak birlikte büyüme ve gelişmeye katkı 
sağlamak.” ifadeleriyle özetlense de 
AKİP’in masasında dört maddelik ‘ile-
ri hedefl er’ var. Bunlar sırasıyla şöyle: 

• Bölgesel kalkınma modeli olan 
Kümelenme çalışmaları hakkında 
farkındalık yaratmak, Türkiye’de 
yaygınlaştırmak ve geliştirmek. 
Merkezi, yerel otoriteler ve üniver-
siteler ile ilişkilerin geliştirilmesine 
destek vermek.

• Kümeler ve küme girişimleri arasın-
da koordinasyonu sağlamak, bilgi ve 
deneyimlerini paylaşmak ve yeni kü-
melerin gelişmelerine teşvik etmek 
ve destek olmak. Kümeler arası iş-
birliklerini, iş ortaklıklarını artırmak 
ve ortak projeleri geliştirmek, sun-
mak ve yürütmek,

• Uluslararası iş birliği ağ ve platform-
larında etkin yer almak ve kümelerin 
uluslararası tanıtımını yaparak küre-
sel değer ve tedarik zincirlerine ek-
lenmesini sağlamak,

• Ulusal kümelenme politikası ile des-
tek modellerinin geliştirilmesi ve uy-
gulanmasına katkı vermek.

Bölgesel Kalkınmadan Ulusal Kalkınmaya

KÜMELERİN İŞ BİRLİĞİ

ANADOLU KÜMELERİNİN ÇATISI AKİP, YENİ ROTASIYLA DAHA ETKİN OLACAK

3 Haziran 2010 tarihinde imzalanan 
niyet protokolü ile faaliyetlerine 
başlayan Anadolu Kümeleri İşbirliği 
Platformu (AKİP); mevcut küme 
ve küme girişimleri, kamu ve 
üniversiteler arasındaki koordinasyon 
ve iletişimi artırarak planlı 
kalkınmaya önemli katkılar sağlamaya 
hazırlanıyor.

16 Aralık 2016’da OSTİM’in ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 4. toplantı, AKİP’in 
geleceğine ilişkin hedeflerinde milat oldu. Yeni dönemin şekillendiği toplantıya, ülke 

genelinden 41 kümelenme kurumsal katılım sağladı.

2009 yılında o zaman çok az sayıda 
küme ve küme girişimi ile kurdu-
ğumuz Anadolu Kümeleri İşbirliği 
Platformu, kuruluşundan bu yana ger-
çekleşen gelişmeleri de dikkate alarak 
2016 yılında çalışmalarını yeniden 
tasarlayarak hız kazandırdı. Gelişme-
ler diyorum çünkü AKİP kurulduğu 
günden sonra Ekonomi Bakanlığı ve 
kalkınma ajansları, son dönem Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı des-
tekleriyle ülkemizdeki küme ve küme 
girişimi sayısı oldukça arttı.  

2016 Aralık ayında 25 kurumdan 33 
kümenin katılımıyla yaptığımız çalış-
tayla bir icra kurulu ve iş planı oluş-
turduk. Bu arada bizim tespit ettiğimiz 
küme ve küme girişimi sayısı 60’a 
ulaşmış bulunuyor ve her birini bizzat 
yerinde tanımaya çalışıyoruz. İş planı 
doğrultusunda 2017 Şubat ayından 
itibaren kümelerimizi tanıma ve bilgi 
toplamaya çalıştık ve büyük oranda 
tamamladık. Şimdi iletişim araçlarını 
oluşturuyoruz. 

AKİP'in misyonu devam edecek
Eylül ayı itibarıyla benzer ve ilişkili 
sektörlerde çalıştaylar yapacak, 
Aralık ayı itibarıyla da ‘Kümelerarası 
İş birliği Konferans ve Görüşmeleri’ 
organizasyonunu gerçekleştireceğiz. 
Bu buluşmanın sonuçları, AKİP’in mis-
yonu ve ilerleyen dönem çalışmalarını 
belirleyecek. Tabii tüm bu süreçlerde 

bakanlıkların, kal-
kınma ajanslarının, 
destekleyici kurum 
ve kuruluşların ve 
tabii üniversitelerin  
iş birliği ve desteği 
oldukça önemli.  
AKİP’in misyonu  
ülkemizin küme 
haritasının en reka-

betçi, verimli ve işlevsel bir şekilde 
planlanması ve oluşturulmasına kadar  
devam edecek.

AKİP çalışmaları kapsamında yap-
tığımız bölgesel ziyaretler, çalışma 
rotamız ve işlevimiz açısından çok 
kıymetli tespitler yapmamıza imkan 
sağladı. Birincisi; bırakın farklı böl-
geleri aynı şehirde bile aynı sektör-
de birkaç kümelenme yada küme 
girişimi  çalışması mevcut. Ankara’da 
savunma, medikal; Bursa’da tekstil; 
Gaziantep’te tekstil, gıda gibi.  Kimi 
şehirlerde ise rekabet avantajı  ve 
gelişmiş değer zinciri gün gibi açık 
küme potansiyelleri ortada kalmış 
Gaziantep’te halı, İzmir’de organik 
gıda gibi. 

En vahimi ise gerekli girdilere sahip 
olup olmadığına bakmadan  dile geti-
rilen kümelenme hevesleri. Destekle-
rin istismarı ve kaynak israfına kadar 
varan plansızlıklar.  Diğer tarafta 
kümelenmenin önemini sezmiş, kav-
ramış ama nasıl ilerleyeceğini bileme-
yen tüm çabasıyla bilgi toplamaya ça-
lışan  küme liderleri, işletmeler. Tüm 
bunların düzeltilmesinde ve geliştiril-
mesinde öncelikle kümeler arasında 
ve paralelinde kamu ve destekleyici 
kurum ve kuruluşların arasındaki 
iletişim ve koordinasyonun önemli bir 
rolü olduğunu düşünüyoruz.

“ÜLKEMİZİN REKABETÇİ 
GELECEĞİNE 
HAZIRLIK YAPIYORUZ” 
Gülnaz Karaosmanoğlu
OSTİM Vakfı Müdürü/AKİP Genel Sekreteri

www.akip.org.tr
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“TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ”
Halil Tokel 
SAHA İstanbul Kümelenmesi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

AKİP, Türkiye için vazgeçilmez bir araç. 
Türkiye, kendisine bir hedef koydu; 2023 
yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arası-
na girmek istiyor. 25 bin dolar’lık kişi 
başı milli gelir sağlamak istiyor. Bu şart-
ları sağlayabilecek potansiyeli var. 

Aşağı yukarı üretimin 
olduğu her alanda kü-
melenme potansiyeli 
mevcut. Hal böyle 
olunca bütün bir eko-
nominin kılcal da-
marlarını toplama, bir 
ana damar içerisinde 

bunların akışını temin 
etmek gerekir. Kümelerimizin en üst dü-
zeyde fayda görebilmesi için de küme 
üyelerinin küresel boyuta taşınmalıdır. 

400 bin tane KOBİ’nin sahipleriyle gö-
rüşsek ve desek ki; ‘Türkiye savaş uçağı, 
deniz altı yapmak istiyor.’ Aklınıza gelen 
en kompleks ürünü söylüyoruz. Bunları 
parçalara ayırdığımızda, bu parçaların 
Türkiye’de yapıldığını ya da yapılabile-
cek olduğunu görürüz. Bu ne demektir? 
Türkiye aslında istediği her şeyi yapabi-
lir. Hal böyle olurken; bunu yapacak yol 
ve yöntemde AKİP çok kıymetli bir araç. 
Böyle bir hedefe yürüyen Türkiye için 
AKİP olmazsa olmaz bir organizasyon-
dur.

“ORTAK SORUNLARA 
ÇÖZÜMLER ÜRETİLEBİLİR”
Kürşat Göncü
Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri

Kümelenme çalış-
maları, aynı sektörde 
faaliyet gösteren fir-
malarımızın bir araya 
gelerek ortak bir bi-
linçle hareket etmesi-
ni sağlamakta ve bu 
doğrultuda yürütülen 
kümelenme faaliyetle-
ri aracılığıyla firmaların bireysel düzeyde 
elde edebilecekleri kazançların artmasına 
vesile olmaktadır. 

Ülkemizdeki küme/küme girişimleri ile 
daha yakından tanışmak, diyalog ve iş-
birliğimizi artırmak amacıyla AKİP, ül-
kemizde faaliyet gösteren kümelerin bir 
araya gelerek daha da güçlenmesine ve 
kümelenme olgusunun daha başarılı ve 
verimli bir ortamda sürdürülmesine im-
kan tanımaktadır. 

AKİP aracılığıyla, ülkemizde üretim ya-
parak katma değer yaratan firmalarımızın 
birlikte hareket etmeyi, ortak sorunlarına 
ortak çözümler üretmeyi öğrenme sü-
recinin kolaylaşacağına ve uluslararası 
platformda bölgesel güç oluşturmanın 
adımlarının bu tür işbirlikleri sayesinde 
olacağına inanıyoruz. 

“ETKİN BİR PLATFORM”
Vacit ŞAR
HUKD Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Kuruluşundan bu-
güne kadar Anado-
lu Kümeleri İşbirliği 
Platformu’nda yer 
alan Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi 
(HUKD), AKİP'in ül-
kemiz kümelenmele-

rinin  gelişmesine, arala-
rındaki iş birliği imkanlarının tesisine ve 
kümelenmeler ile ilgili yasal mevzuatın 
geliştirilmesine katkıda bulunduğuna 
inanmaktadır.

HUKD, AKİP'in etkin bir platform ola-
rak ülkemiz kümelenmeleri arasındaki 
koordinasyonuna  devam etmesini  ve 
özellikle Hükümetimiz nezdinde küme-
lenmeler ile ilgili mevzuat da tüm kü-
melenmelerin görüş ve önerilerinin yasa 
yapıcılarına ulaştırılmasının sağlamasını 
beklemektedir.  

“SİVİL İNİSİYATİF İHTİYACINA 
CEVAP VERİYOR”
Arzu Karaarslan Azizoğlu 
GAP Organik Tarım Kümelenmesi
Proje Koordinatörü

AKİP, Türkiye’de 
uzun yıllardır küme-
lenme çalışmaları yü-
rüten fakat birbirleri 
ile kısıtlı iletişimi olan 
kümeleri bir araya 
getirmesi bağlamında 
öncü ve önemli bir 
platform. Bu çerçevede düşünüldüğünde; 
kümeler arası işbirliği, koordinasyon, ta-
nıtım ve lobicilik gibi hususlarda önemli 
katkılar yapabilecek bir sivil inisiyatif ih-
tiyacına cevap vermektedir. 

Özellikle destek mekanizmalarını tasar-
layan ve politika üreten, uygulayan ku-
rum ve kuruluşlarla mevcut durumunun 
paylaşılması, ihtiyaç ve taleplerin iletil-
mesinin yanı sıra sunulabilecek katkıla-
rın da bu kurumlarla görüşülmesi bağ-
lamında AKİP önemli rol üstlenebilir. 
Yine bu çerçevede aynı veya tamamla-
yıcı sektörlerle iştigal eden kümeleri bir 
araya getirerek bu kümeler arasındaki 
işbirliklerini artırma yönünde faaliyetler 
gerçekleştirebilir. Uluslararası örneklerin 
de yer aldığı katılımcı organizasyonlar 
düzenleyebilir.

“YETKİNLİKLERİN PAYLAŞIMI 
ÖNEMLİ”
Tolga Özbolat
ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi 
Kümelenmesi Koordinatörü

Türkiye’de son yıllar-
da öne çıkan ve önceki 
yıllara göre daha fazla 
vurgu yapılan küme 
oluşumları olumlu 
bireysel çıktılar üret-
mektedir. Ancak, bu 
oluşumların ekonomik 

anlamda kayda değecek etki yaratmala-
rı için birbirlerinden beslenmeleri kritik 
başarı faktörüdür. AKİP bu hedefe ula-
şılması için atılmış en önemli adımlardan 
biridir.   

Kümeler arasında tanınırlığın artırılması, 
paydaşların vizyonlarının genişletilmesi-
ni sağlayacak en basit ve hızlı yol olarak 
görülmektedir. Tarafların, bir diğer pay-
daşın yeteneklerinin yardımıyla, eko-
nomiye katkısını artırmasının önündeki 
engellerin üstesinden gelmesi bizce en 
belirgin çıktı olacaktır. Farklı nitelikteki 
kümelerin yetenek ve yetkinliklerinin di-
ğer paydaşlarla paylaşılması kritik önem-
dedir.

“DENEYİMLERİMİZİ 
PAYLAŞTIKÇA GÜÇLENECEĞİZ”
Yaşar Çelik
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı

Küme olarak birlikteliğin gücüne inanı-
yoruz. AKİP’in, kümelenme konusunda 
ulusal bazda bir birliktelik oluşturarak, 
bölgesel kalkınma konusunda sektör fark 
etmeksizin tek bir dil ile ihtiyaçları tespit 
edip, dile getirerek çözümler üretebile-
cek güce kavuşturulmasını sağlamalıyız. 
AKİP Kümelerin lobi gücü olmalıdır.

Yatay bir alanda faali-
yet göstermenin avan-
tajıyla, birçok farklı 
sektördeki kümelerle, 
AKİP vasıtasıyla geli-
şecek iş birliği ortam-
larında birikimlerimizi 
paylaşarak güçlenme-

yi, yerli üretime ve KOBİ’lerin gelişi-
mine farklı açılardan katkı sunabilmeyi 
isteriz.

“BİLGİ VE BİRİKİM 
DESTEĞİ VERİLMELİDİR” 
Halide Rasim
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

AKİP, olmasına ve 
faydasına inandığım 
bir yapı. Tüm kümeler 
ulusal ve uluslararası 
platformda benzer fa-
aliyetler yürütüyorlar. 
Sadece odaklandıkları 
sektör farklı. Bu se-
bepledir ki kümelerde 
uygulanan iyi örneklerin paylaşımı ülke-
mizdeki tüm kümeler adına güzel sonuç-
lar verebilir. 

Ayrıca kümelenme 10 yıl öncesine ka-
dar daha iyi biliniyor olsa da, Türkiye’de 
hala bu kavramı tam manasıyla bilmeyen 
sektörler var. Potansiyellerin de belir-
lenip kurulacak kümelere bilgi ve biri-
kim desteği verilmelidir. İŞİM olarak 
AKİP’ten beklentimiz; kümeler arası iş 
birlikleri oluşturacak bir çalışmanın ger-
çekleştirilmesidir.

“BÜYÜK BİR BOŞLUĞU
DOLDURMAKTADIR”
Akman Karakülah
OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı

2013 yılında faaliyete 
geçen OSTİM Kau-
çuk Teknolojileri Kü-
melenmesi, kauçuk 
sektörü ile ilgili olarak 
kamu, üniversite ve 
KOBİ’lerin iş birliğini 
tesis etmek amacıyla 

kurulmuştur. Kümelenmeler farklı ko-
nularda çalışsalar da birbirleriyle ilişki 
içerisinde olmaları gerekliliği ortaya çık-
mıştır. 

Kümelenmelerin kuruluş amaçları üye-
lerinin teknolojilerini, yeterliliklerini ve 
ihracat yeterliliklerini geliştirmektir. Or-
tak hedef ise ülkenin gelişmişlik seviye-
sini artırmaktır. Bu açıdan AKİP, ortak 
problemlerin çözümü, doğru örneklerin 
ön plana çıkarılması, sorunların kamuya 
doğru aktarılması açısından büyük bir 
boşluğu doldurmaktadır.

“BÖLGESEL KALKINMA GÜÇLÜ 
KOBİ’LERLE SAĞLANIR”
Mithat Ertuğ
OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı

Kümelenmeler, gö-
nüllük esasına dayalı, 
uzun soluklu çalışma-
lar olması sebebiyle; 
özverili çalışmalar 
sunabilen, bu konuda 
emek harcayan pay-
daşlar ile başarıya 
ulaşmaktadır. AKİP’ten beklentimiz; kü-
meler arası işbirliklerini arttırmak, ortak 
projeleri geliştirmek, bu projeleri beraber 
yürütmektir. Bu amaç ile kurulan destek 
mekanizmaları, aktivitelerimizi güçlendi-
recektir. 

Farklı sektörlerde yer alan çeşitli 
STK’ların ve kümelenmelerin, AKİP 
toplantılarında birbirlerinden öğrenebi-
lecekleri konular olacaktır. KOBİ’lerin 
ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalı-
şan kümelenmeler için ticaret ve sanayi 
odalarının kümelenmeleri desteklemesi 
faydalı olacak; güçlü ve sürdürülebilir 
KOBİ’ler ile bölgesel kalkınma sağlana-
caktır.

“KÜME BİRLİKTELİĞİ 
KAPSAYICI OLACAKTIR”
Fatin Dağçınar
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Kümelenme bilincinin 
oluştuğu her sektörde, 
bir ileri aşama küme-
ler arası birliktelik ol-
malıdır. Özellikle aynı 
iş kolundaki kümelen-
melerin sorunları ve 
bunların çözümleri bir 
olacağından karşıdaki 
muhatap hangi kurum ve kuruluş olur-
sa olsun bireysel çözümler yerine toplu 
çözüme gidilecek ve daha kapsayıcı ola-
caktır. Ayrı sektörlerdeki kümelerin bir-
likteliği de çok önem arz etmektedir. Bu, 
değişik sektörlerin yetilerini tanımak, bu 
yetileri kendi sektörlerindeki proseslere 
entegre edebilmek avantajını getirecektir 
ki mevcut ürün ve üretim çeşitliliği ile 
verim artımı sağlayacaktır.

“KÜMELER ÜRÜN 
GELİŞTİREBİLİR”
İlhami Pektaş
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi Koordinatörü

Kümeler arasında bil-
ginin, teknoloji,  Ar-
Ge ve pazarlama faa-
liyetlerinin paylaşımı 
çok önemli olup kü-
melerin verim ve per-
formansını artırmada 
oldukça etkilidir. Bilgi 

işleme teknolojisindeki 
hızlı değişim, Ar-Ge faaliyetlerine ayrı-
lan yüksek bütçeler, sabit varlıklara ya-
pılan yatırım ve pazarlama maliyetinin 
yüksek olmasından dolayı benzer sektör-
deki kümeler yeni ürün ve teknoloji ge-
liştirme amaçlı ortak projelerini birlikte 
finanse ederek güç birliği yapabilir, ortak 
üretim yaparak birlikte ürünler geliştire-
bilirler.

“ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ”
Tülin Murathanoğlu
EBK Seramik İş Kümesi Genel Sekreteri

Ekonomik aktörlerin 
yanı sıra kümelerin 
de AKİP çatısı al-
tında hareket etme-
leri, ülkemizde yeni 
yeni oluşan ve oturan 
kümelenme/işbirli-
ği kavramının daha 
sağlam temellere 
kavuşmasını ve kümelerin seslerini en 
iyi şekilde duyurmasını sağlayacaktır. 
İyi uygulama örneklerinin paylaşılması 
ve yaygınlaştırılması noktasında AKİP 
önemli bir rol üstlendi.

Kümelerin resmi düzeyde temsili, talep 
ve isteklerinin en uygun iletişim yöntem-
leri ile üst kademelere aktarılması, ihti-
yaç duyulan destek ve teşvik mekanizma 
ihtiyaçlarımızın dile getirilmesi hususun-
da AKİP önemli faaliyetlere imza atacak-
tır. AKİP, uluslararası işbirliği ağlarına 
katılım, iletişim noktası oluşturulması ve 
ulusal anlamda görünürlük sağlanması 
adına destekler sağlayabilir. 
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Avrupa Komisyonu’nda küme yö-
netimi mükemmeliyetinin tescili 
olarak kabul edilen Bronz Marka 

Sertifikası sahibi İŞİM, başarılı küme 
örneklerini incelemeye devam ediyor. 
AB projesi CLUSTEM’in paydaşla-
rından biri olan İŞİM, Danimarka ve 
Almanya’da farklı sektörlerden ‘Altın 
Marka’ sahibi kümeleri ziyaret etti. 

Yönetim Kurulu Başkanı Halide Ra-
sim, Küme Koordinatörü, Fevzi Gökalp 
ve Proje Yöneticisi Esma Akyüz, proje 
ortakları; İngiltere, İtalya ve İspanya 
kümelenmelerinin de katıldığı program 
kapsamında, Danimarka’nın Kopenhag 
ve Almanya’nın Hamburg şehirlerinde, 
‘Lifestyle & Design Cluster’ ve ‘Ham-
burg Aviation’un çalışmaları ve yönetim 
şekilleri hakkında bilgi aldı. İŞİM tem-
silcileri; kümelenmenin devlet politika-

sı olarak benimsendiği iki ülkede ciddi 
oranlarda destekler sağlandığı, tasarım/
yenilik, strateji geliştirme ve uluslarara-
sılaşmaya da yüksek düzeyde önem ve-
rildiği bilgisini aldı. 

Havacılık sektörünün en güçlüsü
Programın ikinci kısmında yer alan Al-
manya Hamburg’daki Hamburg Avia-
tion sektörün dünya çapında en güçlü 

kümelenmeleri arasında. 2008 yılında 
kurulan Hamburg Aviation, 3 ana üye; 
Airbus, Lufthansa Technik, Hamburg 
Airport dahil toplam 303 üye ve 40.000 
kalifiye çalışanıyla 1.3 Milyon euro büt-
çeye sahip. 

Uluslararası 20 havacılık kümelenmesi 
ile işbirliği halinde çalışan Alman küme; 
2009 yılında kurduğu 42 küme ve 16 
ülkenin ortak platformunun kuruculu-
ğunun yanı sıra koordinasyonunu da 
yürütüyor. Bu çalışmalarının yanı sıra 
ABD Seattle, Fransa Toulouse ve Kana-
da Montreal ile işbirliği yapan Hamburg 
Aviation’un Yöneticisi Anna Maassen, 
sektörde odaklanacakları ülke ve bölge 
pazarlarını üyelerinin belirlediğini, o 
bölgelerle ortak projeler geliştirdiklerini 
stratejilerini belirlerken üyelerinin öneri-
lerine kulak verdiklerini anlattı. 

İŞİM, kümenin, üniversiteler, ana te-
darikçiler ve araştırma enstitülerinin de 
aralarında bulunduğu 9 paydaşıyla kur-
duğu Ar-Ge merkezi ZAL’da da incele-
melerde bulundu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, gerek kamu alımlarının 
gerekse Sanayi İşbirliği Prog-

ramı (SİP) uygulamalarının teknoloji 
geliştirme ve yerli üretim üzerindeki 
etkisinin artırılmasına yönelik olarak 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordi-
neli bir şekilde çalışmalar yapıyor. Bu 
çalışmaların sanayicilerin katkıları ile 
icra edilmesine önem veriyor. 

Kamu alımlarında yerli ürün alım uy-
gulamaları hakkında sanayicilerin nab-
zını tutan Sanayi İşbirliği Programları 
Daire Başkanı Hande Ünal ve birim 
uzmanları, OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi’nde de görüşmeler gerçekleş-
tirdi. 

Kamu alımlarında
yerlileşmeyi teşvik
OSTİM Yönetimi ve küme koordina-
törleriyle bir araya gelen Ünal, “Kamu 
alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve 

teknoloji transferini teşvik etmek, 
kamu alımları yoluyla ülkemizin yük-
sek ve orta/yüksek teknoloji üretme 
altyapısının, yerli üretimin ve yerli 
sanayinin geliştirilmesini sağlamak ve 
yurtiçi üretim oranını artırmak ama-
cıyla Bakanlığımızda Sanayi İşbirliği 
Programları Daire Başkanlığı’nın ku-
ruldu.” dedi.

Ünal, “Daire Başkanlığımız, kamu 
alımlarında yenilik, yerlileşme ve tek-
noloji transferi sağlamaya yönelik mal 
ve hizmet alımları için yeni bir SİP uy-
gulama modelinin oluşturulması çalış-
malarını koordine etmektedir.” dedi.

Ünal, SİP’in, kamu kurum ve kuruluş-
larının yenilik, yerlileşme ve teknoloji 
transferini sağlamaya yönelik sanayi 
işbirliği uygulamalarını içeren mal ve 
hizmet alımlarında uygulanacak usul ve 
esasları düzenleyen 4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin 
(u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve 

Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbir-
liği Programı Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik’in, tüm kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından uygulanabilecek 
bir yapıya kavuşturulması, süreç ve iş-
lemlerdeki karmaşıklık ve uygulamaya 
ilişkin tereddütler ve isteksizlikler gi-
derilecek şekilde sadeleştirilmesine ve 
01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Res-

mi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı 
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
gereğince ‘yapım işlerini de kapsaya-
cak şekilde genişletilmesi görevini de 
yerine getirdiklerini anlattı. 

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM), AB Projesi CLUSTEM kapsamında, 
Fransa’daki Altın markalı küme 
ziyaretlerinin ardından programın 
ikinci ayağını Danimarka ve Almanya’da 
gerçekleştirdi. 

İŞİM, DANİMARKA VE ALMANYA’DA 
‘ALTIN MARKA’LARI İNCELEDİ

SİP uygulamaları sanayiciye soruldu

İskandinavya yarımadasının 
lokomotif ülkesi Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag’da 2009 
yılında kurulan Lifestyle & Design 
Cluster, mobilya ve tekstil ala-
nında sektörün en güçlü küme-
lenmelerinden olduğu için Altın 
Marka almaya hak kazanan bir 
oluşum. Kümenin başarı hika-
yesi, krizi fırsata çeviren çiftçiler 
tarafından yazıldı. Çiftçilerin, sek-
törün kötü olduğu bir dönemde, 
çorap üreterek başlattığı Lifestyle 
& Design Cluster, 5 milyon euro 
bütçeye sahip. Üyelik sistemi 
yerine ‘diyalog firması’ sistemiy-
le çalışan küme yönetimi, ucuz 
üretim yapmadıklarını belirterek 
başarı sırrı olarak yenilik/tasarım 
çalışmalarını gösteriyor. 

5 ayrı teknik okulla sürekli çalışa-
rak sektördeki firmaların ihtiyaçla-
rına özel tasarım projeleri sunan 
kümenin ön plandaki faaliyetleri 
arasında; uluslararasılaşma, 
dijitalleşme, projelendirme ve 
dairesel ekonomi de yer alıyor. 
Bilgi ve tecrübe birikimini her-
kesle ve yeni oluşan diğer tüm 
kümelerle paylaştıklarını söyleyen 
Küme Yöneticisi Betina Simon-
sen, kurumsal yapılanmada çok 
iyi olduklarını ve devletten yılın 
başında aldıkları büyük bütçeli ön 
finansmanın da başarılı olmala-
rında önemli rol oynadığını ifade 
ediyor.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN 
ÇİFTÇİLERİN BÜYÜK 
BAŞARISI
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2016 yılı merkezi yönetim bütçesin-
den Ar-Ge faaliyetleri için gerçek-

leştirilen harcamalar yüzde 21,6 artışla 
7 milyar 508 milyon TL oldu. Merkezi 
yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştiri-
len hesaplamalarla gayrisafi yurtiçi hası-
la içerisindeki oranı yüzde 0,29, merkezi 
yönetim bütçe harcamaları içerisindeki 
payı ise yüzde 1,14 seviyesinde gerçek-
leşti.

2017 yılı için merkezi yönetim bütçe-
sinden Ar-Ge için tahsis edilen başlan-
gıç ödeneği ise 8 milyar 704 milyon TL 
oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi in-
dirim ve istisnalarının toplamı 2016 yı-
lında 1 milyar 927 milyon TL olurken, 
dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı için ise 
2 milyar 141 milyon TL olarak tahmin 
edildi.

Ar-Ge’de en çok ödenek 
üniversitelere
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge 
için ayrılan başlangıç ödenekleri sos-
yo-ekonomik hedeflere göre sınıflandı-
rıldığında, 2017 yılı için en çok ödenek 
yüzde 36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Ge-
nel Üniversite Fonlarından finanse edi-
len) için tahsis edildi. Bunu yüzde 21,2 
ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel 
üretim ve teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, 
yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon 
ve diğer altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarım 
takip etti.

Tüm sektörlerde özgün tasarımlı, mo-
dern elektronik cihaz ve sistemler 

geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan 
ve satış sonrası hizmetlerini yürüten tek-
noloji üssü olan ASELSAN, küresel lig-
deki başarılarını artırıyor. 

Milli bir teknoloji firması ve dünya 
markası olarak yoluna devam eden şir-
ket, Defense News Top 100’de 57’inci 
sıraya yükseldi. Listeye 2006 yılında 
93’üncü sıradan adım atan ASELSAN, 
geçen yılki sıralamada 58’inci olmuştu.

Söz konusu çalışma, Defense News der-

gisi tarafından; her yıl bir önceki yılın 
savunma satışları baz alınarak yayınla-
nan dünyanın en prestijli savunma sana-
yi listesi olarak kabul ediliyor. 

Üç yüzün üzerinde ürün portföyüne sa-
hip olmanın getirdiği avantajla özellikle 
son yıllarda uluslararası ihalelerde ba-
şarılar elde eden ASELSAN’ın ihracat 
ağına her sene yeni ülkeler ekleniyor. 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfının bir kuruluşu olan şirket, bugün 
itibarıyla 5 kıtada; 60’tan fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyor. 

Savunma sistemlerinin temel araştır-
masından ve kavramsal tasarımından 

başlayarak, bu sistemlerin mühendislik 
ve prototip üretimlerini içeren araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini yürüten ve 
projelerin çoğunu ilgili sanayi kuruluş-
ları ile ortak olarak yürüten Savunma 
Sanayii Araştırma ve Geliştirme Ens-
titüsü (SAGE), kapılarını OSTİM Sa-
vunma ve Havacılık Kümelenmesi’ne 
(OSSA) açtı. 

28 üye firmasıyla TÜBİTAK SAGE’yi 
ziyaret eden küme, iş birliği olanaklarını 
değerlendirerek hem bilgi aldı hem de 
yeteneklerini tanıttı. 

SAGE yetkilileri programda, ‘Alt Ya-
pılar ve Ürünler’, ’Alt Yükleniciler ve 
Sanayileşme’ ile satın alma ve tedarik 
yönetimini içeren ‘Süreç Yönetimi’ baş-
lıklarında açıklama yaparak firmalar-
dan beklentilerini aktardılar. SAGE’nin 
ardından söz alan 10 OSSA üyesi de 

SAGE projelerine sağlayabilecekleri 
katkıları anlattı. 

Sunumların ardından TÜBİTAK 
SAGE’nin mühimmat, piroteknik ürün 
ve projelerinin maket ve modellerinin 

bulunduğu sergi salonu, tanıtıcı sunum 
eşliğinde gezildi. Ayrıca, SAGE’nin ka-
muya açık hizmet verebilen alt yapıları, 
ilgili uzman personel eşliğinde incelen-
di. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
2016 yılı kamu Ar-Ge harcamaları 
istatistiklerine göre; 2016 yılında Ar-Ge 
için bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artışla 
7 milyar 508 milyon TL harcama yapıldı. 
2017’de ise 8 milyar 704 milyon TL ödenek 
ayrıldı.

2017 için 8 milyar TL ayrıldı

Ar-Ge’ye ayrılan kaynak arttı

TÜBİTAK SAGE KAPILARINI OSSA’YA AÇTI

ASELSAN devler liginde yükseliyor

IMF küresel büyüme 
tahminlerini güncelledi
Uluslararası Para Fonu (IMF),  
yayınladığı küresel ekonomik görünüm 
güncellemesinde,  Nisan ayındaki 
rapora göre değişiklik yapmayarak 
2017 ve 2018 yıllarına yönelik küresel 
büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 
3,5 ve yüzde 3,6'da sabit bıraktı. 
IMF, ABD ekonomisinin büyüme 
tahminlerini 2017 yılı için yüzde 
2,3'ten yüzde 2,1'e indirirken,  Avro 
Bölgesi'ne ilişkin 2017 yılı büyüme 
tahminini yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a, 
Çin ekonomisi büyüme beklentisini 
de 2017 yılı için yüzde 6,6'dan yüzde 
6,7'ye yükseltti. 

Çin, çelik ihracatıyla büyüdü
Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 
açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 
2017 yılının ikinci çeyreğinde 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6,9 büyüme kaydetti. 
Analistlerin beklentileri büyümenin 
yüzde 6,8 oranında olacağı 
yönündeydi. Büyümede özellikle çelik 
sektöründeki güçlü ihracat ve üretim 
etkili oldu. Güçlü gelen ikinci çeyrek 
büyüme rakamları, 2017 yılındaki 
yüzde 6,5’lik hedefe ulaşmada ve 
finansal riskleri önleme noktasında 
politika yapıcıların elini güçlendiriyor.

Bulgaristan’dan KOBİ’lere 
ihracat sigortası
Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı, 
Bulgaristan İhracat Sigortası Ajansı 
ile ihracatı teşvik etmek için yeni 
sigorta mekanizması geliştirdi. Bu 
yeni mekanizmanın idari hizmetleri 
hızlandırması bekleniyor. Bu 
gelişmeden yararlanabilecek işletmeler 
yeni kurulmuş ve ihracat odaklı küçük 
ve orta ölçekli işletmeler olacak. 
Mekanizma, ihracat yapan işletmeleri 
yabancı pazarlardaki partnerlerinin 
ödeme yapmaması durumunda, 
güvence altına alacak. 

KISA KISA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan yapılan açıkla-
mada;  önümüzdeki dönem, 
Ar-Ge harcamalarının GSYH 
içerisindeki payını önce yüzde 
2’ye sonrasında yüzde 3 seviye-
sine çıkarılmasının hedeflendiği 
belirtildi. Açıklamada Devletin 
Ar-Ge harcamalarının tek bir 
hesap altında toplanmasının bü-
yük önem arz ettiği ve tek elden 
yönetilen ve izlenen bir sisteme 
ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Ülke refahını artırmanın ve kalıcı 
hale getirmenin yolunun güçlü 
ve rekabetçi bir sanayiden geç-
tiğine dikkat çekilen açıklama-
da, Bunun yolunun da Ar-Ge ve 
inovasyondan geçtiğine işaret 
edildi.

Teknoloji üreten bir sanayi 
hedeflendiğinin altı çizilen 
açıklamada Türk sanayicile-
rinin bu konuya özel önem 
göstermesi, orta ve uzun vadeli 
planlamalarını yaparken Ar-Ge 
ve inovasyona daha fazla önem 
vermesi beklentileri paylaşıl-
dı.  İhracatımızda yüzde 4’ler 
düzeyinde olan yüksek teknoloji 
ürünlerinin payını artırmamın tek 
yolunun da Ar-Ge ve inovasyon-
dan geçtiği anlatıldı. 

AR-GE HARCAMALARI TEK 
ELDEN YÖNETİLMELİ

TÜBİTAK SAGE ile yapılabilecek işbirliklerini değerlendiren OSSA üyeleri, kendi 
aralarında da işbirliği fırsatlarını değerlendirdiler. 
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“OSTİM FİRMALARI
ÖNCÜ OLACAK”

Gökmen Gök
Proje Yöneticisi

Global Piyasa e-ticaret platformu 
aracılığı ile;  firmaların ürettikleri 
ürünlerin dijitalize edilerek sanal 
kümelerde anahtar kelimelerle 
kodlanması ile yurt dışındaki 
firmalara daha kolay ulaştırılması-
nı hedefliyoruz. Proje kapsamın-
da; hali hazırda mevcut ürünleri 
olan ve/veya üretim kapasitesi 
olan firmaların başlangıç olarak 
uluslararası piyasaya tanıtılması, 
firmalara dış pazarlarda talep 
oluşturularak onların ihracat 
yapabilir hale getirilmesi, ihracat 
yapan firmaların büyümesi ve 
var olan potansiyellerini artırma-
ları amaçlanmaktadır. OSTİM 
firmaları, bu konuda var olan 
ürün çeşitlilikleri, makine kapasi-
teleri ve köklü geçmişleri ile proje 
için öncü olacak ve örnek teşkil 
edecektir. 

“İHRACAT YETENEKLERİ 
ARTIRILACAK”

Büşra Öçal
Proje Dış Ticaret Uzmanı

Proje kapsamında her firmaya dış 
ticaret uzmanı atanarak firmaların 
ihracat potansiyellerinin ortaya 
çıkarılması, çıkarılan potansiyellerin 
firmaya raporlanması ve eylem 
planına dönüştürülerek ihracat ye-
teneklerinin artırılmasını hedefliyo-
ruz. Bu süreçte firmalara dış ticaret 
eğitimleri vererek bilgi eksikliklerinin 
giderilmesini ve büyüme potansi-
yellerin artırılmasını amaçlıyoruz.

E - Ticaret Projesi ile firmalar dış ti-
caret uzmanları tarafından tek tek 
ziyaret edilecek ürün, firma profil 

ve firmaların üretim kabiliyetleri ile ilgi-
li bilgiler toplanacak. Firmalara ihracata 
yönelik ihtiyaç analizi yapılacak ve yeni 
pazarlar bulunacak.

Proje ile yabancı e-ticaret sitelerinin kar-
şısında yerli ve milli e-ticaret sitelerinin 
güçlendirilmesi hedefleniyor. 1.500 OS-
TİM firmasının katılması planlanan OS-
TİM-globalpiyasa.com ortak projesinde 
istihdam edilen dış ticaret danışmanları, 
destek elemanları OSTİM firmalarına 
doğrudan hizmet sağlayacak. 

Ücretsiz
OSTİM firmalarına ürünlerini modern 
pazarlama disiplinlerine uygun olarak 
internet ortamında yayınlama, yönetme 
ve dış pazarlara erişme becerisi kazan-
dıracak çalışmada, tüm firmalar iş ağı 
içinde yönetim paneli kendilerinde olan 
gelişkin web sitelerine sahip olacaklar. 
Bu çalışma için bedel ödemeyecekler.

T.C. Ekonomi Bakanlığı e-ticaret toplu 
üyelik desteği ile ve globalpiyasa.com 
veri tabanı katkısı ile gerçekleştirilen 
proje; OSTİM firmalarına ürünlerini 
modern pazarlama disiplinlerine uygun 
olarak internet ortamında yayınlama, 
yönetme ve dış pazarlara erişme becerisi 
kazandıracak.

Kendileri yönetecek
Sisteme dahil olan firmalar, kendilerine 
verilecek kullanıcı ismi ve şifrelerle web 
sitelerinde; firma profillerini, ürünlerini, 
satın alma taleplerini, işbirliği teklifleri-
ni, firma yeteneklerini, makine parkları-
nı, ürün ve firma tanıtım makalelerini, 
galeri resim ve videolarını yayınlayabilecek.
Her firma, proje kapsamında İngilizce, 
Rusça, Almanca ve Arapça web site-
lerine sahip olarak; otomatik çeviri se-
çenekleri ile ürünlerini yönetebilecek, 
mesajları ve siparişleri kabul ederek 
yanıtlayabilecek, sisteme tanıtım mater-
yalleri, video, resim ve makaleler ekle-
yebilecek.
Erişim, internet ortamında sağlandığı 
kadar yüz yüze görüşmeler yoluyla da 
gerçekleştirilecek. Eğitimler fiziki or-
tamda olduğu kadar, etkinliğin artması 
açısından video konferanslar yoluyla 
da verilecek. Süreç, OSTİM Organize 
sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından iz-
lenecek ve raporlanabilir olacak.

Firmaları dış pazara açıyor
globalpiyasa.com; ticari, sosyal ve aka-
demik bileşenleri ve ürün arama motoru 
olan, yapay zeka uygulaması, anlamsal 
arama teknikleri ile firmaları dış pazar-
lara taşıyan, ürünleri dünyaya taşıyan bir 
iş ağı. OSTİM için oluşturulacak plat-
form, milli ve yerli özellikleri, ihracat 
vizyonu, iletişim alt yapısı, işbirlikleri 
yönetim alt yapısı gibi yönleriyle; sun-
duğu e-mağaza, e-katalog, e-blog gibi 
olanaklarla; üstün SEO özellikleriyle 
firmaların önünde güçlü bir seçenek su-
nacak.  

OSTİM KOBİ’LERİ E-TİCARETE HAZIRLANIYOR

Kümelenme çalışmalarıyla, üyelerinin 
uluslararası ticaretine katkılar sunan 
OSTİM, yeni bir projeyi hayata geçiriyor. 
Dünya pazarlarına erişim için T.C. 
Ekonomi Bakanlığı e-ticaret siteleri toplu 
üyelik proje desteği ile ürün ve firma 
profilleri dijital ortama taşınıyor. Projede; 
OSTİM üyelerine bir iş ağı, ortak bir 
sanal fuar ve ortak bir dijital pazarlama 
stratejisi oluşturmak üzere; globalpiyasa.
com ile işbirliği yapılıyor. 

Küresel rekabete karşı dijital hamle

• Bir saha ve destekleyici ofis ekibi, 
firma ve ürünleri araştırarak hem 
ziyaret yoluyla hem de online 
çalışmalarla bilgi toplayacak.

• Firmalara ürün ismi, kısa açıkla-
ması ve anahtar sözcük oluştur-
manın yolları ve önemi anlatıla-
cak. Bu kapsamda temel eğitim 
çalışmaları başlatılacak. 

• Firmaların faaliyet ve ürünlerine 
ilişkin anahtar sözcükleri bildirme-
leri talep edilecek

• Toplanan bilgi uzmanlarca analiz 
edilerek hedeflenen dış pazar-
lara uygun hale getirilecek. Bu 
aşamada hem firma enformatiği 
uzmanları hem de metin yazarları 
çalışacak.

• Oluşturulan metinler online ortam-
da çevirmenlerce İngilizce, Rusça 
ve ilgili diğer dillere çevrilecek.

• Ürün metinleri, görselleri ve diğer 
açıklayıcı bilginin oluşturulmasın-
dan sonra dış ziyaretçileri çekmek 
üzere SEO çalışmaları, Google 
adwords ve diğer reklam çalışma-
ları başlatılacak.

• Yurt dışı mesaj ve siparişler sis-
temin mesaj yönetim ve iletişim 
olanaklarıyla firmalara yönlendiri-
lecek.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

“FİRMALARIN ÜRETİM 
KABİLİYETLERİ SUNULUYOR”
Mustafa Aktaş
OSTİM Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Müdürü

Projemiz  ile firmalarımızın 
sadece ürünlerini değil üretim 
kabiliyetlerini pazarlıyoruz. 
OSTİM’deki firmalarımız daha 
çok ana sanayilere yan sanayi 
olarak çalışmaktadırlar. Bizler 
de nihai ürün üretmeyen fakat 
çok geniş üretim olanaklarına ve 
kabiliyetlerine sahip firmalarımızın 
üretim kabiliyetlerini pazarlamak 
zorundayız. 
Günümüzde hızla gelişen dijital 
ticaret ağında ülkemizin de 
mutlaka yer alması gerekmektedir. 
Dijital ticaret platformlarında 
ülkemizin de söz sahibi olması 
için bu projeyi özellikle yerli 
bir firma ile yapmak istedik. 
Amacımız; uluslararası alanda 
bilinen ve kullanılan bir e-ticaret 
platformunun oluşmasını 
sağlamaktır. 

Çalışmalarını OSTİM OSB’de sürdüren proje ekibi; OSTİM 
firmalarına ürünlerini modern pazarlama disiplinlerine 

uygun olarak internet ortamında yayınlama, yönetme ve dış 
pazarlara erişme becerisi kazandırmayı hedefliyor.

Projede saha çalışmaları başladı. Uzmanlar, 
firma ve ürünleri araştırarak bilgi topluyor.
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Toplum nezdinde Üretim Reformu 
Paketi olarak bilinen 7033 Sayılı 
Kanun 01.07.2017 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Üretim Reformu Paketi ile ilgili olarak 
sanayicileri yakından itibaren köklü 
değişiklikler şunlar:

Hafta Tatili Kanunu 
Yürürlükten Kaldırıldı 

İşletmelerinin hafta tatili günlerinde 
çalışabilmek için belediyelerden her 
yıl aldıkları hafta sonu çalışma ruhsatı 
zorunluluğu kaldırıldı. Ruhsat alma zo-
runluluğun kaldırılması ile işletmelerin 
hafta sonu çalışabilmelerinin önündeki 
bürokratik engel kaldırıldı. Burada işye-
rinin çalışması ile işçinin çalışması bir-
birine karıştırılmamalıdır. İşçinin haftalık 
en çok 45 saat çalışmasına dair 4857 
sayılı İş Kanununda herhangi bir deği-
şiklik yapılmamıştır. İşveren yine yasal 

çalışma saatlerine uymak ve çalışanına 
bir tam çalışma günü izin vermekle yü-
kümlü. 

Sanayiciler İçin Elektrik 
TRT Payı Kaldırıldı 

Vizesi bulunan Sanayi Sicil Belgesine 
sahip işletmelerin elektrik faturalarına 
yansıyan, kullanılan enerjinin %2’si ora-
nındaki TRT payı kaldırıldı.  TRT payının 
kaldırılması ile sanayicimizin rekabet 
koşullarını olumsuz etkileyen maliyetleri 
yükselten önemli bir unsur bertaraf edil-
di. Vizesi mevcut Sanayi Sicil Belgelerini 
OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’ne ulaş-
tıran sanayicilerimizin elektrik faturaları-
na %2 TRT payı yansıtılmayacak. 

İşletmelerin Sanayi Siciline 
Kaydı Zorunlu Hale Getirildi   

Üretim Reform Paketi ile bilişim tekno-
lojisi ve yazılım üreten firmalar da sana-
yi işletmesi olarak sayılmışlardır. Yeni 
kurulan bütün sanayi işletmeleri Bilim 

Sanayi Teknoloji Bakanlığınca tutulan 
sanayi siciline ön kayıt yaptıracaklar. 
Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit 
edilen sanayi işletmelerine idari para 
cezası uygulanacaktır. Sanayi işletme-
lerinden, faaliyette olup olmadığına ba-
kılmaksızın sanayi siciline kaydolmayıp, 
düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 1 yıl içinde (en geç 01.07.2018) 
sanayi siciline kaydolup sanayi sicil bel-
gesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kay-

dolmayanlar hakkında idari para cezası 
uygulanacak.

Arsa Tahsisi, Vergi ve 
Harç Muafiyeti  

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il 
ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan par-
seller, tamamen veya kısmen bedelsiz 
tahsis edilebilecek. Arsaların tahsisi ile 
ilgili düzenlemeler damga vergisinden, 
arsa devir ve tescil işlemleri ise her türlü 
harçtan muaf tutuldu. 

Emlak Vergisi Muafiyeti 

Üretim Reformu Paketi ile Organize Sa-
nayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinde yer 
alan binalar için (kiraya verilmemek şar-
tıyla) emlak vergisi muafiyeti getirildi.  

Uygunsuz Ürünlere İdari 
Para Cezası  

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Ha-
zırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun’da yapılan değişiklik ile piyasaya 
arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik 
düzenlemelere uygun olmaması halin-
de bu ürünler için 4 bin ile 250 bin lira 
arasında değişen çeşitli idari para ceza-
ları getirildi.

Üretim Reform 
Paketi’nde neler var?

Kauçukta 40 yıllık tecrübe

OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin üyesi olan 
firma, güçlü makine parkı ve de-

neyimli teknik kadro desteğiyle yerli ve 
yabancı müşterilerin ihtiyacı olan özel 
teknik hamur karışımı taleplerini karşı-
lıyor. 

3600 m2 kapalı olmak üzere toplam 5000 
m2 alanda hizmet verdiklerini söyleyen 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İçöz, 
2012 yılından itibaren otomotiv sektörü 
başta olmak üzere, üretilen kauçuk ka-
rışımlarının talep edilen kontrol testleri, 
kendi laboratuvarlarında DIN/ISO/TS/
ASTM şartnamelerine uygun olarak ger-
çekleştirdiklerini belirtti. 

Deneyimli sanayici, standart karışım 
formülasyonların yanında istenilen şart-
namelere uygun formülasyonların müş-
terilerin proses şartları doğrultusunda 
hazırlandığını dile getirdi. İçöz, karışımı 
yapılan hamurların istenilen şekilde ha-
zırlanarak laboratuvar ortamında yapılan 
test sonuçları ile sevk edildiğini ifade etti. 

Üretimde çağdaş teknoloji
Kalite anlayışlarını, “Otomotiv yan sa-
nayi ve kauçuk endüstrisinde müşteriye 
yönelik esnek, üretimde çağdaş teknoloji 
ve rekabet yeteneği ile güvenilir bir part-
ner olmaktır.” sözleriyle anlatan Ahmet 
İçöz, temel politikalarının başında müş-
teriye sunulan üründe uygun maliyette, 
istenilen zaman ve miktarda hedeflenen 
kalitede üretim geldiğini bildirdi. 

İçöz, şunları söyledi: “En üst düzeyde 
müşteri memnuniyetini benimsemiş 
olan firmamız, bu özgüveni sağlamak 
için, çalışanları ile bütünleşmiş, iç ve dış 
müşteri beklentilerini araştırmış ve tüm 
kaynaklarını ve teknolojik iletişimi kul-
lanarak kalite görüşünü bir adım daha 
ileri taşımak amacındadır.

Sürekli gelişim, takım çalışması ve 
çevreye saygılı olma hedeflerinden de 
şaşmamaktadır. Hedeflerine ulaşmada 
sistemini ISO 9001:2008 direktiflerine 
göre yönlendirmektedir. Ürün kalitesi, 
çevreye duyarlılığı ile insan sağlığına 
verdiği önemi de PAH ve ROHS belge-
leriyle ispatlamıştır. WRAS için de ça-
lışmalarımız devam etmektedir.”

Firmanın ambalaj çeşitleri; şerit, son-
suz şerit, şekillendirilmiş hamur, rulo, 
yaprak. Hamur çeşitleri ise; NR, NBR, 
EPDM, SBR, VMQ, FKM, CR. Derun-
las, çeşitli sertliklerde ekstrüzyon, en-
jeksiyon, transfer kalıplama direkt kalıp-
lama için hazırlanan hamurun yanı sıra 
fitil ve conta için sünger hamuru çeşitleri 
ile de hizmet veriyor. 

1977’de tamamen yerli sermaye 
ile Bursa’da kurulan Derunlas Ltd., 
savunma sanayii, gıda, inşaat, elektrik, 
tarım ve hayvancılık sektörlerinde 
kullanılan kauçuk ve türevleri ürünlerin 
üretilmesinde faaliyet gösteriyor. 

Ahmet İçöz, OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin, yaptığı çalışmalarla her 
gün büyüdüğünü ifade ederek, OSTİM’den 
başlayan birliktelik kısa zamanda tüm 
Ankara’yı kapsamış daha sonra ülke çapında 
üyeler kabul etmeye başlamıştır.” dedi.
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Vinç operatörü eksikliği büyük projelere hizmet 
veren sektörü olumsuz etkiliyor.  En düşük 2 
bin TL 'den başlayan ve tecrübeye bağlı olarak 

10 bin TL'ye ulaşan maaşa rağmen operatör buluna-
madığı için, vinçler garajda bekliyor. 68 üye kuru-
luşları bulunduğunu belirten OSTİM Atisan Sanayi 
Sitesi’nde faaliyet gösteren Ankara Vinç işletmecileri 
Derneği’nin Başkan Yardımcısı Hasan Karadöl, "Aci-
len 200, kısa sürede ise 400 kişiye istihdam sağlayabi-
liriz. Tüm illere yapacağımız yönlendirmelerle bu sayı 
2 bine ulaşır. Maaş iyi, yemek ve kıyafet ihtiyacını 
karşılıyoruz. İşi de seve seve öğretiriz" dedi. 

“Kursa gönderir, yetiştiririz”
Aylar önce İŞKUR'a başvuru yaptıklarını belirten Ka-

radöl, "Kapımızı çalan yok. Mesleğimizin tek deza-
vantajı şantiyede çalışıyor olmak ancak günümüzde 
modern şantiyelerde işçilerin tüm ihtiyaçları rahatlık-
la karşılanıyor" diye konuştu. Kamyonet kullanabilen 
herkesin kolayca vinç operatörü olabileceğini ifade 
eden Karadöl, "G sınıfı ehliyeti olana işi 1 ayda öğreti-
riz. Ehliyeti olmayan ise 1 yıl boyunca bizimle çalışa-
cağını taahhüt ederse kursa göndeririz ve masrafl arını 
karşılarız." dedi. 

"İşleri geri çeviriyoruz"
Ankara'da çok sayıda büyük proje olduğuna dikkat 
çeken Karadöl, "Her birimiz her hafta en az 2 işi geri 
çevirmek zorunda kalıyoruz. Ankara'daki 700 vincin 
400, belki de daha fazlası garajda yatıyor. İşçi bula-
mayan patron bizzat işe gidiyor, yine de yetişemiyor." 
dedi. Firmaların işinin ehli operatörlerle çalışmak 
istediğine de dikkat çeken Karadöl, "Biz yetiştirmek 
için bile operatör bulamıyoruz" 
dedi. Vinçlerin birçok sektörde 
aktif rol aldığını belirten Kara-
döl, "Ankara'nın yükselen değeri 
savunma sanayisi taleplerine de 
karşılık veremiyoruz. Yeni üre-
tilen füzeleri son kontrollerinin 
yapılması için laboratuvarlara biz 
taşıyoruz. Sadece inşaat değil, her 
sektörde varız." mesajını verdi. 

İş var, operatör yok!

Vinç sektörü eleman eksikliğinden talep karşılayamıyor

Vinç işletmecileri çalıştıracak operatör 
bulamadıkları için taleplere cevap veremiyor. 
Ankara’daki 700 vincin yarısından fazlasının 
garajda beklediğini belirten Ankara Vinç 
işletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hasan 
Karadöl, “İşi öğretmek için eleman arıyor, 
bulamıyoruz.” dedi
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“İŞİ SEVE SEVE ÖĞRETİRİZ” 
Ankara Vinç işletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hasan 
Karadöl, "Acilen 200, kısa sürede ise 400 kişiye istihdam sağ-
layabiliriz. Tüm illere yapacağımız yönlendirmelerle bu sayı 2 
bine ulaşır. Maaş iyi, yemek ve kıyafet ihtiyacını karşılıyoruz. İşi 
de seve seve öğretiriz." dedi. 

Hasan Karadöl

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirli-

ğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri-
ne göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 
2016 yılının aynı ayına göre %2,3  artarak 
13 milyar 166 milyon dolar, ithalat %1,5 
azalarak 19 milyar 177 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. 
Haziran ayında dış ticaret açığı %9,1 aza-

larak 6 milyar 11 milyon dolara düştü. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ha-
ziran ayında %66,1 iken, 2017 Haziran 
ayında %68,7'ye yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırıl-
mış seriye göre; 2017 Haziran ayında bir 
önceki aya göre ihracat %2,5, ithalat %0,1 
arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2017 yılı Haziran ayında 
önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,5, 
ithalat %7,9 arttı.
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 
2016 Haziran ayında %48,5 iken, 2017 Ha-
ziran ayında %47,5 oldu. AB’ye yapılan 
ihracat, 2017 Haziran ayında 6 milyar 249 

milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Almanya ilk sırada
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Haziran 
ayında 1 milyar 301 milyon dolar olur-
ken, bu ülkeyi sırasıyla 896 milyon dolar 
ile Birleşik Arap Emirlikleri, 886 milyon 
dolar ile ABD ve 808 milyon dolar ile İn-
giltere takip etti.
İthalat kanadında ise Çin liste başında yer 
aldı; 2017  yılı Haziran ayı rakamı 1 mil-
yar 924 milyon dolar. Bu  ülkeyi   sırasıyla 
1 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 
1 milyar 385 milyon dolar ile Rusya ve 1 
milyar 64 milyon dolar ile ABD izledi.

İhracatını artıran Türkiye,
en çok Almanya’ya ürün gönderdi

Yüksek teknolojili
ürünlerin payı
Teknoloji yoğunluğuna göre dış 
ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıfla-
ması içinde yer alan imalat sanayi 
ürünlerini kapsıyor. Haziran ayında 
ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi 
ürünlerinin toplam ihracattaki payı 
%94,6. Yüksek teknoloji ürünleri-
nin imalat sanayi ürünleri ihracatı 
içindeki payı %5,5, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise %35,1. 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam 
ithalattaki payı %84. 2017 Haziran 
ayında yüksek teknoloji ürünleri-
nin imalat sanayi ürünleri ithalatı 
içindeki payı %13,9, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise %40,4.

Dış ticarette Haziran verileri sevindirdi. 
Bu dönemde geçen seneye göre ihracat 
%2,3 artarken, en fazla ihracat yapılan 
ülke Almanya oldu.














