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Ekonomideki gelişmeler yine en çok tartı-
şılan konu. Özellikle ülkemizin yaşadık-
larını göz önüne aldığımızda ‘üretim’ ve 

‘üretme’nin ne denli hayati olduğu artık su gö-
türmez bir gerçek. 

Yakın geçmişe bakıldığında Türkiye, dünya-
daki dalgalanmaların zirve yaptığı dönemlerde 
bile en az etkilerle yoluna devam etmiş, kısa ve 
uzun vadeli hedefl erini gerçekleştirebilmek için 
yeni yol haritalarını ortaya koymuştu.  

Geçen yıl, Türk ekonomisi dövizle hedef 
alınmış, yakın coğrafyada yaşananlarla birleşti-
ğinde fotoğraf daha da netleşmişti. Örneğin son 
S400 alımındaki gelişmeler bunu bir kez daha 
kanıtlar nitelikteydi; “Ben vermiyorum, başka-
sından da alamazsın!” 

Üretmeye, teknoloji geliştirmeye ve ihracata 
her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. 

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın, İh-
racat Ana Planı’yla ilgili, “17 hedef ülke seçtik. 
Bu ülkeleri seçerken, ülkelerin Dünya Gayri Safi  
Yurtiçi Hasılası'ndan yüzde 60 pay almasını, 
dünya ithalatının yüzde 43,7'sini gerçekleştirdik-
lerini ve ülkemiz ihracatından da yüzde 25,2 pay 
aldıklarını dikkate aldık. Bu ülkeleri sırasıyla, 
ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Af-
rika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Ja-
ponya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, 
Rusya ve Şili olarak belirledik. Buna ilaveten 
makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve 
gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seç-
tik. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefi miz Tür-
kiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek 
teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkar-
mak." ifadelerini altını çizerek incelemek faydalı 
olacaktır. 

Pekcan’ın ‘hedef sektörler’ ve ‘yüksek tek-
noloji ürün ihracatı’nın kriterlerinden biri, ‘nite-
likli işgücü’. Mühendisinden teknisyenine kadar 
nitelikli işgücünün yetişmesinde üniversite-sa-
nayi iş birliğinin etkisi ise çok açık.

Sanayi kentinde yanan eğitim ateşi
Eğitim modellerinde sadece teoriyle yetinil-

memesi, saha deneyiminin artırılması sıklıkla 
vurgulanıyor.

50 yılı aşkın tecrübe ve birikimleriyle Türk 
sanayisine önemli kazanımlar sağlayan, köklü 
geçmişinin mirasını başarıyla taşıyan, küme-
lenmeler başta olmak üzere çalışmalarıyla KO-
Bİ’lere yeni ufuklar açan OSTİM, sanayinin 
gelişiminde önceliklerinden biri olan eğitimde 
farklı bir kulvara girdi.

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde ka-
pılarını açan OSTİM Teknik Üniversitesi, mer-
kezi sınavlarda adayların yoğun ilgi gösterdiği 
kurumlardan oldu. Lisans programlarında yüzde 
98 doluluk sağlayan üniversiteye kayıt için ge-
len öğrencilerin ve velilerin değerlendirmeleri 
de OSTİM Teknik Üniversitesinin yükseköğre-
nime ivme kazandıracağı yolunda umutları pe-
kiştiriyor. 

Bir öğrenci, “OSTİM Teknik Üniversitesin-
de hedefl erime ulaşabileceğimi düşünüyorum.” 
derken bir veli, “Böyle bir üniversitenin ilk 
öğrencisi olmak bizim için gurur verici. Bunun 
için sabah kalktık koşa koşa geldik.” sözleriyle 
sanayinin merkezindeki bu projeye olan inancını 
dile getiriyor.

OSTİMTECH ailesine katılan bir diğer gen-
cin velisi ise, “Burada staj imkanı var. İş adamla-
rının da desteğiyle kurulan bir üniversite olduğu 
için ileride iş anlamında bir sıkıntı yaşamayaca-
ğını düşündük ve tercihimizi yaptık.” yorumuyla 
OSTİM’e olan güvenini ortaya koyuyor. 

Beklentilerin büyük olduğu kurumla ilgili 
velilerin şu değerlendirmelerini de buraya not 
edelim:

- “OSTİM Teknik Üniversitesinin gelecekte 
neler yapabileceğini tahmin ettiğim için ‘İn-
şallah çocuğum burayı kazanır.’ dedim. İlk 
tercih olarak OSTİM Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü yazdı 
ve kazandı. Üniversitemizin geleceğinden 
çok eminim.”
- “İyi ki de tercih etmişiz diyoruz. Sanayi 
eğitimini bizzat üniversitedeyken alması bizi 
cezbetti. Çocuğumuzun mezun olduğunda 
ne yapacağını bilen bir mühendis olarak ye-
tişmesini istiyorum.” 
1967’de merhum Cevat Dündar ve yol arka-

daşlarının idealleri; birçok sektörde öncü fi rma-
nın doğmasına, Türk sanayisine ve ekonomisine 
çok sayıda ismin kazandırılmasına öncü oldu. 

Merhum Dündar o dönemde şunları söylü-
yordu: “Bir ömür boyunca bir meslek hayatını 
yaşamış, meslek aşkıyla bu yolda her türlü kahır 
ve çilelere göğüs gererek hayatını harcamış bu-
lunan bizler, bizlerden sonra gelecek meslektaş-
larımıza çilelerimizden çektirmemek, ızdırapla-
rımızdan onlara bir miras bırakmamak için ilahi 
bir inanış ve imanla Ankara'mızda şimdiye kadar 
düşünülmemiş bir sanayi sitesi kurduk.”

Kendisinden bayrağı devralan merhum Tu-
ran Çiğdem de bu hedefl ere; teknik eğitimde, 
istihdamda, kalkınmada 'Önce Sanayi' ilkesine 
inanarak yürüdü.

Temelinde ‘Ahilik’ kültürü olan OSTİM, ya-
rım asırdan bu yana ülke için dökülen alın terinin 
ve üretimin berraklaşmış bir örneğine dönüştü.

Başkalarının tasarladıklarıyla değil kendi in-
sanının yetenekleriyle Türkiye’nin milli kalkın-
ma ve teknoloji hamlesi yolunda OSTİM Teknik 
Üniversitesi güzel işlere imza atacak. 

Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyo-
ruz. İnanıyoruz ki buradan mezun olup hayata 
atılacaklar da onların izinden gidecekler ve ülke-
mize büyük katkılar sağlayacaklar. 

Çünkü OSTİM’in temelleri, ülkemizden al-
dığı güçle sağlam. 

“Gelecek tahmin edilmez, 
tasarlanır ve yaşanır!”

Ufuk Tarhan

Temel sağlam, gelecek umutlu
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twitter.com/KorhanGumustkn
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Kalkınma Planı iyi takip edilmeli

OSTİM Teknik Üniversitesi, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Büt-
çe Başkanlığı iş birliği ile 2019-

2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma 
Planı Bilgilendirme Toplantısı düzenle-
di. OSTİM OSB Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen toplantıya, OSTİM Yönetim 
Kurulu, kümelenme yöneticileri, akade-
misyenler, kamu, firma ve STK temsil-
cileri katıldı. Toplantıda ortaya çıkacak 
görüşler T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı’na iletilecek. 

Toplantının açılışını yapan OSTİM 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Yülek, Türkiye’nin 1960 yılında 
bu yana 5 yıllık kalkınma planları yap-
tığını belirterek, “Dünya ülkeleri plan 
yapanlar, yapmayanlar şeklinde resmi 
olarak ikiye ayrılabilir. Yapanlar dünya 
ülkelerinin esasında ciddi bir kısmı. Fakat 
Güney Kore gibi kalkınma planı yapmı-
yoruz diyen ülkeler de ya da ABD gibi 
biz kalkınma planı hiç yapmadık diyen 
ülkelerin, adı plan olmasa da kendisi plan 
veya strateji olan çok sayıda dokümanları 
var. Çünkü bir devletin plansız, program-
sız, stratejisiz, uzun vadeli adım atması 
mümkün değildir.” dedi.

Kalkınma Planı hazırlanmasında 
Türkiye’de kapasite oluştu”

5 yıllık planlarda iki unsur olduğunu 
kaydeden Yülek, birinci unsurun; makro-
ekonomik denge olduğuna işaret etti. 

Yülek, şöyle devam etti: “5 yıllık mak-
roekonomik bir plan. Buna genel den-
ge modeli diyoruz. Büyüme ne olacak, 
enflasyon ne olacak, tasarruf ne olacak? 
Projeksiyon manasında kamu veya özel 

sektör harcamaları ne olacak, ithalat, ih-
racat ne olacak? Hatta bunun içinde diğer 
makroekonomik değişkenler; kurdan, 
kur olmazsa olmaz, çeşitli deflatörlere, 
fiyat endekslerine kadar bunlar yapılıyor 
ve bir nevi yol haritası çıkıyor. Türkiye, 
açıkçası bu planları yapıyor, çok ciddi bir 
kapasitesi oluştu on yıllardır. Fakat der-
seniz ki, ‘Biz planlarımızı yapıyoruz ama 
makro ve sektörel hedefleri ne kadar tut-
turuyoruz?’ Pek de tutturamıyoruz. Bizim 
performansımız örneğin Güney Kore ile 
karşılaştırdığımız zaman çok iyi değil. 

Buna rağmen hem bu makro tarafı, 
hem de planın ikinci unsuru olan sektörel 
taraf, devletin nasıl işleyeceği önümüz-
deki dönemi nasıl planladığı açısından 
ve bizlere de devletin nasıl düşündüğünü 
anlatması açısından önemli. 

“Sınai dönüşüm döneminin 
başlangıcı olması isteniyor”

Önceki dönem Maliye Bakanımız 
Naci Ağbal Bey, T.C. Cumhurbaşkanlı-
ğı Strateji ve Bütçe Başkanı oldu. Naci 
Bey, sanayileşmeyle yakından ilgileni-
yor. Kendisi şöyle bir değişiklik getirdi; 
yeni planın sanayi ve verimlilik temel 
ekseni etrafında oluşması kararı alındı. 
OSTİM’in, sanayicilerimizin bunda bir 
etkisi olduğunu düşünebilirsiniz.

Plana baktığımız zaman plan, bir tane 
eksen yok;  4-5 eksen üzerinden gider 
her zaman. Naci Bey ve Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı ekibi bu önümüzdeki 5 yılın 
bir sınai dönüşüm döneminin bir başlan-
gıcı olmasını istiyorlar. Dolayısıyla sa-
nayi politikaları bunun içinde önemli bir 
taraf.”

“Söylediklerimizin birçoğu planda”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı, 

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Orhan Aydın, yaptıkları 
toplantılarda altını çizdikleri metinlerin 
birçoğunu planda görmekten memnun ol-
duklarını dile getirdi. 

Aydın, şu değerlendirmelere yer verdi: 
“Türkiye’de planlama konusu tartışıldı. 
Aşağı yukarı planlamanın kurulduğun-
dan beri izleme imkânımız oldu. Olayları 
hep izledik. Türkiye her şeyi planlamak 
istedi, bir uçtan bir uca gittik. Sonra bir 
zaman geldi, dediler ki, ‘Planlama ge-
reksiz bir şeydir. Bırakın yapsınlar, bı-
rakın geçsinler.’ modeline geçtik. Bu 
da sonucu olmayan bir yere götürüyor 
bizi. Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı’nı 
önemsiyoruz. Bu plan çalışmalarında da 
benim ikazlarımdan bir tanesi şuydu: Siz 
bu planları yazıyorsunuz, yapıyorsunuz, 
dilek temenni şeklinde oluyor ama neyi 
yaptık, neyi yapmadık, niçin yapamadık? 
Bunun geriye doğru sorgulamasını yapan 
bir kurum yok. Kurumları sorgulayacak 
bir mekanizması yok. 

11. Kalkınma Planı’nda bu yönde 
güzel şeyler var. Bu planda OSTİM Yö-
netiminin, küme yöneticilerinin, koordi-
natörlerinin ve OSTİM olarak hepimizin 
katkısı olduğunu düşünüyorum. Plandaki 
cümlelerin hepsinin tanıdık olduğunu dü-
şünüyorum. Çünkü bunları biz her plat-
formda dile getirdik. Bunun bir plana dö-
nüşmüş olması hepimiz için sevindirici. 
Dolayısıyla katkı veren herkese teşekkür 
ediyorum." 

OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı ve OSTİM Teknik 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Orhan Aydın, 11. 
Kalkınma Planı’nın odağında 
birçok maddenin OSTİM 
olarak takip ettikleri, peşinde 
koştukları başlıklar olduğunu 
belirterek, “İnşallah yaptırımı 
olan, sonuçlarının sorgulandığı, 
‘Niçin, niye yapılmadı?’ 
sorusunun sorulacağı 
etkin bir mekanizma ile 
denetlenebilecek bir plan olur.” 
dedi. Aydın, planda yer alan 
imalat sanayi, yerli üretimin 
artırılması, kümelenmelere 
destek gibi vurgunun OSTİM 
olarak yaptıkları çalışmaların 
doğruluğunu teyit ettiğini 
bildirdi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM 
Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Orhan Aydın, yaptıkları toplantılarda altını 
çizdikleri metinlerin birçoğunu planda 
görmekten memnun olduklarını dile getirdi. 
Aydın, “sonuçlarının sorgulandığı, ‘Niçin, niye 
yapılmadı?’ sorusunun sorulacağı etkin bir 
mekanizma ile denetlenebilecek bir plan olur.” 
değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Yülek, ülkelerin plan yapanlar, 
yapmayanlar şeklinde resmi olarak ikiye 
ayrılabileceğini belirterek, “Güney Kore gibi 
kalkınma planı yapmıyoruz diyen ülkeler de ya 
da ABD gibi biz kalkınma planı hiç yapmadık 
diyen ülkelerin, adı plan olmasa da kendisi plan 
veya strateji olan çok sayıda dokümanları var.” 
dedi.

“Kümelenme iş birliklerine 
destek çok kıymetli”

Orhan Aydın, "Planın odağında yer alan 
imalat sanayiinde belirlenen öncelikli 
sektörlerde olmak üzere, yerli üretimin 
artırılması ve sanayileşmenin hızlandırıl-
masının öngörülmesi; Plan hedeflerinin 
sanayi sektörünün başat rol üstlendiği, 
ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme mo-
deli çerçevesinde belirlenmiş olması; 
kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli 
teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı 
sistem araçları öncelikli sektörler olarak 
belirlenmesi, OSTİM olarak peşin-
de koştuğumuz başlıklar. Kalkınma 
Planı’na da girmesi, doğru yolda oldu-
ğumuzu gösteriyor. 

Sanayileşme İcra Kurulu’nda OSTİM’in 
mutlaka bütün kümelerimizin yer 
alması gerekiyor. Bizim kurumlarımız 
hayatın, sahanın içerisinden en doğru 
bilgileri oraya taşıyabilir. 

KOBİ’lerin kümelenme iş birliklerine 
destek sağlanması bizler için çok 
kıymetli. Yıllardır savunduğumuz 
kavramların burada gözükmüş olması 
gerçekten önemli. Meslek eğitimi ile 
yükseköğretimin iş dünyası ile entegre 
edilmesi OSTİM Teknik Üniversitesi 
kararımızın doğruluğunu teyit ediyor. 
MYO ve liselerin uygulamalı eğitim 
yapması da peşinde koştuğumuz 
kavramlar. 

Bu planda küme başlıklarımız var. 
Desteklerin kümeler üzerinden veril-
mesi politikası da burada önemli hale 
gelmiş. Biz bu planda kısmen beklenti 
ve isteklerimizin karşılandığını düşünü-
yoruz. Bu planı hazırlayanlara teşek-
kür ediyoruz. İnşallah yaptırımı olan, 
sonuçlarının sorgulandığı, ‘Niçin, niye 
yapılmadı?’ sorusunun sorulacağı etkin 
bir mekanizma ile denetlenebilecek bir 
plan olur. Ki öyle düşünüyorlardı. İnşal-
lah burada da ülkemize, bölgemize ve 
firmalarımıza büyük katkı sağlar diye 
düşünüyorum.” dedi.
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T.C. Ticaret Bakanlığı, 2019-2020 
yıllarını kapsayan 11. Kalkın-
ma Planı hedefleri doğrultusunda 

226,6 milyar dolarlık ihracat hedefi ile 
İhracat Ana Planı’nı hazırladı. Plan kap-
samında 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör 
belirlendi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İhracat 
Ana Planı ile sürdürülebilir ihracat anla-
yışını hedeflediklerini kaydetti.

İhracatın yeni rotasında 17 ülke, 5 
sektör belirlendi

Planın hazırlıklarını tüm paydaşlarla, 
titiz çalışmalar sonucunda tamamladıkla-
rını anlatan Bakan Pekcan, “17 hedef ülke 
seçtik. Bu ülkeleri seçerken, ülkelerin 
Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndan 
yüzde 60 pay almasını, dünya ithalatının 
yüzde 43,7'sini gerçekleştirdiklerini ve 
ülkemiz ihracatından da yüzde 25,2 pay 
aldıklarını dikkate aldık.

Bu ülkeleri sırasıyla, ABD, Brezilya, 
Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Gü-

ney Kore, Hindis-
tan, Irak, İngiltere, 
Japonya, Kenya, 
Malezya, Meksika, 
Özbekistan, Rus-
ya ve Şili olarak 
belirledik. Buna 
ilaveten makine, 
otomotiv, elektrik-
elektronik, kimya 

ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef 
sektör seçtik. İhtisas Serbest Bölgeleri 
ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı 
yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün 
ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak." bil-
gisini verdi. 

İhracat Ana Planı’nın küresel eğilimler 
dikkate alınarak hazırlandığını dile geti-
ren Pekcan, “Son dönemde artan koruma-
cılığa, bununla bağlantılı olarak, ticaret 
savaşlarına şahit olduğumuz bir dönem-
den geçiyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, 
bütün bu zorlu sürece rağmen, küresel 
koşulların yarattığı fırsatlara odaklanarak 
ihracatçılarımıza yeni bir rota çizmeyi he-
defledik.” dedi.

Günümüzde yaşanan küresel koruma-
cılık artışının ve ticaret savaşlarının arka 
planında da teknoloji savaşlarının bulun-
duğunu ifade eden Bakan Pekcan, Plan-
da politika tercihini daha çok verimlilik, 
inovasyon ve dijitalleşme odaklı olarak 
yaptıklarını kaydetti.

Dijitalleşme dili benimsendi
Türkiye’nin küresel dil olan dijitalleş-

meyi benimsediğini dile getiren Bakan 
Pekcan, “Türkiye olarak dünya ekonomi-
sini ve günlük yaşantımızı kökten değiş-
tirecek bu büyük dönüşümü ülkemiz açı-
sından bir fırsata dönüştürmek zorundayız. 
Dolayısıyla trendleri doğru okuyarak sür-
dürülebilir büyüme ve rekabet için inovas-
yona, Ar-Ge’ye ve dijitalleşmeye yönelik 
özgün politikalar geliştireceğiz. ” bilgisini 
verdi.

Bakan Pekcan, tekstil ve hazır giyimin 
dünya ihracatından aldığı payın yüzde 
4,4, Türkiye ihracatındaki payının ise 
yüzde 17 olduğunu anımsatarak, şu bil-
gileri verdi: "Otomotiv sektörünün dünya 
ihracatında payı yüzde 12,2 iken, Türkiye 

ihracatında otomotiv sektörünün payının 
yüzde 15,2 olduğunu görüyoruz. Makine 
sektörünün dünya ihracatında payı yüzde 
12,5 iken, Türkiye'nin ihracatında bu sek-
törün payı yüzde 14,2. Yine dünya ihraca-
tında kimya sanayi ürünlerinin payı yüzde 
11,2 iken Türkiye'nin ihracatında bu pay 
yüzde 6, kimya sektöründe ihracat artışı-
na ihtiyacımız var. Bundan da önemlisi, 
dünya ihracatında yazılım ve bilişimin 
payı yüzde 10,5 ama Türkiye'nin oranı 
yüzde 1,3. Hedefimiz dünyadaki sektörel 
trendleri yakalamak ve bu sektörlerde ba-
şarılı ihracatçı ülke olmak." 

Online B2B ofislerinden müşterilerle 
firmaların buluşmalarının sağlandığını 
belirten Pekcan şu bilgileri verdi: “Blok-
zincir uygulamalarını dış ticaretin her 
alanında yürürlüğe koyuyoruz. E-ihracat 
stratejimizle KOBİ’lerimiz başta olmak 
üzere ihracatçılarımızı dünyaya açıyoruz. 
Akıllı İhracat Platformu diye çok yeni bir 
çalışmamız var. 3 aşamalı bir proje. 6 ay, 
12 ay ve 18 ayda tamamlanacak geniş 
kapsamlı bir çalışma içeriyor.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
“İhracat Ana Planımızla 
ihracatçılarımız için Akıllı 
İhracat Platformu kuruyoruz. 
Blokzincir uygulamalarını 
dış ticaretin her alanında 
yürürlüğe koyuyoruz. E-ihracat 
stratejimizle KOBİ’lerimiz başta 
olmak üzere ihracatçılarımızı 
dünyaya açıyoruz." dedi.

Bürokrasi azalıyor
Firmaların karşılaştıkları bürokratik 
işlemlerin azaltılması amacıyla Dahilde 
İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, 
Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz 
İhracat Kredileri Programları ve Devlet 
Yardımlarına ilişkin tüm süreçleri 
kapsayan bir otomasyon sistemi 2019 yılı 
içinde faaliyete geçirilecek.  

İhracatçılara dijital kimlik
• Bütün ihracatçı firmalar için dijital 

kimlik oluşturacak. İhracatçılar daha 
yakından tanınarak sadece onlara 
özel çözümler üretecek bir sistem 
oluşturulacak.

• Akıllı İhracat Platformu üzerinden 
ihracatçı ve potansiyel ihracatçılar, 
satmak istedikleri ürünün yurt 
dışındaki potansiyel alıcılarının 
iletişim bilgilerine ulaşabilecekler.

• KOBİ’lerin e-ihracata yönlendirilmesi 
sağlanacak ve e-ihracatçı sayısının 
artırılacak. Gümrük işlemleri 
sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları 
çerçevesinde geliştirilecek.

Türkiye ekonomisi 2019'un ikinci çeyreğin-
de yüzde 1,5 daraldı. Kritik göstergeler-

den sanayide yaşanan değişim ise yüzde 2,7 
azalma olarak istatistiklere yansıdı. Yatırım-
ların da yüzde 23’lük oranda gerilediği aynı 
dönemde inşaat sektöründeki daralma ise yüz-
de 12,7.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan- 
Haziran, 2019 dönemini kapsayan Dönemsel 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2. Çeyrek sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
(GSYH) yüzde 1,5 azaldı. 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrek ilk 
tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
(2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 
geriledi. 

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hası-
la tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari 
fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 
226 milyon TL oldu.

Sanayi ve inşaat azaldı
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faali-

yetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çey-
reğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sek-
törü toplam katma değeri yüzde 3,4 arttı, sana-
yi sektörü yüzde 2,7 ve inşaat sektörü yüzde 
12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve 
yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından 
oluşan hizmetler sektörünün katma değerinde 
de yüzde 0,3 düşüş görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı ikin-
ci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 1,4 azaldı. Mevsim ve takvim et-
kilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 
1,2 arttı. 

İşgücü ödemeleri
İşgücü ödemeleri, 2019 yılının ikinci çey-

reğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 21,1, net işletme artığı/karma gelir yüz-
de 9,9 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla 
Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı ge-
çen yılın aynı çeyreğinde yüzde 35,6 iken bu 
oran 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 37,1 
oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 
yüzde 47,2'den yüze 44,6'ya düştü.

“Yatırım harcamaları artmalı”
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üye-

si Prof. Dr. Abuzer Pınar, ikinci çeyrek büyü-
me rakamlarını değerlendirdi.

İkinci çeyrekte daralmaya dikkat çeken 
Pınar, “Küçülme var fakat bir önceki çeyreğe 
göre dipten yukarıya doğru bir çıkış olduğunu 
söyleyebiliriz. Henüz pozitifte değiliz. Evet 
geçen aya göre düşünürsek öyle ama biz ge-
nellikle geçen yılın aynı dönemiyle karşılaş-
tırırız. Dolayısıyla küçülmede hız kesme var 
diyebiliriz.” dedi.

Merkez Bankasının faiz indirim kararına 
vurgu yapan deneyimli akademisyen, “Bu faiz 
düşüşleri konut sektöründe bir miktar da olsa 
talebin artışı üçüncü çeyreği bir parça yuka-
rıya doğru itecek gibi duruyor. Az miktar da 
olsa pozitif olabilir. Eğer bu faiz düşüşleri 
talebi pozitif etkilerse üçüncü çeyrekten baş-
layarak muhtemelen dördüncü çeyrekte buna 
dahil, bir miktar inşaat sektöründe pozitif ra-
kamlar görebiliriz.” değerlendirmesini yaptı.

Büyüme kompozisyonunda en önemli kıs-
mın yatırım harcamaları olduğuna işaret eden 
Prof. Dr. Abuzer Pınar, şu görüşleri paylaştı: 
“Yatırım harcamalarında bir artış görmüyo-
ruz. Tam tersine negatif bir durum var. Büyü-
menin sürdürülebilir olması ve istihdam yara-
tabilmesi için yatırım harcamalarının artması 
lazım. Henüz o artışı biz görmüyoruz. Bu bir 
ölçüde finansla, faizlerle ilgilidir. Faizler gev-
şediğine göre bir miktar yukarıya doğru gidiş 
bekleyebiliriz. İkincisi dünya konjonktürü ve 
güven ortamı önemli. Hem yurt dışından gele-
cek olan yatırımlar hem bizim kendi yatırım-
cımızın önünü görebilmesi orada eksiğimiz 
var ve asıl artışı orada beklemeliyiz. Özellikle 
istihdam açısından.”

İkinci çeyrekte yüzde 1,5 daralma
Sanayi ve inşaat sektöründeki değişim dikkat çekti

Ruhsar Pekcan

İhracat Ana Planı ile 
Akıllı İhracat Platformu kuruluyor
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Haberleşme Teknolojileri Küme-
lenmesi (HTK) tarafından sürdü-
rülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 

Haberleşme Şebekesi Projesi (UUYM5G) 
kapsamında şekillenmeye başlayan yeni 
ürünler, “5G Çekirdek Şebeke” ve “NFVI 
Sanallaştırma Platformu” Vodafone 
Türkiye’nin ev sahipliğinde Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih 
Sayan’ın da katıldığı programda tanıtıldı. 

Türkiye’nin dijital geleceği için kritik 
önemde olan UUYM5G Projesinde yeni 
ürünler çıkmaya devam ediyor.

TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile HTK 
tarafından geliştirilen ürünlerin tanıtımı, 
Vodafone Türkiye ev sahipliğinde ger-
çekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın ka-
tılımlarıyla düzenlenen programa; Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 
BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, HTK Yönetim Kurulu Başkanı 
Veli Murat Çelik, Kümelenme üyeleri 

yanı sıra Vodafone İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mallik Rao, Türk Telekom 
Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Yusuf 
Kıraç, Turkcell Şebeke Teknolojilerinden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz 
Sezgin de katıldı.

Türkiye’de ilk
“NFVI Sanallaştırma Platformu”nun 

tanıtıldığı etkinlikte ayrıca ‘5G Çekirdek 
Şebeke’ ye bağlı olarak çalışan “IMS” 
şebeke üzerinden diğer lisanslı mobil ve 
sabit şebekelere doğru güvenli çağrı ve 
MCPTT (Mission Critical Push to Talk/
Görev Kritik Bas Konuş Sistemi) senar-
yoları Türkiye’de ilk defa gerçekleştiril-
di. Programda, 5G haberleşme iletimi-
ni sağlayacak ‘5G Anahtarlayıcılar’ ve 
ürünlerin yönetimi ile izlenmesini sağla-
yacak ‘5G Element Yönetim Sistemi’nin 
yeni versiyonları da tanıtıldı.

Ekonomiye milyarlarca lira katkı
Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili 

yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, 
devrim niteliğindeki yenilikler getirecek 
bu teknolojide liderlik yarışına giren her 
ülke gibi Türkiye de inisiyatif alabilen 
vizyoner yönetici ve firmaları ile “üreti-
ci ve geliştirici ülke” konumuna ulaşmak 

adına önemli adımlar atıyor. OSTİM ön-
derliğinde 130’dan fazla firma ile kurulan 
HTK altındaki 16 firma, BTK ve TÜBİ-
TAK-TEYDEB desteği ile bugüne kadar 
benzeri görülmemiş bir geliştirme projesi 
başlattı. UUYM5G projesine 16 firmanın 

yanında, 3 mobil 
işletmeci, üniver-
siteler ve akade-
misyenler de da-
hil oldu. Her yıl 
mobil işletmeciler 
tarafından 4.5G 
teknolojisine iliş-
kin yaklaşık 1,5 
milyar TL’lik do-
nanım ve yazılım 

yatırımı yapıldığı 
ve 5G teknolojisinde de benzer yatırım 
trendinin süreceği dikkate alındığında, 
UUYM5G Projesi sonucunda ortaya çı-
kacak yerli ve milli ürünler ile Türkiye 
ekonomisine milyarlarca TL’lik katkı 
sağlanması hedefleniyor.

Yerlilik oranı 10 kat arttı
BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, 

5G çalışmalarının 2017 yılında başladığı-
nı hatırlattı. Çiçek, “2017 yılında yerlilik 
oranlarına baktığımızda yüzde 1,5 olan 
oranları, bu yapılan çalışmalar neticesin-

de ortalama yüzde 15’e getirdiğimizi gö-
rüyoruz bu çok sevindirici bir gelişme, 10 
katı bir artıştan söz ediyoruz.

Bundan sonra bunu yüzde 45’e ta-
mamlamanın peşinde olacağız. Birlik ve 
beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, 
operatörlerimizin teknik anlamda, maddi 
ve manevi vermiş olduğu destek devam 
ettiği sürece başarılı olacağımızı düşü-
nüyorum. Ev sahipliği için Vodafone’a 
teşekkür ediyorum bu iş birliğinin sürece-
ğini ümit ediyorum.” dedi.

Hedefler belirlenmiş durumda
HTK üyelerine de teşekkür eden Ga-

zali Çiçek, küme üyelerine şöyle seslen-
di: “HTK üyesi KOBİ’lerimize burada 
oldukları, böyle çalışmada gövdelerini 
taşın altına koydukları için teşekkür edi-
yorum. Çünkü yıpratıcı bir süreç, kolay 
bir şey değil. Yatırım yapıyorsunuz, kar-
şınızda devler var, rakipleriniz çok büyük 
ama demolarda görüyoruz. Üç ay önce 
Turkcell’de bir demo yapmıştık, 3 ay 
sonra ne yapacağımız hedeflerimiz belir-
lenmiş durumda. Bu şekilde odaklı gitti-
ğimiz sürece başarının geleceği konusun-
da en ufak bir şüphemiz yok. Bu manada 
HTK üyesi firmalara da ayrı ayrı teşekkür 
etmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bi-
zimle birliktesiniz, iyi ki bu tür çalışmala-
ra başlamışız hayırlı olmasını diliyorum.”

Yerli ve milli 5G hedefine adım adım
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkan 
Yardımcısı Gazali Çiçek, 5G 
çalışmalarının 2017 yılında 
başladığını hatırlattı. Çiçek, 
“2017 yılında yerlilik oranlarına 
baktığımızda yüzde 1,5 olan 
oranları, bu yapılan çalışmalar 
neticesinde ortalama yüzde 15’e 
getirdiğimizi görüyoruz bu çok 
sevindirici bir gelişme, 10 katı bir 
artıştan söz ediyoruz” dedi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kü-
melenmesi (OSSA), T.C. Ticaret 

Bakanlığı tarafından desteklenen Ulus-
lararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
(URGE) projesi kapsamında üyelerine, 
NATO/NSPA ve Birleşmiş Milletler 
İhaleleri ve Satın Alma Süreçleri konulu 
eğitim düzenledi. 

OSSA, üyelerinin uluslararası pazar-
larda rekabetçiliğini geliştirmek ve dün-
ya savunma sanayii pazarından daha faz-
la pay alabilmelerini sağlamak amacıyla 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Küme, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan desteklenen URGE projeleriyle üye-
lerini uluslararası rekabette bir adım öne 
geçiriyor. Üyelerini dünya pazarlarında 
temsil eden OSSA, düzenlediği eğitim 
programlarıyla da firmalarına uluslara-
rası kuruluşların satın alma ve tedarik 
süreçlerini anlatıyor.

Bu kapsamda düzenlenen NATO/
NSPA ve Birleşmiş Milletler İhaleleri 
ve Satın Alma Süreçleri eğitiminde, iha-
le usulleri, iş alanları, firmaların ürettiği 
malzemelere stok kod numarası alınması 
konularında bilgiler verildi. 

URGE projeleri faaliyetleri
URGE projeleri kapsamında OSSA, 

üyelerine eğitim, danışmanlık, eşleş-
tirme ve alım heyeti faaliyetleri başta 
olmak üzere 2011 yılından beri birçok 
faaliyet gerçekleştirdi.  

OSSA, 2019 Ocak-Temmuz ayları 
arasında ERP danışmanlığını tamamla-
yarak; 8 üyesinde ERP sisteminin ku-
rulmasını ve üyelerinin kurumsallaşma 
süreçlerinde çeşitli destekler almalarını 
sağladı.

OSSA, URGE projeleriyle bugüne 

kadar; 130 proje katılımcısı üyesine 13 
farklı alanda eğitim düzenledi.  28 pro-
je firmasına ERP eğitim ve danışmanlık 
desteği verdi. 100’e yakın proje firması-
na AS 9100 havacılık sertifikasyonu ko-
nusunda eğitimleri ve 50’ye yakın proje 
firmasına da danışmanlık hizmetleri al-
dırdı. 

OSSA, URGE projeleri ‘Alım Heyeti 
Faaliyetleri’ kapsamında, T.C. Cumhur-
başkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 
destekleri ve Ticaret Bakanlığı katkıları 

ile 4 kez (2013-2014-2016-2018) ger-
çekleştirilen Savunma ve Havacılıkta 
Endüstriyel İşbirliği Günleri’ni (ICD-
DA) düzenledi.

URGE desteği ile OSSA; Almanya, 
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Bre-
zilya, Malezya, ABD, İngiltere ve Mek-
sika gibi ülkelerde gerçekleşen sektörün 
önde gelen fuar ve ikili iş görüşmesi 
organizasyonlarına 140 proje firması ile 
katılım sağlamış ve katılmaya da devam 
etmektedir.

NATO satın alma süreçleri anlatıldı

Gazali Çiçek
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5G ile her şey
yeniden düşünülüyor

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) ev 
sahipliğinde Ankara Üniversitesi 
ve Türkiye Sanayici ve İş Adam-

ları Vakfı (TÜSİAV) tarafından düzen-
lenen 5G ve Ötesi Konferansı’nda HTK 
Teknoloji Denetleme Danışma Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Çağatay Büyükkoç, 
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi öğrencilerine 5G ve Ötesi Teknoloji-
leri Konferansı verdi.

Konferansa, Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu Başkan Yardımcısı Gazali 
Çiçek, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, 
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayşen Apaydın, Ankara Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi öğrenci-
leri ve çok sayıda davetli katıldı. 

“Mobil internet devrimi yaşanacak”
TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, 

5G’nin yeni nesil internette bir devrim 
olduğunu anlattı. Sarıtoprak, “Evlerimiz, 
iş yerlerimiz, fabrikalarımız iyice akılla-
nacak. İş yerinde otururken, cep telefo-
nunuzdan evinizdeki perdeyi açıp kapa-
tabileceksiniz. 5G’nin hayata geçmesiyle, 
dünya ve insanlık iyice akıllanacak. Mo-
bil internet devrimi yaşanacak.” dedi.

Asıl kaygı; büyük verilerin kontrol 
altına alınması

Ankara Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ayşen Apaydın, telefona 
her basıldığında milyonlarca büyük veri 
oluştuğunda dikkat çekerek, “Burada 
kaygımız bu kadar büyük verinin kontrol 
altına alınması. Teknoloji bu kadar hızlı 
giderken koşan bir gençlik varken dolayı-
sıyla üniversitelerimiz de bu teknolojiye 
en azından ayak uydurmak zorundadır.” 
Değerlendirmesinde bulundu. 

“Bildiklerinizle ne yapabildiğiniz size 
fark yaratacak”

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Özdebir, iletişim teknolojileri ve elektro-

nikteki gelişimlerin, insanlara nihayetsiz 
fırsatlar vermeye başladığını dile getirdi. 
Özdebir, “Dünyada sizinle beraber 1 mil-
yar akranınız mezun olacak. Ekmeğinizi 
onlarla kapışmak mecburiyetindesiniz. 
Onun için farklı olmanız lazım. O farkı 
da yaratan, bir projenizin, hayalinizin ol-

ması lazım. En önem-
lisi de artık bilgi her 
yerde olduğuna, bil-
giye bir tuşa basa-
rak ulaşabildiğinize 
göre ne bildiğini-
zin önemi kalmadı. 
Bildiklerinizle ne 
yapabildiğiniz size 
fark yarattıracak.” 
mesajını verdi.

“Pek çok şey 5G ile 
mümkün hale gelecek”

HTK Teknoloji Denetleme Danışma 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Çağatay Bü-
yükkoç, mobil telefonların çalışma pren-
siplerini anlattı. Mobil telefonların yüzde 
99’unun telli sistem olduğunu belirten 
Büyükkoç, “Fakat 5G ile birlikte o birkaç 
yüz metreden daha kısa mesafelerde çok 
daha geniş bantlar olacak. Bu arada çekir-
dek dediğimiz çok temel yapılardaki işler 
de daha uzakta bir yerde yapılabilecek. 
Türkiye’de 3-4 tane çekirdek şebeke ola-
bilir.” dedi. Uçtan uca şebekeyi anlatan 
uzman isim, daha önce mümkün olama-
yan pek çok şey 5G ile birlikte mümkün 
hale geleceğinin altını çizdi. 

“Uçtan uca 5G mimarisi tasarlamak 
istiyoruz”

Haberleşme Teknolojileri Kümelen-
mesinin Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
Projesi hakkında da katılımcılara bilgi 
veren Çağatay Büyükkoç, kümelenmede 
9 tane ürün setini yapan 16 tane yerli şir-
keti öğrencilerin yakından tanımasını is-
tedi. 5G’yi baştan sona bir mimari olarak 
düşünmek gerektiğini ifade eden Büyük-
koç, “5G bir telefon sistemi değil. Yeni 
bir yazılım, donanım, otomasyon. Her 
şeyin yeniden düşünüldüğü bir sistem. 
Uçtan uca yeni bir 5G mimarisi tasarla-
mak istiyoruz. Alt yapının bulutlaştırıl-
masını istiyoruz. Standardize ara yüzler 
tanımlamak istiyoruz.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi (HTK) Teknoloji 
Denetleme Danışma Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Çağatay 
Büyükkoç, Ankara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerine 5G ve ötesi 
teknolojileri anlattı. Büyükkoç, 
5G’nin telefon sistemi 
olmadığını belirterek, “Yeni bir 
yazılım, donanım, otomasyon. 
Her şeyin yeniden düşünüldüğü 
bir sistem.” dedi.

Doç. Dr. 
Çağatay Büyükkoç

OSTİM bünyesinde 7. kümelen-
me olarak yer alan Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi 

(HTK) yürütücü fi rması olan Extunda, 
yerli ve milli 5G çalışmalarının önemli 
aşamalarından biri olan Bulut Tabanlı 
Mobil Test Şebekesini devreye aldı. 

Intel Xeon ve Intel i7 temelli sunu-
cular üzerinde SDR (Software Defi ned 
Radio/Yazılım Tabanlı Radyo) kulla-
narak çalışan Mobil Test Şebekesi, bir 
operatörün tüm MBB (Mobil Geniş 
Band) temel fonksiyonlarını başarı ile 
gerçekleştirdi; böylece 5MHz temel 
band ve SISO ile iPhone ve Android 
telefonları kullanarak 18Mbps veri ile-
tim hızlarına ulaşıldı.

Temel fonksiyonların başarı ile ça-
lıştırıldığı bu testlerin ardından, gelişti-
rilmesi devam eden eMBB (Genişletil-
miş Mobil Geniş Band) çalışmaları ile 
tamamlanacak CRAN ürünü, 1Gbps 
veri hızına ulaşmayı hedefl iyor.

Önemli aşama katedildi
Konuyla ilgili bilgi veren Extunda 

Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat 
Çelik, yapılan bu çalışmanın sonucun-
da, günümüzde operatörlerin kullan-
dığı geleneksel radyo teknolojilerinin 
yerini almaya başlayan Bulut Radyo 
Teknolojilerine (Cloud Radio Access 
Network – CRAN) geçişte önemli 
bir aşama katedildiğini bildirdi. Çelik 
buna ek olarak, geliştirdikleri yazılım 
platformunun, 5G ve sonrasındaki tek-
nolojilerin olmazsa olmazı olduğunu 
belirtirken, halihazırda çalışan 4,5G ve 
öncesindeki 3G ve 2G teknolojilerinin 
de yine Extunda’nın 2020 yılı içinde 
tamamlayacağı ürün içinde ticari kul-
lanıma hazır olacağını ifade etti.

Bulut Radyo Erişim Şebekesi’nin 
(Cloud RAN-CRAN), yüksek kapasi-
teli, ölçeklenebilir ve yazılım ile ger-
çekleştirilip standart/sanal sunucular 
üzerinde çalışan en güncel mobil şe-
beke teknolojisi olduğunu anımsatan 
Veli Murat Çelik, “Bulut tabanlı yazı-
lım teknolojileri sayesinde Türkiye’nin 

en büyük değeri olan insan kaynağı, 
verimli şekilde yüksek katma değer 
üretir hale gelecektir.” dedi. 

Şirketle ilgili bilgi veren Veli 
Murat Çelik, 2009 yılında kurulan 
Extunda’nın, 2018 yılı Ocak ayından 
itibaren yazılım tabanlı mobil iletişim 
teknolojileri üzerine çalışmalarını yo-
ğunlaştırdığını belirtti. 

Çelik, şunları söyledi: “Extun-
da, Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge 
merkezinde genç, dinamik ve uzman 
kadrosuna ilave olarak, İTÜ Bilişim 
Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi ve Al-
tınbaş Üniversitesi’nden akademik da-
nışmanları ile birlikte CRAN projesini 
2020 Haziran ayı sonunda ticari kulla-
nıma sunacaktır. Extunda, bilgi biriki-
mini mühendis adaylarına aktarmak, 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacı 
ile üniversitelerin ilgili mühendislik 
bölümlerine ortak Ar-Ge laboratuvar-
ları açacaktır. Yapılan bu çalışmalar 
ile ileri mobil teknoloji bilgi birikimi 
oluşturmasına ek olarak, büyük mik-
tarda ithalat ikamesi ve dünyadaki 
birçok ülkeye yapacağımız ihracat ile 
ülkemize önemli bir gelir kaynağı da 
olacaktır.”

Bulut tabanlı mobil şebeke 
testinde tam başarı

HTK üyesi Extunda, yerli ve milli olarak ilki gerçekleştirdi

Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi (HTK) üyesi 
Extunda’dan, yerli ve milli 5G 
çalışmalarında önemli adım. 
Şirket, Türkiye’nin ilk yerli 
ve milli bulut tabanlı mobil 
şebeke testini başarı ile 
gerçekleştirdi. 

Mobil test şebekesi ile 5MHz temel band 
ve SISO ile iPhone ve android telefonları 
kullanılarak 18Mbs veri iletim hızlarına 
ulaşıldı. Geliştirmesi devam eden eMBB 
(Genişletilmiş Mobil Geniş Band) çalışmaları 
ile tamamlanacak CRAN ürünü, 1Gbps veri 
hızına ulaşmayı hedefliyor.

Extunda Yönetim Kurulu 
Başkanı Veli Murat Çelik, 
yapılan bu çalışmanın 
sonucunda, günümüzde 
operatörlerin kullandığı 
geleneksel radyo 
teknolojilerinin yerini 
almaya başlayan Bulut 
Radyo Teknolojilerine 
(Cloud Radio Access 
Network – CRAN) 
geçişte önemli bir aşama 
katedildiğini bildirdi.

üyesidir.
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"Üniversite ve sanayi imkanı bizi OSTİM'e getirdi"

Ankara’nın üretim merkezi 
OSTİM’de, 7 üniversitenin aka-
demik bilgi birikimi ve desteğiy-

le Ar-Ge fi rmaları arasındaki sinerjiyi 
desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru ka-
nallara yönlendirmeyi hedefl eyen Ostim 
Teknopark’a ilgi her geçen gün artıyor. 

OSTİM Teknik Üniversitesi, 
Çankaya Üniversitesi, Hacet-
tepe Üniversitesi, Atılım Üni-
versitesi, Başkent Üniversitesi, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi ve Ankara Üni-
versitesinin ortakları arasında 
yer aldığı Teknopark, OSTİM 
OSB’deki kampüsleriyle bün-
yesindeki fi rmalara çok geniş 
kapsamda üniversite-sanayi iş 
birliği imkanı sunuyor. 

40’a yakın yerlileştirme
Askeri fabrikalara ve ana 

savunma sanayii şirketlerine te-
darik ve üretim konusunda hiz-
met veren Alkan Teknoloji de 
Ostim Teknopark’ın üniversite 
ve sanayi ekosisteminde yer 
alan fi rmalardan. 

Savunma sanayiinde elekt-
romekanik, elektronik ve elekt-

ro optik ürünlerin tedariğinin yanı sıra 
üretim faaliyetlerinin gerekliliğinden do-
ğan Alkan Teknoloji, 2015 yılında Beste 
Alkan tarafından kurulan bir şirket. 5’i 
mühendis olmak üzere 12 kişinin çalıştığı 
fi rma, askeri fabrikaların talepleri doğ-
rultusunda 40’a yakın ithal ürünü yerli 
ve milli imkanlarla üreterek Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin (TSK) hizme-
tine sundu.

Tedarik edilemeyeni 
üretiyor

Savunma sanayiinde ihti-
yaçların tedariğinin önemine 
dikkat çeken Beste Alkan, 
“Tedarik kısmında, piyasa 
malzemelerini tedarik etmek 
çok kolay. Ama bizim ayrı bir 
özelliğimiz var. TSK’nın çok 
uzun yıllar öncesinden kalma 
tankları ya da başka silah sis-
temleri var. Silah sistemleri 
kolay kolay envanterden çık-
mıyor. Ancak zaman içinde 
bazı alt bileşenleri üretimden 
kalkıyor, tedariği çok zor olu-
yor. Üreticisine gidiyorsunuz, 
20 yıl önce bitirmiş oluyor 
üretimini ve kimse gerekli 
parçayı bulamıyor. Biz burada 

iddialıyız. ABD’deki, İsrail’deki ve Uzak 
Doğu’daki iş ortaklarımızla dünyanın 
herhangi bir yerinde o malzeme varsa biz 
onu bulup getireceğimizi iddia ediyoruz. 
Sloganımız ‘İhtiyacınız her neyse biz onu 
buluruz’ buradan çıktı.” dedi. 

Tedarik edilemeyen ürünlerin üretimi-
ni de yaptıklarını anlatan Alkan, sahada 
kullanılan malzemenin muadilini yap-
makta da çok iddialı olduklarını vurgu-
luyor.

Ürettikleri ürünlerin sahada başarılı bir 
şekilde çalıştığını belirten Genç yönetici, 
şu bilgileri verdi: “Roketsan’ın üretti-
ği Çok Namlulu Roket Atar’ın (ÇNRA) 
uzaktan ateşleme ünitesi tamamen bizim 
tarafımızdan üretilerek askeri fabrikalara 

teslim edildi. Şu anda sahada kullanılı-
yor. Böyle talep üzerine yerlileştirdiğimiz 
40’a yakın ürün var. Bunların önemlile-
rinden birkaçı; M60 tanklarının tutamak-
larında kullanılan potansiyometre, bu 
normalde dış piyasadan alındığında 5 bin 
dolar civarında. Bunları yerlileştirdik 5 
bin TL’ye ürettik. Böyle ürettiğimiz çok 
ürün var.” 

Yerlileştirip ihraç etti
Yerlileştirdikleri ürünleri ihraç etme-

ye de başladıklarını anlatan Beste Alkan, 
ASELSAN tarafından üretilen Asır Ter-
mal Kameralarının monitörlerinde kulla-
nılan yabancı menşeili yüksek voltaj tra-
fosunu askeri fabrikaların talebi üzerine 
yerlileştirdiklerini belirtti Alkan, “Şu ana 
kadar 200’e yakın ürün teslim ettik hepsi 
sorunsuz çalışıyor. Aynı zamanda ürünü 
Tayvan’a ve İsrail’e de ihraç ettik.” dedi.

TSK’da kullanılan sistemlere ve araç-
lara bakım onarım hizmeti de verdiklerini 
dile getiren Genel Müdür Alkan, “Gece 
görüş sistemlerinin yoğunlaştırıcı tüple-
rinin, termal kameraların monitörlerinin 
bakım onarımını yapıyoruz. Bu üretim fa-
aliyetleri devam ederken biz OSTİM’de 
yer almamız gerektiğini bilerek 2018’de 
OSTİM’e taşındık.” bilgisini verdi. 

Alkan Teknoloji, savunma 
sanayiindeki 5 
Ar-Ge projesiyle Ostim 
Teknopark’ta yerini aldı. 
Alkan Teknoloji Genel 
Müdürü Beste Alkan, “Hem 
üniversitelerden destek 
almak, hem de şirketlerle 
daha yakın iş birliği 
yapabilmek için OSTİM’de 
olmak zorunda hissettik 
kendimizi. OSTİM’deysek 
Ostim Teknopark’la 
yürümeliyiz diye düşündük.” 
görüşünü paylaştı.  

“OSTİM’e taşındık, Ar-Ge 
projelerimiz hız kazandı”
Savunma sanayiine yönelik üretim 
faaliyetlerinde OSTİM’deki ekosisteme 
vurgu yapan Beste Alkan, “OSTİM’e 
niye taşındık? Çünkü bu üretimleri 
yaparken, tüm destek unsurlarını 
OSTİM’de bulacağımızı biliyorduk. 
Bir sistem üretilirken her parçasını 
sizin üretmeniz mantıklı ve etkin değil. 
O yüzden OSTİM’de biz kendimize 
destek olacak birçok firma bulacağı-
mızı bildiğimiz için geldik. OSTİM’e ta-
şındıktan sonra da Ar-Ge projelerimiz 
hız kazandı. Bu kapsam da çok ciddi 
anlaşmalar ve sözleşmeler yapıyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı.

Askeri fabrikalar için 3, ASELSAN 
için de 2 adet Ar-Ge projesine devam 
ettiklerini belirten Alkan, “Ar-Ge pro-
jelerine girdiğimiz anda zaten tekno-
parkta yer almamız kaçınılmaz oldu. 
Ostim Teknopark 7 üniversitenin ortak 
olduğu bir yapı, hem üniversitelerden 
destek almak, hem de şirketlerle daha 
yakın iş birliği yapabilmek için bura-
dayız.

Biz OSTİM’de olmak zorunda hissettik 
kendimizi. OSTİM’deysek de Ostim 
Teknopark’la yürümeliyiz diye düşün-
dük. Hem sanayi, hem üniversite bu 
kadar iç içe başka bir yerde bula-
mazdık. Bu yönüyle de ayrıca OSTİM 
Teknik Üniversitesini de destekliyoruz. 
Sahadan teknik personeli yetiştire-
cek.” görüşünü aktardı.

Beste Alkan, 
“Üretimleri 
yaparken, tüm destek 
unsurlarını OSTİM’de 
bulacağımızı 
biliyorduk. Bir 
sistem üretilirken 
her parçasını sizin 
üretmeniz mantıklı 
ve etkin değil. O 
yüzden OSTİM’de 
biz kendimize 
destek olacak birçok 
firma bulacağımızı 
bildiğimiz için 
geldik.” diyor.

Alkan Teknoloji, ASELSAN tarafından üretilen 
Asır Termal Kameralarının monitörlerinde  
kullanılan yabancı menşeili yüksek voltaj 
trafosunu askeri fabrikaların talebi üzerine 
yerlileştirdi.

fi rmasıdır.

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve 
İşletme A.Ş. 2018 yılı Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, OSTİM 
OSB Konferans Salonu’nda ya-

pıldı. Divan Başkanlığı söz-
leşme gereği Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın tara-
fından yürütülen toplantı, 
hisse sahiplerinin internet 

üzerinden katılıp 
oylayabileceği 
şekilde canlı 
yayınlandı.

“Çin ve ABD’ye ihracat yapıyoruz”
Toplantıda 2018 yılı faaliyetlerini 

anlatan OSTİM Endüstriyel Yatırım-
lar ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü Ab-
dullah Çörtü, şu bilgileri verdi: “Ostim 
Teknopark binasını tamamlayıp teslim 
ettik. Buradan 20 yıl boyunca kira geliri 
elde edeceğiz. Aynı zamanda OSTİM’in 
değerine katkı sağlayacak önemli bir 
yatırım oldu. OSTİM Prestij Projesi de 
tamamlandı. 2018’de 6 milyon TL’nin 
üzerinde ihracat yaptık. İhracatımız iki 

ana başlıkta gerçekleştiriliyor. İlk olarak 
OSTİM markasıyla iş makineleri yedek 
parçaları ihraç ediyoruz. Diğer ihracat 
başlığımız da alüminyum enjeksiyon 
işleri. İhracatta 17 ülkeye fatura kestik. 
Toplam 51 farklı ülkeye ihracat yapıyo-
ruz. Çin ve ABD’ye ihracat yapıyoruz.”

Genel kurulda faaliyet raporu ve gelir 
gider hesapları şirket ortakları tarafından 
ibra edilirken Yönetim Kurulu üyelikle-
ri belirlendi. Yapılan seçim sonucunda 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sıtkı Öz-
tuna, Murat Ali Yülek, Bağımsız Yöne-
tim Kurulu Üyesi olarak Nilüfer Arıak 
ile Turan Erol seçildi. 

OSTİM Yatırım A.Ş. 51 ülkeye ulaştı
OSTİM Endüstriyel 
Yatırımlar ve İşletme 
A.Ş. Genel Müdürü 
Abdullah Çörtü, 
“İhracatta 17 ülkeye 
fatura kestik. Toplam 
51 farklı ülkeye ihracat 
yapıyoruz.” dedi.

Abdullah Çörtü



TEMMUZ - AĞUSTOS 2019 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 7   

Ostim Teknopark Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 

(Antalya OSB) Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi İşletim A.Ş. arasında Mentör-Mentee 
Eşleştirme Programı Protokolü imzalan-
dı. 

OSTİM Yönetim Binası'nda bağıtla-
nan protokolü; Antalya OSB ve Antalya 
OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Bahar ve OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi ve Ostim Teknopark Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imza-
ladı.

Törene Bahar ve Aydın’ın yanı sıra 
OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi Behzat 
Zeydan, Antalya OSB Teknopark Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Ergin Civan, 
Antalya OSB Bölge Müdürü, Antalya 
OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi 
İlhan Metin, OSTİM OSB Bölge Müdürü 
ve Ostim Teknopark A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Üyesi Adem Arıcı, OSTİM Dış İlişki-
ler Koordinatörü Hamza Akca, Antalya 
OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin 
Tümay ve Ostim Teknopark A.Ş. Genel 
Müdürü Dr. Derya Çağlar katıldı. 

Protokolle; iki şirket iş birliği içerisin-
de bilgi ve birikimlerini paylaşacak, saha 
ziyaretleri gerçekleştirecek. Ortak farkın-
dalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim 
hizmeti sunabilecek. Uzmanlık alanlarına 
göre taraflar arasında karşılaştırma yapı-
labilecek ve örnek uygulamalar yerinde 
incelenebilecek. Ortak proje başvurusuna 
da yer veren protokol, ihtiyaç olması ha-
linde diğer tarafın onaylaması durumunda 
uzman havuzundan faydalanabilme imka-
nı sağlıyor. Ostim Teknopark A.Ş. ve An-
talya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
İşletim A.Ş.; üniversite-sanayi iş birliği 
ve protokoller kapsamında proje pazarı, 
eşleştirme etkinliği, sergi, fuar vb. çeşitli 
etkinlik faaliyetlerini de ortak olarak dü-
zenleyebilecek. 

“Antalya OSB’ye açık çek veriyoruz”
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve 

Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi’nin, ülkemizin çok önem-
li bir sanayi bölgesi olduğunu söyledi. 

Antalya OSB’nin farklı ve yenilikçi 
çalışmaları olduğunu hatırlatan Aydın, 
“Birkaç defa da organizasyonlarına katıl-
dık. Dolayısıyla da onların dinamizminin 
de farkındayız. İki OSB’nin birbirinden 
çok fazla alıp vereceği şeyler olduğunu 
düşünüyorum. Bu nedenle Ali Bahar Baş-
kanımızın da enerjisi, dinamizmi inşallah 
güzel şeyler yapmamıza vesile olur. OS-
TİM aynı zamanda Antalya OSB’nin kul-
lanımına sunulmuş bir yapı olarak açık 
çek veriyoruz Başkanımıza. Yapabilece-
ğimiz bir şey olursa her zaman emirlerin-
deyiz. Bu iş birliğimizin de kurumlarımı-
za hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“OSB’ler Türkiye’nin sanayinin 
lokomotif gücü”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve 
Antalya OSB Teknopark Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Bahar, temel amaçlarının 
ülke kalkınması olduğunu bildirdi. Ba-
har, “Belli bir konuda bir OSB’miz önde 
olurken başka bir konuda diğer OSB’miz 
kendisini geliştirmiş oluyor. Asıl bizim 
ihtiyacımız olan bu etkileşim.” dedi. 

OSTİM’e çok hayırlı bir iş için gel-
diklerini kaydeden Bahar şu görüşleri 
paylaştı: “Orhan Aydın Başkanımızdan 
aldığımız teveccühle bu gündemi yerine 
getiriyoruz. Antalya OSB’de kuracağı-
mız teknopark konusunda OSTİM ile 
bir mentör-menti protokolü imzaladık. 
OSB’lerimiz zaten Türkiye’de çok öne 
çıkmış kurumlar. Kanunuyla, yapılarıyla, 
iştigalleriyle Türkiye’nin lokomotif bir 
gücü sanayi konusunda. Bu önderlik de-
vam edecek. Şimdi bunu Ar-Ge’ye, ino-
vasyona taşımaya çalışıyoruz. OSTİM’le 
de yapmaya çalıştığımız şeyin anlamı 

budur. Bu itibarla da burada karşılaştığı-
mız sıcak ortam bize daha büyük cesaret 
veriyor bu konuda. Orhan Başkanımıza 
ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bunu daha 
ileriye taşımak için birlikte çalışmaya de-
vam edeceğiz.”

Konuklar daha sonra Ostim 
Teknopark'ın Turuncu, Bronz ve Turkuaz 
Binalarında incelemelerde bulundu, OS-
TİM Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Ostim Teknopark, 
Antalya OSB Teknopark’ın 
mentoru oldu

Ostim Teknopark A.Ş. ile 
Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi (Antalya OSB) Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi iş birliği kararı 
aldı. Ostim Teknopark A.Ş., 
Antalya OSB Teknopark A.Ş.’nin 
mentoru oldu. 

Ostim Teknopark Genel Müdürü 
Dr. Derya Çağlar, Turuncu Bina’da 
Teknoloji Üretim Atölyesi’nin devre-
ye alındığını, kuluçka firmalarının da 
atölye imkanlarından dolayı Turuncu 
Binayı tercih ettiklerini vurguladı. 

Ostim Teknopark 2018 Olağan 
Genel Kurul Toplantısı tüm ortakların 
katılımıyla Ostim Teknopark Turuncu 
Bina’da gerçekleştirildi.

Şirketin 2018 faaliyetlerini aktaran Ge-
nel Müdür Dr. Derya Çağlar, OSTİM 
Teknik Üniversitesinin de Teknopark 
ortakları arasında yer aldığına dikkat 
çekerek böylelikle ortak üniversite 
sayısının 7 olduğunu kaydetti.

Proje büyüklüğü 86 milyon TL

Ostim Teknopark’ın Turuncu, Turkuaz 
ve Bronz bina olmak üzere 3 yerleş-
kede faaliyetlerini sürdürdüğünü dile 
getiren Çağlar,  Turuncu Bina’nın faa-
liyete geçmesiyle bin metrekarede de 
Teknoloji Üretim Atölyesi’nin devreye 
alındığını anlattı. Kuluçka firmalarının 
atölye imkanlarından dolayı Turuncu 
Binayı tercih ettiklerini vurgulayan 
Ostim Teknopark Genel Müdürü, 

binaların doluluk oranları hakkında da 
bilgi verdi: “Turuncu binada 13 firma 
var. 10 tanesi kuluçka firması dolu-
luk oranı yüzde 11. Turkuaz binada 
12 firma var doluluk oranı yüzde 61. 
Bronz binada 1 firma var doluluk oranı 
yüzde 67.” 

Ostim Teknopark’ta 83 Ar-Ge per-
soneli ile devam eden 32 projenin 
tahmini bütçesini 86 milyon TL’nin 
üzerinde olduğunu belirten Çağlar, 
2019 yılında da binaların doluluk oran-
larının artırılması ve firmalara verilen 
hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak 
için gerekli çalışmaları yapacaklarını 
vurguladı. 

Ostim Teknopark Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, Teknopark 
ortağı üniversitelerin temsilcilerine, 
Ostim Teknopark’tan daha fazla yarar-
lanmaları ve imkanlarını kullanmaları 
çağrısında bulundu. Genel Kurul’da 
Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gelir 
gider hesapları oy birliği ile ibra edildi.

Atölye imkanları cazip kılıyor
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OSTİM Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Murat Yülek, TRT 
Haber Ekonomi 7/24 programın-

da gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Amerika’da faizlerin inmesinin bü-
tün dengeleri değiştirdiğini, sene sonuna 
kadar da Amerikan politika faizlerinin 
devam etmesinin söz konusu olduğunu 
ifade eden Yülek, “Biz de hemen hemen 
aynı zamanda faizleri indirdik. Fakat he-
men arkasından Amerika’daki indirimler 
gelince bizde Dolar’da daha evvelden 
beklenen etkinin tam tersi bir gevşeme, 
TL’nin değerlenmesi şeklinde ortaya çık-
tı. Muhtemelen ana tartışmalar da Çin ile 
Amerika arasındaki ticaret savaşlarının 
sıcak hale dönmesi, Asya borsalarındaki 
gerileme bunun etkisi; dolayısıyla birbiri-
ne ters, çok hızlı, yüksek frekanslı deği-
şiklikler var.” dedi.

“Altının güçlü olmasını bekliyoruz”
ABD’deki siyasi, ekonomik durum ve 

Çin’le olan ticaret savaşlarının etkisiyle 
altının önümüzdeki dönemde biraz daha 
güçlenme eğilimi gösterdiğini dile getiren 
Murat Yülek, şunları kaydetti: “Siyasi ve 
ekonomik dengesizlikler altını güçlendiri-
yor. Dolayısıyla bu yıl içinde bu durum 
devam edecek. Buna şöyle de bakabiliriz: 
ABD’de Başkan Trump’un dönemi ne ka-
dar devam edecek? Orada da önümüzde 
daha bir sene var. Ondan sonra da tekrar 
seçilme ihtimali var. Dolayısıyla bu dö-
nemlerde altının güçlü olmasını bekliyo-
ruz.”

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Yülek, TRT Haber ya-
yınındaki açıklamalarında, borsa, döviz, 
enflasyon ve büyümeye ilişkin özetle şu 
görüşlere yer verdi:

Borsa: 2019 olarak baktığımız zaman 
yüzde 10’a yakın bir artışın içindeyiz. 
Eğer siyasi ve diğer ekonomik negatif 
gelişmeler çok etkili olmazsa borsanın 
geleceğinin iyi olması lazım. Hem içerin-
deki, hem dışarıdaki seçimler; ABD’deki 
seçimler, ticaret savaşları vs. bunlar göz 

önüne alındığı zaman borsa biliyorsunuz 
ona karşı en dalgalı, yani siyasi değişik-
liklere karşı en çok etki veren finansal pi-
yasa, borsalar.

Dolar: Türkiye’de kur son bir senede 
belli sıçramalar yaşadı. Şu anda TL’nin 
değeri; Dolar’a, Euro’ya karşı baktığı-
mızda olması gereken değerin daha altın-
da. Bu, bizim ihracatçılarımız için iyi bir 
şey, bundan her ne kadar istediğimiz ka-
dar yararlanmıyor olsak da. Bu ne demek 
peki başka? Eğer başka bir faktör bizi ne-
gatif etkilemezse TL’nin değer kazanma-
sını bekleriz. Orta vadede Dolar’ın nerede 
olacağını Türk ekonomisinin yönetim ka-
litesi belirleyecek.

Enflasyon: TL’nin değer kazanması 
enflasyon açısından bizim işimize yarı-
yor. Bundan sonra büyük bir şok gelmez-
se; kalıcı olarak gelmesi zor, kurlar da, 
uluslararası piyasalardaki meta fiyatları 
da enflasyonun aşağı doğru inmesi eği-
limini destekliyor. Bu senenin sonu iki 
basamaklı; o kesin. Gelecek senenin sonu 
da büyük ihtimalle iki basamaklı olarak 
gözüküyor. 

Büyüme: Enflasyonla birlikte büyüme-
yi de düşünmek lazım. Bu ikisi birbiriyle 
çok yakından ilişkili. Eğer bir ekonomi 
dışarıya kapalı ise, yani hiç ticaret yap-
mıyorsa, ekonomi ne kadar güçlü olursa, 
enflasyon o kadar yüksek çıkıyor. Ulus-
lararası iktisada açıksa o zaman olay 
karışıyor. Uluslararası meta fiyatları vs. 
işin içine giriyor. Kurun yüksek olması 
enflasyonu, ihracatı da olumlu etkiliyor. 
Rakamlara baktığımız zaman şöyle bir 
durum var: İhracatı istediğimiz kadar 
güçlü şekilde yukarı doğru çekemiyor 
kur. Fakat ithalatı çok hızlı bir şekilde 
bastırıyor. 18 milyar Dolar’lık ithalatta 
düşü var, 5-6 milyar dolarlık son 7-8 ayda 
ihracatta yükselme var. Bu bizim dış tica-
ret açığımızı düşürüyor, kırılganlığımızı 
azaltıyor. Eğer içeride büyüme canlanırsa 
bu denklem tersine dönebilir. İkisini hü-
kümetin birlikte götürmesi gerekiyor. Bü-
yümeyi etkileyen ana faktörlerden birisi 
de kredi faizleri.

TL’nin değer kazanması
enflasyon açısından önemli
OSTİM Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat 
Yülek: “TL’nin değer 
kazanması enflasyon 
açısından bizim işimize 
yarıyor. Bundan sonra 
büyük bir şok gelmezse; 
kalıcı olarak gelmesi zor, 
kurlar da, uluslararası 
piyasalardaki meta fiyatları 
da enflasyonun aşağı doğru 
inmesi eğilimini destekliyor.” 

TRT yayınında Türkiye ve dünya ekonomisiyle 
ilgili açıklamalarda buluna Prof. Dr. Murat 
Yülek, ABD’deki siyasi, ekonomik durum ve 
Çin’le olan ticaret savaşlarının etkisiyle altının 
önümüzdeki dönemde biraz daha güçlenme 
eğilimi gösterdiğini bildirdi. Yülek, “Siyasi ve 
ekonomik dengesizlikler altını güçlendiriyor. 
Dolayısıyla bu yıl içinde bu durum devam 
edecek.” görüşünü aktardı.

Merkez Bankası Para Politikası 
Kurulunun, politika faizi olan 

bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 
yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirme 
kararı, iş dünyası tarafından üretim ve 
yatırıma olumlu yansıyacağı şeklinde 
değerlendirildi.  

Merkez Bankasının kararla ilgili 
açıklamasında; rekabet gücündeki ge-
lişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ih-
racatı artış eğilimini sürdürmekte oldu-
ğu, önümüzdeki dönemde net ihracatın 
büyümeye katkısını sürdüreceği; enf-
lasyondaki düşüş eğilimi ve finansal 
koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte 
ekonomideki kademeli toparlanmanın 
devam edeceği öngörüsüne yer verildi.

Enflasyon görünümündeki iyileş-
menin devam ettiğine dikkat çekilen 
açıklamada, “İç talep gelişmeleri ve 
parasal sıkılaştırmanın etkileri enflas-
yondaki düşüşü desteklemektedir.” 
denildi. 

Üretim artacak
Faiz indirimi kararını değerlendi-

ren OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, yüksek faizin üretime 
engel olduğuna, indirim kararıyla üre-
timin artacağına dikkat çekti. Kara-
rı olumlu karşıladıklarını ifade eden 
Aydın, “Üretimi, ihracatı geliştirecek 
yolları ve kanalları açmalıyız. Üretimi, 
istihdamı, ihracatı, kaynaklarımızı ve 
tasarruflarımızı artırıcı mekanizmaları 
kurmamız lazım.” dedi. 

Sıra bankalarda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, kararın iş dünyasına moral 
verdiğini vurgulayarak, indirimlerin 
önümüzdeki aylarda da sürmesini arzu 
ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, faiz 
indiriminin hem bankaların fonlama 
maliyetini, hem de mevduat faizlerini 
düşüreceğini belirterek, "Dolayısıyla 
şimdi sıra bankalarda. Onlara çağrıda 
bulunuyorum. Bankaların da ellerini 
taşın altına koymasını ve bu indirimi 
kredi faizlerine bir an önce yansıtma-
larını bekliyoruz." değerlendirmesinde 
bulundu.

Üretim için önemli bir adım
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yö-

netim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 
Merkez Bankasının politika faizini 
indirmesinin olumlu bir gelişme oldu-
ğunu kaydederek, “Piyasaların üzerin-
den yüksek faiz kamburunun kalkması 
için ilk hamle yapılmış oldu. Yüksek 
faizle Türkiye ekonomisinin yapısal 
dönüşüm sağlaması mümkün değildi. 
Faiz indirimi yatırım ortamının iyi-
leştirilmesi ve katma değerli üretim 
ekonomisine yönelmek için önemli bir 
adımdır.” açıklamasını yaptı.

Faiz indirimi 
üretimi artıracak

Merkez Bankasının 
faiz indirim kararını 
değerlendiren iş dünyası 
temsilcileri, bu sayede 
üretim ve yatırımı 
artıracağını belirtiyor.
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Üyelerinin rekabetçi yönlerini güç-
lendirmek için etkin faaliyetler 

gerçekleştiren OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi, ihracat ve istihdam odaklı yeni 
bir proje başlattı. Dış Ticaret Uzmanı 
Yetiştirme Projesi ile işletmelerin yeni 
pazarları keşfederek küresel ticarette 
yer alması hedefl eniyor. Projeye dahil 
olan KOBİ’ler, ihracat kapasitelerini 
geliştirmeye başladı.

OSTİM OSB bünyesinde oluşturulan 
Dış Ticaret Koordinatörlüğü, bölgede 
daha güçlü bir dış ticaret yapısı oluş-
turmak ve ihracat kapasitesini artırmak 
amacıyla İŞKUR’un da destek verdiği 
Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Projesi-
ni hayata geçirdi. Projeyle; işletmelere 
dış ticaretin teknik süreçlerine hakim, 
süreçler arasındaki ilişkileri kurabilen, 
bilgi ve insan ilişkilerini yönetebilen, 
araştırmacı insan kaynağı yetiştiriliyor.  

Temmuz ayında 26 kişiyle başlayan 
proje kapsamında adaylar eğitimlere 
alındı. Uzman adayları eğitimler devam 
ederken işletmelerde de çalışıyor. Eylül 
ayının sonunda tamamlanacak projede 
yer alan fi rmalar da İŞKUR’un İş Başı 
Eğitim Programı ile istihdam desteğin-
den yararlanıyor. 

OSTİM OSB Dış Ticaret Koordina-
törü Dr. Meral Gündüz, ihracatı sürdü-
rülebilir kılan en önemli olgunun, dünya 
ticaretine yön veren ülkelerin ve fi rma-
ların en güçlü kaynağının insan olduğu-
nu belirtti. 

Gündüz şu bilgileri aktardı: “Küresel 
rekabetin oldukça zorlaştığı günümüz-
de, işletmelerimizin dış ticaret yetenek-
lerini geliştirmeleri gerektiğini ve insan 
kaynaklarını bu yönde yetkinleştirme-
lerinin önemli olduğunu düşünüyorum. 

Eğitimlerimiz yoğun bir ilgi gördü ve 
fi rmalarımız projeye inandı; adayları 
istihdam ediyorlar. Uzman adaylarımı-
zın görev aldığı KOBİ’ler, yeni pazar ve 
yeni müşteri bulmaya veya hiç ihracat 
yapmamışlar ise ihracat yapmaya başla-
dılar.”

“Zorlu rekabette gücümüzü artıyor”
MOSLAB Medikal Oluşum Sanayi 

ve Ticaret Ltd. Şti. Dış Ticaret Uzmanı 
Yetiştirme Projesi’ne kapılarını açan fi r-
malardan. Yönetim Kurulu Başkanı Os-
man Başhan, “OSTİM OSB bünyesin-
de başlatılan proje, fi rmamızın önemli 
bir ihtiyacına cevap veriyor. Mevcut 
pazarlarımızın yanısıra yeni pazarlara 
açılmak, yeni müşteriler bulmak zorlu 
rekabet koşullarında gücümüz artırıyor. 
Proje kapsamında istihdam ettiğimiz uz-
manımız ile yeni pazara açıldık.” dedi.

OSTİM OSB, Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Projesi başlattı

KOBİ’lere yeni pazarları keşfetme fırsatı

Havaalanı metrosuna yerli şartı konulacak

5 kıta 75 ülkede 2500'den fazla başa-
rıyla  beton santralleri kuran, sek-
törünün öncü markası, İŞİM üyesi 

MEKA, Türkiye İş Makineleri Distribü-
törleri ve İmalatçıları Birliği’ne (İMDER) 
üye oldu. Şirketin üyeliği Türkiye’deki 
makine sektörünün yüzde 95’ini temsil 
eden İMDER’e Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda gerçekleşti.

MEKA’nın ev sahipliğinde Başkent 
OSB’de düzenlenen toplantıya; Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, Ankara Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, OS-
TİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın, Başkent OSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şadi Türk, İMDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Merih Özgen ve İMDER üyeleri, 

sanayiciler, İŞİM Küme Koor-
dinatörü Fevzi Gökalp ve İŞİM 

Uluslararası Proje Yöneticisi 
Esma Akyüz katıldı.

İMDER’in geçmiş ve 
gelecek dönemdeki faa-
liyet ve hedefl erinin de-
ğerlendirildiği toplantıda, 

İMDER üyelik plaketi, Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tara-
fından MEKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kaybal’a takdim edildi.

“OSTİM çok büyük bir potansiyele 
sahip”

Üretimlerinin yüzde 90’ında yerli kay-
nak kullandıklarını dile getiren Mehmet 
Kaybal, İstanbul Havaalanı’nda 6 beton 
santrallerinin bulunduğunu, İngiltere’de-
ki büyük projelerde MEKA’nın tercih 
edildiğini bildirdi. Kaybal, “Tüm dünya-
da beton santrallerinde iyi bir yerdeyiz. 
Ankara’da OSTİM, iş ve inşaat makine-
lerinde çok büyük bir potansiyele sahip.” 
dedi. 

Metro şartnamesine yerli ürün şartı 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mansur Yavaş, Başkent nüfusunun 2025 
yılına kadar 8 milyon nüfus olmasının 
öngörüldüğünü söyledi. Yavaş, “En-
düstriyel tasarımı sağlayacak bir takım 
yeni kurslar açmamız lazım. Yani yapay 
zekâyı öğreten ve buna benzer gelişimle-
re yönelik kurslar açmamız gerekiyor. Bu 
konuda da elbette sizlerle iş birliğine ha-
zırız.” açıklamasında bulundu.

Fuar alanını hızlı bir şekilde bitirme-
ye çalıştıklarını ifade eden Mansur Ya-
vaş, şöyle devam etti: “Öncelikli olarak 
Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldırma-
mız gerektiğini her yerde söyledim söylü-
yorum da. Gerekirse bütün projelerimizi 
bir kenara bırakıp ekonomiyi ayağa kal-
dırmamız gerekiyor. Önceliklerim arasın-
da fuar alanı ve Organize Sanayi alanları-
na destek olmak yer alıyor.”

“Hep birlikte Ankara’nın 2050’sini 
planlamamız lazım. Esenboğa 
Havaalanı’ndan Çubuk’a kadar uzanan 
metro için görüşmelere başladık. Metro 
şartnamesine yerli ürün kullanma şartı 
getireceğiz. Mutlaka Ankara’da bir fi rma-

dan alım yapılması konusunda, yerlilik 
konusunda bir maddeyi şartnameye koy-
duracağım.” diyen Yavaş, şunları kay-
detti: “Üretenlere destek olmaktan başka 
çaremiz yok. Sektörün ihtiyacı olan ara 
eleman açığı konusunda bize gelen baş-
vuruları size yönlendirerek ayrıca size 
destek olabiliriz. Sanayicilerimizin yer ve 
eleman ihtiyacı için yardımcı olacağıma 
kendi adıma söz veriyorum.”

Sektör firmalarının yüzde 41.7’si 
Ankara’da 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Özdebir, Türkiye’de iş makinesi sektö-
ründe faaliyet gösteren fi rmaların yüzde 
41.7’sinin Ankara’da olduğuna dikkat 
çekti. Özdebir şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Ankara’mız, ‘Başkent’in sana-
yisinden sanayinin başkentine’ hedefi ne 
adım adım ilerliyor. Ankara olarak üreti-
yoruz ama bu ürünlerimizi sergileyebile-
ceğimiz bir fuar alanımız maalesef yok. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve 
geldiği günden bu yana mesaisinin önem-
li bir kısmını bu proje için harcıyor.”

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, 
Esenboğa Havaalanı’ndan 
Çubuk’a kadar uzanan 
metro için görüşmelere 
başladıklarını belirterek, 
“Metro şartnamesine 
yerli ürün kullanma şartı 
getireceğiz. Mutlaka 
Ankara’da bir firmadan 
alım yapılması 
konusunda, 
yerlilik konusunda 
bir maddeyi 
şartnameye 
koyduracağım.” 
dedi.

Mansur Yavaş

2019 yılının başında kurulan OSTİM 
OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü ihracat 
yapmak ve mevcut pazarlarını geliştir-
mek isteyen sanayicilere destek sağlıyor. 
Birim, dış ticaret süreçlerini adım adım 
ele alan interaktif eğitim programları, dış 
ticaret elemanı yetiştirme programları ve 
OSTİM’den e-ticaret çalışmaları yaparken, 
www.ostimdisticaret.org adresli OSTİM 
Dış Ticaret Günlüğü ile her gün bir ticari 
bilgiyi paylaşıyor. Dış Ticaret Koordina-
törlüğü sosyal medya platformlarında da 
yer alıyor. 

ostimdisticaret

company/osti̇m-diş-ti̇caret

ostimdisticarett
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Yedek parça üretiminden yerli silindire
“Madem biz bu makinelerinin 

bütün parçalarının imalatını 
yapıyoruz, neden makinenin 

üretimini de yapmayalım?” 
fikriyle yola çıktıklarını anlatan 

Adem Harman, “Silindirin şasesi 
ve motoru hariç bütün diğer 

aksamlarını üretiyoruz.” dedi.

üyesidir.
Adem Harman

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM) üyesi Harmaner Hidrolik, iş 
ve inşaat makineleri, hidrolik pompa, 

hidrolik motorlar ve hidrolik sistemlerin 
revizyonu ve yedek parça üretimlerini 
yapıyor. 

İş ve inşaat makineleri ve hidrolik sis-
temlerin tamir ve bakımı alanında sektö-
re çırak olarak başlayan Adem Harman, 
30 yılı aşan bilgi birikimi ve tecrübesini 
yerli hidrolik silindir üretimine aktardı. 

1995 yılında OSTİM’de kendi işlet-
mesini kuran Adem Harman, iş ve inşaat 
makinelerinin tamir ve bakımlarını yap-
maya başladı.

2000’li yıllarda Türkiye’de üretimi 
olmayan hidrolik silindirleri yurt dışın-
dan getirerek revizyonunu yapıp satışı-
nı yapan Harman, bu şekilde makineler 
konusunda iyi bir tecrübe kazandıklarını 
anlattı. 

Bulunmayan parçaları üretti
İthal ettikleri makinelerin yedek par-

çalarını bulmakta güçlük çektiklerini dile 
getiren Adem Harman, “Bu parçaları 
yan sanayi olarak biz kendimiz üretelim 
dedik. Altyapımızı oluşturduktan sonra 
üretimlerini gerçekleştirdik, hidrolik ve 
iş makineleri sektörlerinde faaliyet gös-
teren, iş yaptığımız diğer fi rmalara ver-
meye başladık. Bu işletmeler ürünlerden 
memnun kaldılar. Böylece farklı sektör-
lere girerek daha fazla parça üretmeye 
başladık.” dedi.

Bozulan ve hasar gören iş makinele-
rinin tamirini yaparken, diğer taraftan 
da bu makineler için gerekli yedek par-
çaların üretimini yaptıklarını anlatan de-
neyimli iş adamı, “Makineyi şasesinden 
başlayarak komple elden geçiriyor ve 
yeni gibi yapıyorduk.” bilgisini verdi.

Silindirlerin tamir ve bakımına ağırlık 
veren ve yedek parçalarının üretimine 
yönelen Harman, 2016 yılına gelindiğin-
de silindirlerin yan sanayi olarak bütün 
parçalarının imalatını yaparak bu süreç 
içerisinde belediyelerle olan faaliyetleri-
ne de hız verdiklerini anlattı.

İlk makinelerin satılması 
cesaretlendirdi

“Madem biz bu makine-
lerinin bütün parçalarının 
imalatını yapıyoruz, neden 
makinenin üretimini de 
yapmayalım?” fi kriyle yola 
çıktıklarını anlatan Adem 
Harman, “Silindirin şasesi 
ve motoru hariç bütün diğer 
aksamlarını üretiyoruz. Ma-
kinenin şasesini de ürettik-
ten sonra geriye yalnızca bir 
motor, bir de hidrolik pompa 
kalıyor, bunları da dışardan tedarik ede-
rek tamamını üretebileceğimizi gördük. 
Böylece ilk etapta 8 ton olarak 10 adet 
makinenin üretimini gerçekleştirdik. 
Ürettiğimiz bu makineleri belediyelere 
ve özel sektördeki fi rmalara kiralama 
modeli ile verdik. Daha sonra gönderdi-
ğimiz belediye ve fi rmalar makinelerin 
7 tanesini satın aldılar. Geriye kalan 3 
makineyi de kira sözleşmeleri bittikten 
sonra alıp yenilemelerini yaparak tekrar 
sattık. Bu süreç bizi biraz cesaretlendir-
di.” dedi.

KOSGEB desteğiyle 13 tonluk silindir 
üretti

2017 yılında KOSGEB’in Ar-Ge ve 
İnovasyon Destek Programı’ndan fay-
dalanarak 13 tonluk silindirin ilk pro-
totipinin üretimini gerçekleştirdiklerini 

vurgulayan Adem Harman, 
“KOSGEB’in projesini 
başarı ile tamamladıktan 
sonra 13 tonluk silindirle-
rin imalatına da başlamış 
olduk. KOSGEB sayesinde 
biz üretimin prosedürlerini 
öğrendik ve KOSGEB bize 
doğru bir üretim yapmayı 
öğretti.” ifadelerini kullandı.

8 ülkeye ihracat
İthal makinelerin reviz-

yonunu yapma süreçlerinde 
iyi bir deneyim kazandıklarına dikkat çe-
ken Adem Harman, “Yurt dışından ma-
kinelerin iyi ve kötü yönlerini araştırdık 
ve ürettiğimiz makinelerde yurt dışından 
gelenlerin en iyi yönlerini alarak üretim 
yaptık. 2017 ve 2018 yıllarında 65 adet 
makine üretimi gerçekleştirerek bu ma-
kineleri yurt içi ve yurt dışı pazarlarında 
sattık. Yurt dışında 8 ülkeye ihracat ger-
çekleştirdik.” dedi.

Harmaner Hidrolik Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti. OSTİM’de iş 
ve inşaat makineleri, hidrolik 
pompa, hidrolik motorlar ve 
hidrolik sistemlerin tamir, 
bakım, revizyon ve yedek 
parça üretimini yapıyor.  
Şirketin kurucusu Adem 
Harman, sektörde 30 yılı 
aşan bilgi ve deneyimiyle 
yerli imkanlarla 8 ton ve 13 
ton kapasiteli hidrolik silindir 
üretiyor.

Üniversite-sanayi iş birliği 
kapsamında İŞİM ve Çankaya 

Üniversitesi iş birliğinde yürütülen 
çalışma, öğrencilerin saha deneyi-
mi elde etmesi ve mesleki tecrübe 
kazanmasını sağlarken OSTİM’li 
işletmelerin de üniversite ile olan iş 
birliklerini geliştiriyor. 

Çankaya Üniversitesi Uluslararası 
Ticaret Bö lü mü  son sınıf öğrenci-
leri ile gerçekleştirilen ve diploma 
alma şartlarından biri olan proje 
3 ay sürdü. 16 öğrenci, 12 İ Ş İ M 
ü yesi firmada uluslararası ticarete 
ve firmaların ihracatını artırmaya 
yönelik çalışmalar yaptı.

Öğrenciler, bu sürede yaptıkları 
analizleri ve geliştirdikleri çalışma-
ların sonucunu, OSTİM OSB Eği-
tim Salonunda yapılan toplantıda; 
Çankaya Üniversitesi Uluslararası 
Ticaret Bö lü m Baş kanı Prof. Dr. 
Mahir Nakip, İ Ş İ M Koordinatö rü  
Fevzi Gö kalp ve firma temsilcile-
rinin değerlendirmesine sundu. 
Genç yetenekler, firma temsilcile-
rine ihracata yönelik önerilerini de 
sıraladı.

Katılımcılar da öğrencilerin projele-
ri hakkında yazılı ve sözlü değer-
lendirmelerde bulunarak görüşleri-
ni aktardı.

2007’de başlayan iş birliği ile 
bugüne kadar 280’e yakın proje 
tamamlandı. Projeler, öğrencile-
re saha deneyimi kazandırırken 
işletmelerde istihdam olanağına da 
kapı aralıyor. 

Saha odaklı projeler 
öğrencilere deneyim

kazandırıyor
İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi’nin (İŞİM), 
Çankaya Üniversitesi 
ile 12 yıldır sürdürdüğü 
öğrenci projeleri saha 
uygulaması, 2018-
2019 eğitim ve öğretim 
döneminde de başarıyla 
tamamlandı. 
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OSTİM Teknik
başarının adresi

Başkan Yaşar, OSTİM Teknik Üni-
versitesi ile ilgili yaptığı değerlen-
dirmede, üretimin ve nitelikli eği-

timin önemine vurgu yaptı. Türkiye, zor 
ekonomik koşulların içinde bulunduğunu 
söyleyen Fethi Yaşar, bunu aşmanın yo-
lunun üretmek ve üretilenleri satmaktan 
geçtiğini bildirdi. Yaşar, şu değerlendir-
mede bulundu: 

“Sanayi, tarım, turizm gibi ülkemizi 
ayağa kaldıracak sektörlerde kaliteli eği-
timin eşlik etmesi çok önemlidir. Anka-
ra’mızın ve Türkiye’nin en önemli sanayi 
merkezlerinden olan gurur kaynağımız 
OSTİM’de açılan Teknik Üniversite bu 
açıdan çok değerli. Yetişmiş, eğitimli 
çocuklarımız bu ülkeye değer katacak-
tır, önemli görevler yapacaktır; yürekten 
inanıyorum. Çalışmayı, teknolojiyi seven 
tüm gençlerimiz bu okuldan tam dona-
nımlı çıkacaktır.

Bütün dünyada OSB’lerde mutlaka 
üniversiteler, meslek yüksekokulları ve 
teknik okullar vardır. Ülkemizde gerçek 
yaşamda karşılığı olmayan bir sürü okul 
ve bölüm açılırken, mezun olan genç-
lerimiz iş bulmakta zorlanıyor. Okulu 
bitirdikten sonra okunan branşın karşı-
lığı varsa, iş bulmada sıkıntı çekmeden, 
özel sektör, kamu bulabiliyorsanız bu 
bir başarı. Eğer çalışmayı, teknolojiyi 
seviyorsanız, özel sektör, kamu hesabı 
gütmeden, ‘Ben okuduğum branşta ba-
şarılı olacağım.’ diyorsanız bu üniversite 
onun için. Çünkü bu üniversite sanayici-
lerimize, üretenlere eleman yetiştirecek. 
Buradan çıkan başarılı öğrencilerin bü-
yük çoğunluğunun OSTİM’de, sanayi 
bölgelerinde iş bulma şansı yüzde 90’a 
yakın. Yeter ki çalışma şevki olsun, yeter 
ki o mesleği severek yapsın. Burayı ter-
cih ederseniz hem uygulamayı, hem de 
bilimsel olarak sınıfta dersi öğreneceksi-
niz ama uygulamayı da fabrikalarda veya 
okulda hocalarımız sizlere gösterecekler. 
Onun için önemli bir üniversite.

“Sanayiye büyük hizmet yapacak”
Bir binayı tutuyorlar, üniversite stan-

dartları olmayan, sizi doğru yetiştire-
cek, altyapısı olmayan üniversiteler var 
Türkiye’de ama burası öyle değil. OS-
TİM Teknik Üniversitesi, sanayimize 
nitelikli eleman, yönetici, uzman yetişti-
recektir. Sanayimizin daha ileri noktala-
ra taşınmasına büyük hizmet yapacaktır. 
Çok değerli Rektörümüz ve öğretim gö-
revlilerimizin de öğrencilerimizi bilinçli 
bir şekilde yetiştireceğinden hiç şüphem 
yok.

Yenimahalle’de yeni bir üniversite 
açılmasının heyecanını yaşıyorum. Sev-
mediğiniz bir branşı katiyen seçmeyin. 
Bir insan bir işi sevmiyorsa onda başarılı 
olma şansı yoktur. Sevdiğiniz, heyecan 
duyduğunuz ama her şeyden önce oku-
duktan sonra hayatınızı o meslekle idame 
ettireceğiniz branşı seçerseniz önünüz 
aydınlık olur. OSTİM Teknik Üniversite-
si bu anlamda önemli bir boşluk doldu-
racak, gençlerimizin de bu ilim ve bilim 
yuvasının da yolu açık olsun.”

“OSTİM’i seviyoruz”
OSTİM Yönetim Kurulu’yla Yenima-
halle Belediyesinin OSTİM’e yönelik 
hizmet ve çalışmaları görüşen Fethi 
Yaşar, yerli üreticiyi desteklemenin 
gereğini hatırlattı. Yenimahalle Bele-
diye Başkanı, şunları aktardı: “Yerel 
üreticiye destek vermek yerine her 
ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Bu 
anlayışla Türkiye kalkınamaz. Bu 
nedenle OSTİM bölgesine büyük 
önem veriyoruz. Binlerce insanımız 
bu bölge sayesinde evine ekmek 
götürüyor. İşsizliğin bu kadar yoğun 
hissedildiği bir dönemde OSTİM’in 
yaşadığı sıkıntılara çare bulmak 
ve onlara gereken desteği vermek 
zorundayız. OSTİM’i seviyoruz, 
üreticinin daha iyi şartlarda para ka-
zanması ve işsizliğin önlenmesi için 
bölgeye elimizden gelen desteği 
veriyoruz.” 

Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar, 
Yenimahalle’de yeni bir 
üniversite açılmasının 
heyecanını yaşadığını 

dile getirerek, 
“Gurur kaynağımız 
OSTİM’de açılan 
Teknik Üniversite bu 
açıdan çok değerli. 
Yetişmiş, eğitimli 
çocuklarımız bu 
ülkeye değer 
katacaktır, 
önemli görevler 

yapacaktır; yürekten inanıyorum. Çalışmayı, 
teknolojiyi seven tüm gençlerimiz bu okuldan 
tam donanımlı çıkacaktır.” açıklamasında 
bulundu.

Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar, sanayi, 
tarım, turizm gibi sektörlerde 
kaliteli eğitimin önemine 
işaret ederek, OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin bu açıdan 
çok değerli olduğunu belirtti. 
Yaşar, “Eğer çalışmayı, 
teknolojiyi seviyorsanız, 
özel sektör, kamu hesabı 
gütmeden, ‘Ben okuduğum 
branşta başarılı olacağım.’ 
diyorsanız bu üniversite 
onun için.” dedi.

A ltındağ Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Asım Balcı, Başkent 
Ankara’nın yıllarca bürokrasi 

ve memur şehri olarak anıldığını 
ancak son yıllarda yapılan atılımlarla 
kentin; sağlık, sanayi, eğitim, kültür 
ve turizm alanlarında kabuğunu 
kırarak potansiyelini gün yüzüne 
çıkardığına dikkat çekti.

Ankara’daki bu değişimin, ülkemizin 
kalkınmasına da önayak olduğunu 
vurgulayan Balcı, “Özellikle sanayi 
alanındaki gelişmeler; istihdama 
ciddi katkılar sunarken, ihracatta 
da kentimizin önemli bir pay sahibi 
olmasına vesile oluyor.” görüşünü 
paylaştı.

Bu gelişmelerdeki en büyük etke-
nin, kentin ekonomisine yön veren 
kurum ve kuruluşların üniversitelerle 
yapmış olduğu iş birliği olduğu-
nu ifade eden Başkan Balcı, “Bir 
dönem akademisyenlik de yapmış 
biri olarak şunu açıkça belirtebi-
lirim ki; üniversitelerimiz yenilikçi 
fikirleri bulunan gençlerle dolu. Bu 
gençlere destek ve imkân verildiği 
zaman neler yapabildiklerini çok 
iyi biliyoruz.  Tamda bu noktadan 
hareketle Türkiye’nin en önemli 
sanayi kümelenmelerini bünyesin-
de bulunduran OSTİM’in  ‘Teknik 
Üniversite’ kurması oldukça değerli. 

OSTİM Teknik Üniversitesi, sadece 
bir eğitim merkezi olmayacak, aynı 
zamanda kentimizin yeni fabrikası 
ve genç beyinlerin yuvasına dönü-
şecektir.” değerlendirmesini yaptı. 

OSTİM’deki üniversite-sanayi iş 
birliğinin ülke ekonomisi adına ken-
dilerini umutlandırdığını dile getiren 
Asım Balcı, şu görüşleri aktardı: 
“Ülkemiz dünya pazarlarında küre-
sel markalarını oluşturacak potan-
siyele sahiptir ve buna millet olarak 
da inancımız tamdır. OSTİM Teknik 
Üniversitesi’ndeki gençler sadece 
akademik eğitimlerle kalmayacak, 
OSTİM OSB’nin tecrübeleriyle de 
çekirdekten yetişen mühendisler 
olacağı düşüncesindeyim. Bu vesile 
ile OSTİM Teknik Üniversitesinin 
kurulmasına katkı sunan herkese 
teşekkür ediyorum. Yeni akademik 
yılda tüm akademisyenlere ve öğ-
rencilere başarılar diliyorum.”

OSTiMTECH genç 
beyinlerin yuvası olacak

Altındağ Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Asım Balcı, 
“OSTİM’in Teknik Üniversite 
kurması oldukça değerli. 
Kurulan bu üniversite, 
sadece bir eğitim merkezi 
olmayacak, aynı zamanda 
kentimizin yeni fabrikası ve 
genç beyinlerin yuvasına 
dönüşecektir.” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım 
Balcı, "OSTİM Teknik Üniversitesi’ndeki 
gençler sadece akademik eğitimlerle 
kalmayacak, OSTİM OSB’nin tecrübeleriyle 
de çekirdekten yetişen mühendisler olacağı 
düşüncesindeyim. Bu vesile ile OSTİM 
Teknik Üniversitesinin kurulmasına katkı 
sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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OSTİM Teknik Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti 
Başkan Vekili, Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı Eski 
Müsteşarı, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Genel Sekre-
teri Hasan Hüseyin Coşkun, 
mezunların, alanı ile ilgili her 
türlü donanıma sahip, öğren-
meyi öğrenmiş, özgüveni olan 
girişimcilik kültürü almış, 
dünyanın her yerinde çalışabi-
len problem çözme yeteneği olan kişiler 
olarak hayata atılmalarının hedefl endiğini 
bildirdi. 

Eğitim ve öğretimin, kişilerin gelir 
düzeyi, refah ve zenginlikleri için olduğu 
kadar ülkelerin kalkınma ve gelişmeleri 
için de en önemli unsurlardan biri oldu-
ğuna işaret eden Coşkun şu görüşleri pay-
laştı: “Bu özelliği nedeniyle de eğitimin 
her kademesinde nitelikli ve kaliteli bir 
eğitim verilmesi için ülkeler adeta bir 
yarış içindeler. Eğitimin kalitesinin nasıl 
artırılacağına ilişkin tartışma ve eleştiriler 
ile sorunların çözümüne yönelik öneriler 
ise kamuoyunun gündeminde sürekli ola-
rak yer almaktadır.

Bu tartışmalardan yükseköğretim sis-
temi de nasibini almaktadır. Konuyla ilgi-
li değerlendirmeler yazılı ve görsel med-
yada sıklıkla yer aldığı gibi, kalkınma 
planlarından yıllık program metinlerine 
kadar resmi dokümanlara yansımaktadır. 
Özellikle geniş bir katılımla hazırlanan 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden ge-
çerek onaylanan beş yıllık plan ve yıllık 
programlarda sorun alanları belirlenirken 
yapılması gerekenler de hedef ve politi-
kalar olarak sıralanmaktadır.

“Nitelikli eğitim, ekonomik ve sosyal 
gelişimin itici gücü”

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden Temmuz ayında geç-
ti. 23 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gaze-
tenin mükerrer sayısında da yayınlandı. 
Planda, hemen her sektörde olduğu gibi 
eğitim alanında özellikle yükseköğretim 
alanında da pek çok ilke ve hedefl er yer 
alıyor. Bilgi ve becerilerin güncelliği-
nin sağlanması, sistemin küresel rekabet 
gücü olan kalite odaklı ve dinamik bir 
yapıya kavuşturulması, Yükseköğretim 
kurumlarının niteliklerinin artırılmasına 
yönelik uygulamalara devam edilecek 
olması eğitimle istihdam bağlantısının 
güçlendirilmesi bunlardan sadece birkaçı. 

Aslında bu sorunlar 40-50 yıldır sü-
rekli tartışılan ve konuşulan konulardır. 
Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda her 
plan döneminde bunlara benzer pek çok 
konunun tartışıldığını bunun da plan met-
ninde yer aldığını görürüz. 

Mesela, 1985-1989 yıllarını kapsayan 
5. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin-

de ‘’Üniversitelerin bilimsel 
araştırma ve iş hayatı ile ya-
kın ilişki içinde olması, yük-
seköğretimdeki mevcut kapa-
sitenin insan gücü ihtiyaçları 
ve istihdam imkanları doğrul-
tusunda düzenlenmesi, uygu-
lamalı derslerin iş yerleri ile 
üretim içinde yapılması gibi 
hususlar hedef olarak belir-
lendiğini görüyoruz. Nitelikli 

bir eğitim, ekonomik ve sosyal gelişimin 
de itici gücü ve toplumda herkesin özel-
likle de ailelerin ve öğrencilerin arzusu. 
Eğitim ve istihdam ilişkisinin kurulma-
sı, verimlilik ve üniversite mezunlarının 
alanlarında istihdam edilebilmeleri açı-
sından da çok önemli.

Dünyada üniversiteler, eğitimin ka-
litesi (%25), mezunlarının iş bulma ora-
nı (%25), öğretim kadrosunun kalitesi 
(%10), araştırma sayışı (%10), kaliteli 
yayın sayısı (%10), dışarıdaki etki (%10) 
ve üniversitenin yayınladığı kitap ve ma-
kalelerden yapılan alıntı sayısına (%10) 
göre değerlendiriliyor. Burada da kalite 
ve istihdam unsurunun ön plana çıktığı 
görülüyor.

Sayısal olarak ülkemiz yükseköğre-
timde çok önemli bir noktaya gelmiş-
tir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığının yayımladığı 2019 Yılı 
Programı’na göre 18-22 yaş aralığı nüfu-
su kapsayan yükseköğretimde okullaşma 
oranı örgün öğretimde %45’e ulaşmıştır. 
Açık öğretimle birlikte düşünüldüğünde 
bu oran daha da artmaktadır. Ancak nite-
lik ve eğitim-istihdam ilişkisi hala sorun 
olmaya devam etmektedir. 

“Önemli görev yapacak”
OSTİM Teknik Üniversitesinin ön-

celiği kaliteli bir eğitimdir. Üniversite 
kurulmadan önce yapılan çalışma ve top-
lantılarda öğrencilerine çok iyi akademik 
bilgi, çok iyi teknik bilgi, çok iyi pratik 
bilgi verecek bir üniversite tasarlanmıştır. 

OSTİM Teknik Üniversitesi mezun-
larının, alanı ile ilgili her türlü donanıma 
sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, özgüveni 
olan girişimcilik kültürü almış, dünyanın 
her yerinde çalışabilen problem çözme 
yeteneği olan kişiler olarak hayata atıl-
maları hedefl enmektedir. Üniversitemiz 
eğitiminin kalitesi, mezunlarının iş bul-
ma oranının yüksekliği ile önde gelen 
kurumlarından biri olacak, ülkemizin 
nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasın-
da önemli bir görev yapacaktır. OSTİM 
Teknik Üniversitesinin, 6.200’ü aşan iş-
letmesi ve 60.000’den fazla çalışanı ile 
OSTİM OSB içinde kurulmasının da be-
lirlenen hedefl ere ulaşmada büyük katkısı 
olacaktır.”

“Öncelik kaliteli eğitim”
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili 

Hasan Hüseyin Coşkun, OSTİM Teknik Üniversitesinin 
önceliğinin kaliteli bir eğitim olduğunu ifade ederek,  

öğrencilerine çok iyi akademik bilgi, çok iyi teknik bilgi, çok 
iyi pratik bilgi verecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Şadi Türk OSTİM’in, sanayinin 
Ankara’da doğduğu yer olduğunu 

belirterek önemli fi rmalar çıkartan ve 
büyüten bir bölge olduğunu vurguladı. 

1985 yılında ilk şirketini OSTİM’de 
kurarak üretime başladığını hatırlatan 
Şadi Türk, “Sanayi kültürünü geliş-
tirmek için sürekli çalışan şimdi de 
eğitim kurumları ile bu kültürü daha 
da ileriye taşıyacağına inandığım 
OSTİM’in yeni kurumu OSTİM Tek-
nik Üniversitesi hayırlı olsun.” ifade-
lerini kullandı. 

“Tecrübeyle bütünleşmeyen bilgi 
yalnızdır”

Deneyimli sanayici şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Akademik bilgi 
birikimini sanayiye aktararak, fabri-
kalarda ve üretim sürecinde birebir 
çalışma ve işbaşında öğretim vererek 
Türk sanayisini daha nitelikli kadro-
larla buluşturacağını düşündüğüm çok 
işlevli kurumun oluşmasında emeği 
geçen herkesi kutluyorum. Yıldız Tek-
nik Üniversitesi mezunu bir mühendis 
ve sanayici olarak, öğrenciliğimden 
profesyonel iş hayatıma kadar olan 
süreci çok yoğun çalışarak geçirdim. 
Tecrübeyle bütünleşmeyen bilgi yal-
nızdır. Uzun yıllar sahada çalışarak ve 
Türkiye’yi karış karış gezerek hayal-
lerime ulaştıracak tecrübeyi edindim. 
Başarı, öncelikle emek vermekten ve 
çalışmaktan geçer. 

Günümüz eğitimi, 
üniversite-sa-
nayi iş birliği 
sayesinde 

hem nitelikli eğitimi, hem de tecrü-
benin ilk adımını aynı anda sunuyor. 
Sanayicinin, üretimin ihtiyacı olan 
nitelikli elaman ihtiyacı karşılanırken, 
eğitimini en iyi şekilde iş içinde, iş 
üreterek alan öğrenciler mezun olur 

olmaz iş imkanına 
kavuşmuş ve ça-
lışmaya başlamış 
oluyor.

“Geleceğe 
emin adımlarla 
yürüyecek”

Global dünya-
nın gelişen gücü 

Türkiye’nin, dün-
ya ekonomileri arasında yer almasını 
sağlayacak en büyük itekleyicisi sana-
yi ve üretimdir. Bu noktada herkesin, 
can simidi olarak gördüğü sanayimize 
ve sanayicimize sahip çıkması gerek-
mektedir. Eğitimli ve nitelikli iş gücü 
ihtiyacının karşılanması, elektronik 
ve bilişim teknolojilerinin kullanımı-
nın aşılması, siber sistemlerle fi ziksel 
sistemlerin bütünleştirilmesi, yüksek 
teknolojinin kullanılması, dijital dö-
nüşüm ve sanayi devriminin dördüncü 
evresine dâhil olabilmemiz açısından 
mesleki ve teknik eğitim çok önemli-
dir. 

Ülkemizde yetkin düzeyde teknik 
ve sanayi üniversitelerinin olması 
önemli ve hayati bir nokta. OSTİM 
Teknik Üniversitesi pek çok noktada 
ihtiyacı karşılayacak, geleceğe emin 
adımlarla yürüyecek ve güven veren 
işler yapacak, başarılar elde edecektir. 
Bu anlamda inancım sonsuzdur.

Bir sanayici, bir yurttaş, bu milletin 
bir ferdi olarak ülkemi her zaman çok 
sevdim, sevmeye de devam edeceğim. 
Ülkemde yetişen; bilim, sanayi ve 
teknoloji anlamında büyük başarılara 
imza atan ve atacak olan genç beyin-
lere, yeteneklere her zaman güvendim. 

Bizim ilkemiz, hedefi miz dünya li-
ginde başa güreşmek; sevdamız 

ülkemizdir. Unutmamak gerekir 
ki; büyük hedefl er, büyük ve 

kalıcı başarılar, büyük ha-
yallerin ürünüdür.”

Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi 
Türk, “OSTİM Teknik 
Üniversitesi, pek 
çok noktada ihtiyacı 
karşılayacak, güven veren 
işler yapacak, başarılar 
elde edecektir.” dedi.

“OSTİM Teknik Üniversitesi,
güven veren işler yapacak”

çalışmaktan geçer. 
Günümüz eğitimi, 

üniversite-sa-
nayi iş birliği 
sayesinde 

Bizim ilkemiz, hedefi miz dünya li-
ginde başa güreşmek; sevdamız 

ülkemizdir. Unutmamak gerekir 
ki; büyük hedefl er, büyük ve 

kalıcı başarılar, büyük ha-
yallerin ürünüdür.”

Hasan Hüseyin Coşkun

Şadi Türk
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OSTİM Teknik Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Üyesi, HİDROMEK 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Bozkurt, OSTİM’in, Türk sana-
yisinde önemli bir rol oynayan, birçok iş 
kolunda faaliyet gösteren ve önemli sayı-
da istihdam sağlayan, yenilikçi ve sürdü-
rülebilir çalışmaları ile örnek bir organize 
sanayi bölgesi olduğunu kaydetti. 

Bozkurt, “Böyle önemli bir sanayi 
kentinde kurulan OSTİM Teknik Üniver-
sitesinin Mütevelli Heyeti Üyesi olmak-
tan onur duyduğumu belirterek üniversi-
temizin ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi.

“Üniversite-sanayi iş birliğini 
güçlendirecek”

Mustafa Bozkurt şu değerlendirmeler-
de bulundu:  Ülkemizin sanayileş-
mesi için iş ve eğitim alanlarında büyük 
uğraşlar veren kurucumuz Hasan Basri 
Bozkurt, eğitimi, kurum değerlerimizin 
en üstünde tutardı; ‘Eğitime, üretime ya-
tırım, insana, teknolojiye ve Ar-Ge’ye ya-
tırım, işini aşk ve tutkuyla yapan çalışana 
yatırım, Türkiye’ye ve geleceğine yatı-
rım’ derdi. Biz de kendisinden bize miras 
kalan bu kurum kültürünü devam ettirme 
arzusu içerisinde çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

OSTİM Teknik Üniversitesi, hem ko-
numu, hem de kuruluş amacı ile üniversi-
te-sanayi iş birliğinin güçlenmesini sağla-
yacak. İş dünyası ve sanayi ile güçlü bir iş 
birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürecek 
olan OSTİM Teknik Üniversitesi, yüksek 
eğitim ve öğretimde mesleki yeterlilik 
kazandırmaya önem veren bir üniversite 
olarak dikkat çekiyor.

‘Sanayinin Üniversitesi’ olma amacıy-
la yola çıkan, kamu ve iş dünyası ile ya-
pacağı iş birlikleri ile öğrencilerine iş yeri 
deneyimi ve pratik eğitim imkanı sunarak 
henüz eğitimleri devam ederken çok de-
ğerli tecrübeler kazanmalarını sağlayacak 
olan OSTİM Teknik Üniversitesinde eği-
tim tecrübeyle, iş dünyası bilim ile iç içe 
olacak.  Bu sayede teknolojik gelişmeler 
sanayi tarafında da yakından takip edile-
rek bilim ve teknolojinin kısa zamanda 
uygulamaya dönüşmesi sağlanacak.

“Mezunlar bir adım önde işe 
başlayacak”

OSTİM Teknik Üniversitesinin yeni 
ve önemli uygulamalarından biri olan 
Staj Koçu uygulaması, öğrencilerin ilgi 

ve yeteneklerine 
göre okurken iş 
deneyimi kazan-
malarını sağlaya-
cak. Öğrenciler 
henüz mezun 
olmadan ilgisini 
çektiği alanda fa-
aliyet gösteren fir-
malar ile tanışmış 

olacaklar. Mezun 
olduklarında alanında yetişmiş personel 
olarak bir adım önde işe başlayacaklar. 
İş yerine daha kısa sürede uyum göstere-
rek kısa zamanda verimli çalışmalar elde 
etmeleri sağlanacak. Diğer yandan bizler 
de gençlerimize iş başı eğitim süreçlerin-
de yerli ve milli üretimin önemini aktara-
rak yenilikçi, özgün, üretken ve girişimci 
olmalarının, iş yaşamlarına ve ülke eko-
nomimize neler katacağını anlatma fır-
satı elde edebileceğiz. Ayrıca Staj Koçu 
uygulaması ülkemiz sanayinin işleyişine 
ve gerçeklerine daha aşina olan mühen-
dislerin yetişmesi anlamında da önem arz 
ediyor. 

“Öğrenciler sanayimizi ileriye 
taşımak adına istekli olmalı”

OSTİM Teknik Üniversitesi eğitim 
programlarında yer alan 5 tane isteğe 
bağlı seminer hazırlanması gereği ve di-
ğer buna benzer bazı uygulamalar öğren-
cilik girişimcilik ve liderlik becerilerinin 
geliştirilmesine çok olumlu katkı yapa-
caktır. Aynı şekilde inovasyon kavramını 
tanıtan ve teşvik eden uygulamalar da ül-
kemiz için çok değerli olduğunu düşün-
düğüm girişimci bir genç kuşak yetiştiril-
mesinde önemli bir adım olacaktır.

Üniversite gençliğinden beklentimiz, 
iş yaşamlarında da öğrenmeye hevesli, 
elindeki imkanları kullanmaya ve yaratıcı 
olmaya özen göstermeleri ve günümüzde 
teknolojinin hızla ilerlemesi ve Endüstri 
4.0’a geçiş sürecinde Ar-Ge, endüstriyel 
tasarım, faydalı model ve patent alanla-
rında özgün çalışmalar yaparak ülkemiz 
ekonomisini ve sanayimizi ileriye taşı-
mak adına istekli olmalarıdır.

HİDROMEK, üniversite-sanayi iş 
birliğine büyük önem veren ve bu yönde 
çalışmalar yapan bir firma. Bunun yanı 
sıra mesleki eğitim kapsamında meslek 
liseleri ve meslek yüksekokulları ile de 
iş birliklerimiz devam ediyor. OSTİM 
Teknik Üniversitesi ile de öğrencilerin 
eğitimine katkı sağlayacak her türlü ça-
lışmada yan yana olmak isteriz.”

“Eğitim tecrübeyle, iş dünyası 
bilim ile iç içe olacak”

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa 
Bozkurt, OSTİM Teknik Üniversitesinde eğitimin tecrübeyle, 

iş dünyasının bilim ile iç içe olacak vurguladı. Bozkurt, 
“Bu sayede teknolojik gelişmeler sanayi tarafında da 

yakından takip edilerek bilim ve teknolojinin kısa zamanda 
uygulamaya dönüşmesi sağlanacak.” dedi.

OSTİM Yönetim Kurulu, OSTİM 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni 

(OSİAD) ziyaret ederek karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundu. OSTİM’in gelişi-
minde dayanışma, iş birliği ve güç birli-
ğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, 
OSTİM Teknik Üniversitesinin açılma-
sıyla bölgenin prestijinin artacağı, KO-
Bİ’lerin vizyonunu büyüteceği belirtildi.

OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Ekinci ve çalışma arkadaşla-
rına başarılar dileyen OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bölgedeki 
üretim, ihracat ve istihdam kapasitesinin 
artmasına yönelik projeler hakkında bilgi 
aktardı. Makroekonomik gelişmelerin de 
ele alındığı ziyarette, kamu projelerinde 
yerli malı kullanımına yönelik çabaların 
hayati önem taşıdığı ifade edildi. 

OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Ekinci, OSTİM’in nitelikli 
sanayiye ulaşılması anlamında son yıl-
larda büyük ilerlemeler kaydettiğini, kü-
melenme çalışmaları ve OSTİM Teknik 
Üniversitesinin bölgeye sıçrama yaptıra-
cağını söyledi. 

OSTİM Başkanı Orhan Aydın, tek-
nik üniversiteye herkesin sahip çıkması 
gerektiğine işaret ederek, “Üniversite, 
bölgemize prestij kattı, itibarını yükselt-
ti. Bu yıl üniversitemizi Şırnak, Konya, 
Gaziantep’ten tercih edenler, çok bilinçli 
tercih yapmışlar; değerlendirmeler sonu-
cunda bunu gördük. Üniversite ne kadar 
başarılı olursa KOBİ’lerimiz de o ölçüde 
gelişecek, firmalarımızın dış ticaret de-
partmanları güçlenecektir.” dedi.  

OSTİM OSB’nin kurucu kooperatif-
lerinden ATİSAN Toplu İş Yeri Yapı 

Kooperatifi tarafından eğitime destek 
amacıyla kurulan ATİSAN Vakfı, başarılı 
ve ihtiyaç sahibi öğrencileri destekliyor.

Vakıf, 2019-2020 eğitim-öğretim döne-
minde 25 öğrenciye burs verecek.

ATİSAN Vakfı Yönetimi, yeni eğitim-öğ-
retim döneminde burs vereceği öğren-
cilerle ve aileleriyle tanışma programı 
düzenledi. Programa, OSTİM Yönetim 
Kurulu Üyesi ve ATİSAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yaşar Özelge, OSTİM OSB 
Bölge Müdürü Adem Arıcı, ATİSAN 
yöneticileri, OSTİM OSB Dış İlişkiler 
Koordinatörü Hamza Akca, burs alacak 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Geleceğimize hizmet olarak 
görüyoruz”

ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar Özelge, ATİSAN Vakfı’nın eği-
tim vakfı olduğunu ve ihtiyaç sahibi, 
başarılı öğrencileri desteklemek 

amacıyla kurulduğunu belirtti.

Bugüne kadar 85 öğrenciye burs im-
kanı sağladıklarını ifade eden Özelge, 
burs verilecek öğrencilerin belirlen-
mesinde dikkat ettikleri hususları an-
lattı. Özelge, “Burs alacak öğrencinin 
ATİSAN ile bir bağı olması gerekiyor. 
Esnaf, çalışan veya ATİSAN mensup-
larının yakını olması da önemli. Vaz-
geçemediğimiz diğer bir kriter; şehit 
veya gazi yakını olan öğrencilerle 
anne veya babadan yoksun öğrenci-
ler önceliklerimiz arasında.” dedi.

Burs verdikleri öğrencilerden bazıları-
nın mezun olduğunu bazı öğrencile-
rin de eğitim hayatına devam ettiğini 
vurgulayan Özelge, öğrencilerin ba-
şarılarıyla gurur duyduklarını kaydetti. 
Yaşar Özelge şunları söyledi: “Burs 
alan öğrencilerimiz çok başarılı. 
Büyük bir bölümünün not ortalaması 
90 – 100 puan aralığında. Bu uygu-
lamayı eğitime ve geleceğimize bir 
hizmet olarak görüyoruz, bu hizmeti 
ömrümüzün sonuna kadar devam 
ettirmek istiyoruz.”

Üniversite OSTİM’in itibarını artırdı

ATİSAN'dan eğitime hizmet

Mustafa Bozkurt
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OSTİM Teknik Üniversitesi’ni basına tanıtan Rektör Yülek: 

Türkiye’de farklı bir modelde üni-
versite eğitimi verecek OSTİM 
Teknik Üniversitesi, basın men-

suplarını ağırladı. Çok sayıda gazeteci-
nin katıldığı toplantıda, Mütevelli Heyeti 
Başkanı Orhan Aydın ve Rektör Prof. Dr. 
Murat Yülek, üniversitenin eğitim siste-
mi hakkında detaylı bilgiler verdi. Aydın 
ve Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesi 
ile sanayi sorularına çözüm üreten insan 
kaynağı yetiştirmek için yola çıktıklarını 
söyledi. 

Geniş kapsamlı hedefler
Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Ay-

dın, katma değeri yüksek üretimin ancak 
nitelikli eğitim ile olacağını deneyim-
lediklerini ve bu ihtiyaçtan yola çıkarak 
sanayide bir üniversite kurduklarını ifade 
etti. Bölgenin ve ekosistemin en önemli 
eksikliği olan üniversiteyi hayata geçir-
mek istediklerini anlatan Aydın, “Hayata 
dokunmak, sanayinin sorunlarına çözüm 
üretmek, Endüstri 4.0’ı bölgemize ve sa-
nayiye taşımak için yolculuğa çıktık.” de-
ğerlendirmesini yaptı.  

Üniversitenin üstleneceği misyon hak-
kında bilgi veren Orhan Aydın, “Katma 
değerli ürün üretmek için nitelikli insan 
gücü, nitelikli eğitim ve teknolojiye ihti-
yaç var. Bunu sağlamak için, bir teknik 
üniversite ile Ankara ve Türkiye’yi dö-
nüştürmek istiyoruz.” dedi.

Türkiye için kazanç
Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, 

OSTİM’in Ankara’nın ilk sanayi bölgesi 
olduğunu dile getirdi. Bölgenin yarım asrı 
geçen sanayi ve üretim tecrübesine dikkat 
çeken Yülek, böyle bir üniversitenin ku-
rulmasının Türkiye için bir kazanç olaca-
ğını ifade etti. 

Ülkelerin içinde bulunduğu değişimin 
temelinde teknoloji ve sanayi üretiminin 
yer aldığını kaydeden Yülek, OSTİM 
Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
hakkında da bilgi verdi. Mütevelli heyet 
üyelerinin gerçek dünyanın içinden gel-
diklerini ve sektörlerin ihtiyaçlarını ya-
kından bildiklerine dikkat çeken Yülek, 
verecekleri üniversite eğitimiyle iş haya-
tına hazır ve üretebilen mühendis yetişti-
receklerini vurguladı.

Yeni nesil üniversite
Üniversitenin farklılıklarıyla öne çık-

tığını dile getiren Yülek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “OSTİM Teknik Üniversitesi 
bir sanayi havzasında kurulmasıyla bil-
diğimiz kadarıyla dünyada tek. Biz bunu 
yeni nesil veya girişimci üniversite 
kavramıyla açıklıyoruz. Bu da hayatın 
merkezinde konumlanması bakımından 
toplumun dışında ve biraz üstünde. 'Üni-
versite-sanayi iş birliği' sevdiğimiz bir 
kavram ama bizim farkımız, öğrencile-
rimizi birinci sınıftan itibaren OSTİM 
ekosistemi içinde yer alan TUSAŞ'tan 
ASELSAN'a kadar geniş yelpazedeki sa-
nayi üretiminin bulunduğu ortamın içine 
sokmak olacak.”

Gelişmiş laboratuvarlar
Yülek, işletmeler ve sektörel kümelere 

dikkat çekerek üniversite ve avantajları 
hakkında şu bilgileri verdi: “Üniversite-
mizde öğrencilerimiz gelişmiş laboratu-
varlar, uygulama alanları, serbest garaj 
ve serbest atölye imkanlarının içerisinde 
olacaklar. Bugün makine mühendisliği 
bölümünden mezun olmuş ancak henüz 

eğeyi eline almamış mezunlarımız var. 
Biz üniversitemizde yaparak mühendis 
olmayı öğretiyoruz. Öğrencilerimize 
stratejik ve uluslar arası projelerde olma 
imkanları sunuyoruz. Kuluçka merkezi-
mizde öğrencilerimizin ilk adımı atmaları 
için girişimlerini destekliyoruz. Sektörle-
rin başarılı isimleri ile deneyimlerin pay-
laşılacağı ortamları sunuyoruz.

Diğer bir imkanımız ise, öğrencileri-
mizin yerleştikleri bölümde okurken diğer 
ders programlarından ders alarak çift dip-
loma sahibi olmaları. Yandan programını 
tercih edenler, okudukları bölüm dışında 
bir bölümden ders alarak diplomalarına 
yan dal bölüm sertifikalarını ekleyebili-
yorlar. Yabancı üniversiteler ile yapılan 
öğrenci değişim programları çerçevesin-
de, öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin bir 
dönemini yurt dışında geçirebiliyorlar.”

Girişimcilik Karnesi
Prof. Dr. Murat Yülek, kapasite ve 

yeteneklerine göre kayıtlı binlerce işlet-
meden oluşan network ağlarıyla işbaşı 
eğitim sürecini maksimum verimli geçir-
meyi sağladıklarını anlatırken, Girişimci-
lik Karnesi farkındalıkları ile ilgili de şu 
bilgileri aktardı:

“Bizim için girişimcilik, insanlık, ihti-
yaç ve problemlerinin farkına varmak ve 
onu çözümlemeye talip olmaktır. Üniver-
sitemize kayıtlı olan her genç, girişimcilik 
ruhuna ve deneyimine ilk adımı, girişim-
cilik vergi numarasına sahip olarak atı-
yor. Girişimcilik Karnesi uygulamamızla 
her öğrencimizin girişimcilik algısının 
gelişmesini ve üretime daha okurken baş-
lamasını hedefliyoruz. 5 zorunlu seminer 
ve uygulamanın devamındaki diğer 5 ta-
nesini öğrencimizin isteğine bağlı olarak 
şekillendiriyoruz. Bu kapsamda zorunlu 
eğitim programımız içerisinde Girişim-
cilik Eğitimi, Proje Yönetimi Eğitimi, 
İnovasyon ve İş Fikri Oluşturma Eğitimi, 
Teknoloji Okur Yazarlığı Eğitimi ve Bi-
lim ve Teknoloji Tarihi Eğitimi yer alı-
yor.”

OSTİM Teknik Üniversitesi 
rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, 
üniversite-sanayi iş birliğinde 
dünyada örneği olmayan 
bir model geliştirdiklerini 
ve 15 bin işletmeli bir 
kampüs olduklarına işaret 
etti. Yülek, iş hayatına hazır 
ve üretebilen mühendis 
yetiştireceklerini söyledi.

“İş hayatına hazır ve üretebilen 
mühendisler yetiştireceğiz”

OSTİM Teknik Üniversitesinin 15 bin işletmeli bir kampüste ve sektörel kümelerle iç içe bulunduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Murat Yülek, üniversitenin 
farklılıklarından birinin de öğrencilerine mezun olduğunda girişimcilik karnesi vermek olduğunu dile getirdi. Rektör Yülek, “Üniversitemiz, 
öğrencilerini hangi kariyeri seçerse seçsin girişimci bir kafaya sahip olması için yetiştirecek. Öğrenciler start-up kuracak, 3 temel girişimcilik dersini 
alacak. Sosyal girişimcilik projesi yapacak. Girişimcilik karnesi uygulamasının dünyada bir örneği yok.” dedi.

258 KOBİ’ye 
71.5 milyon TL 
dijitalleşme desteği 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-

tafa Varank, 
KOSGEB’in 
İmalat Sanayin-
de Dijitalleşme 
temalı çağrısı 
için başvuran 
işletmelerin 
iki aşamalı bir 
değerlendirme 
sürecinden 
geçtiğini ifade 
ederek, akıllı 
dijital teknolojileri geliştiren veya 
akıllı dijital teknolojileri imalat 
süreçlerinde kullanan 258 KOBİ’ye 
71.5 milyon TL dijitalleşme desteği 
sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Varank, bu tutarın 50.5 
milyon TL’sinin geri ödemesiz 
olarak verileceğinin altını çizerek, 
“Dijitalleşmenin getireceği rekabet 
avantajı, uyum kabiliyeti, esneklik 
ve verimlilik kazançları, üretim-
de yapısal dönüşüm hedefimize 
ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi 
oluşturacak.” dedi.

Büyük kısmı hibe
Toplamda 258 işletmeye destek 
verileceğini kaydeden Varank şu 
bilgileri aktardı: “Bunların 232’sini 
akıllı dijital teknolojileri kendi iş 
süreçlerine adapte etmek isteyen 
KOBİ’lerimiz oluşturdu. Akıllı dijital 
teknolojileri geliştiren 26 KOBİ’mize 
de KOBİGEL kapsamında destek 
vereceğiz. Elbette bu sayının daha 
fazla olmasını isterdik, önümüzdeki 
dönemde teknoloji geliştirici KO-
Bİ’lerin nitelik ve niceliğini artırmaya 
özel önem vereceğiz. Programla 
birlikte 50.5 milyon TL’si geri öde-
mesiz olmak üzere, toplamda 71.5 
milyon TL’lik destek KOBİ’lerimizle 
buluşmuş olacak.” 

Özgün yerli teknolojiler
Mart ayında çıkılan KOBİGEL – 
KOBİ Gelişim Destek Programı’nın 
“İmalat Sanayinde Dijitalleşme” 
başlıklı çağrısı, hem yerli tekno-
loji geliştiricisi KOBİ’leri hem de 
üretimini dijitalleştirmek isteyen 
KOBİ’leri kapsıyordu. Programın 
amacı, özgün yerli teknolojilerin 
ağırlıkta olduğu bir dijitalleşme için, 
teknoloji geliştiren KOBİ envanterini 
genişletmek ve KOBİ’lerin dijitalleş-
tirilmiş iş süreçlerini artırmak olarak 
belirlenmişti.

Robot teknolojileri, yapay zekâ
Bu çerçevede; büyük verinin 
kullanımı, nesnelerin interneti, akıllı 
sensör teknolojileri, otonom robot 
teknolojileri, yapay zeka ve siber 
güvenlik alanları çağrı kapsamına 
alındı. Ayrıca, açık kaynak kodlu 
yazılımları içeren proje başvuruları-
na da öncelik verildi.

Mustafa Varank
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OSTiMTECH ilk öğrencilerini 
kaydetti. Lisans programı kon-
tenjanlarında doluluğa ulaşan 

Üniversitede ilk öğrencilerle tanışmanın 
mutluluğu yaşandı.

Lisans Programı’na ilk kayıt yaptı-
ran öğrenci, Burak Türkay ve Ön Lisans 
Programı’nda ilk kayıt yaptıran öğrenci 
Sümeyye Köse’ye OSTİM Teknik Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan 
Aydın tarafından çiçek takdim edildi. Ay-
dın, öğrencilere başarılar diledi. 

“Öğrencilerimiz ülkemizin bize emanet 
edilmiş bir değeri”

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Orhan Aydın, üniversite-
nin ilk öğrencilerini karşılamaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. 

Aydın şu görüşleri paylaştı: “Sevin-
dirici olan şu, OSTİM’in bu kadar yıllık 
geçmişine istinaden, giriştiği bu üniversi-
te eğitimi projesi karşılığını bulmuş gö-
rünüyor. İnsanlar sağolsunlar, OSTİM’i 
bilen, bizi bilen, mütevelli heyetimizi 
önemseyen insanlarımızın tercihiyle ciddi 
bir taleple karşılaştık. Kontenjanlarımızı 
büyük ölçüde doldurmuş gözüküyoruz.

Bu ilk günün heyecanını yaşamak 
gerçekten bizim için çok önemli. Biz de 
heyecanlandık. Burada bizim sorumlulu-
ğumuzu artırıcı bir mesaj var. İnsanlar, 
OSTİM’e güvendik, size güvendik, sizi 
tercih ettik diyorlar. OSTİM bugüne ka-
dar projelerinin arkasında durduğu gibi 
üniversitesinin de arkasında inşallah du-
racak. 

Ülkemiz için, bölgemiz için, insanlık 
için, güzel bir başlangıcı yapacağız diye 
düşünüyoruz. Buna; Mütevelli Heyetimiz 
ve Hocalarımız inanıyor. Öğrencilerimizi 
kayıt olmuş, parasıyla okuyan bir müşteri 
gibi kesinlikle kabul etmiyoruz. Onları, 
ülkemizin bize emanet edilmiş bir değeri 
olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin ye-
tişmesinde, ülkenin geleceğini şekillen-
dirmesinde elimizden gelen bütün çabayı 
göstereceğiz.

OSTİM’in OSTİM’li sanayicilerin ve 
Ankara sanayisinin gücü ve tecrübesinin 
buna fazlasıyla yeteceğine inanıyoruz. 

Öğrencilerimizi mezun olduktan sonra 
da kendi işlerini yapan, işlerini iyi yapan 
insanlar olarak yetiştirmek bize bir so-

rumluluk olarak verilmiş oluyor.
OSTİM Teknik Üniversitesinden ül-

kenin kaderini değiştirecek yeni akıllar 
çıkarabiliriz. Yeni modeller çıkarabiliriz. 
Bu da bizim için bir sınav oldu. İnşallah 
bu sınavı da başarıyla verebilmemiz için 
Cenab-ı Hakk’tan yardım diliyoruz. İn-
şallah yüzümüzün akıyla bunu başarırız 
diye düşünüyorum.”

“Hedeflerime ulaşabileceğimi 
düşünüyorum”

Lisans programına ilk kayıt yaptıran 
öğrenci Burak Türkay, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 
ve Finans Bölümü’ne yerleşti. OSTİM 
Teknik Üniversitesini kazanmayı çok 
istediğini belirten Türkay, “İş imkanının 
daha fazla olduğunu araştırdım. Üçüncü 
tercihimdi gerçekten istiyordum. OSTİM 
Teknik Üniversitesinde hedeflerime ula-
şabileceğimi düşünüyorum. Benimle be-
raber üniversiteye gelen herkesin başarı-
larının devamını dilerim.” dedi.

Burak Türkay’ın annesi Saadet Türkay 
da çocuğunun OSTİM Teknik Üniversi-
tesini kazanmasından duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Anne Türkay, “Çok mut-
luyum gerçekten. Böyle bir üniversitenin 
ilk öğrencisi olmak bizim için gurur ve-
rici. Bunun için sabah kalktık koşa koşa 
geldik. OSTİM’le bağımız var. Eşimin 
iş yeri OSTİM’de. Üniversiteyi biliyor-
duk.” görüşünü paylaştı. 

“Kazanınca çok mutlu oldum”
OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek 

Yüksek Okulu Dijital Medya ve Pazarla-
ma Bölümü’ne yerleşen Sümeyye Köse 
de ön lisans programlarında ilk kayıt yap-
tıran öğrenci oldu. 

Üniversitenin burs imkanları ve iş 
dünyasının içinde olmasından dolayı ter-

cih ettiğini belirten Köse, “Aile yakını-
mızın tavsiyesi ile tercih ettim. Kazana-
cağımı beklemiyordum. Kazanınca çok 
mutlu oldum. Mezun olduğumda kamu 
kurumunda çalışmak istiyorum.” dedi.

Sümeyye Köse’nin annesi Belgin 
Köse de duygularını şöyle dile getirdi: 
“OSTİM Teknik Üniversitesinden mezun 
olduğunda eminim ki iyi bir iş imkânı 
bulabilecek. Burada staj imkanı var. İş 
adamlarının da desteğiyle kurulan bir 
üniversite olduğu için ileride iş anlamın-
da bir sıkıntı yaşamayacağını düşündük 
ve tercihimizi yaptık.”

“Üniversitemizin geleceğinden çok 
eminim”

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü’nü kazanan Yu-
suf Enes Bölükbaşı’nın babası Ertuğrul 
Bölükbaşı da oğullarının OSTİM Teknik 
Üniversitesini kazanmasının kendilerini 
çok mutlu ettiğini ifade etti. 

Yozgat’ta yaşayan ve uzun süredir OS-
TİM Teknik Üniversitesini takip ettiğini 
belirten Ertuğrul Bölükbaşı, “OSTİM 
Teknik Üniversitesinin gelecekte neler 
yapabileceğini tahmin ettiğim için inşal-
lah çocuğum burayı kazanır dedim. İlk 
tercih olarak OSTİM Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü yaz-
dı ve kazandı. 

Üniversitemizin geleceğinden çok 
eminim. Üniversitemizin Allah’ın izniy-
le Başkanımızdan, hocalarımıza bu işi en 
güzel şekilde yapacaklarından eminim. 
Bütün çocuklarımızı onlara emanet edi-
yoruz.” görüşlerini paylaştı.

“İyi ki tercih etmişiz”
Öğrenci velisi Mehmet Yeniyıl, ço-

cuğunun Mühendislik Fakültesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü 
kazanmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Baba Yeniyıl, “İyi ki de ter-
cih etmişiz diyoruz. İngilizce eğitim ol-
ması çocuğumuz için bir avantaj. Sanayi 
eğitimini bizzat üniversitedeyken alması 
bizi cezbetti. Çocuğumuzun mezun oldu-
ğunda ne yapacağını bilen bir mühendis 
olarak yetişmesini istiyorum.” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Üyesi ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün de ilk kayıt gününde 
OSTiMTECH’i ziyaret ederek kayıt yap-
tırmaya gelen öğrenciler ve aileleriyle 
sohbet etti. Öğrencilerin isabetli bir tercih 
yaptığını ifade eden Görgün, velilere ve 
öğrencilere hayırlı olsun dileklerini iletti.   

OSTİM Teknik’te kayıt heyecanı
Tercih ve tanıtım günlerinde 
büyük ilgi gören OSTİM 
Teknik Üniversitesinde 
(OSTiMTECH) ilk öğrencilerin 
kayıt heyecanı yaşandı. 
Aileleriyle birlikte kayıt 
yaptırmaya gelen öğrenciler, 
üniversiteyi kazanmış 
olmaktan dolayı gururlu ve 
mutlu olduklarını ifade etti. 

OSTİM Teknik 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Orhan 
Aydın, “Öğrencilerimizi 
ülkemizin bize emanet 
edilmiş bir değeri olarak 
görüyoruz. Öğrencilerimizin 
yetişmesinde, 
ülkenin geleceğini 
şekillendirmesinde elimizden 
gelen bütün çabayı 
göstereceğiz.” dedi.

Önce tanıttı sonra kazandı
OSTİM Teknik Üniversitesi tanıtım ve 
tercih günlerinde görev alan Selinsu 
Yiğit, OSTiMTECH ailesine katılan 
öğrencilerden. 

Çalışma süre-
sinde OSTİM’i 
yakından 
tanıma fırsatı 
bulduğunu 
ifade eden Yiğit, 
Meslek Yüksek 
Okulu Lojistik 
Bölümü’nü 
kazandı. Başarılı 

öğrenci duygu-
larını şöyle dile getirdi: “Üniversitenin 
tanıtım ekibinde öncelikle kendim 
üniversiteyi tanıdım ve daha sonra 
yüzlerce aileye üniversitemizi tanıttım. 

Hocalarımızla birebir iletişime geçme 
imkanı buldum. OSTİM’i tanıdım. 
İlgimi çekti. Neden olmasın dedim. 
Referans olabilecek birçok hocamızın 
olduğunu gördüm ve tercih etmeye 
karar verdim. Cidden çok sevindim 
kazandığımı öğrenince.”
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Sanayileşme konusunda bilgi ve 
teknoloji transferi çalışmalarına 

başladıklarını belirten Somali Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Bashir Aden 
Ali, OSTİM’i yakından tanımak ve iş 
birliği imkânlarını geliştirmek isted-
siklerini kaydetti.

Türkiye’deki sanayi gelişmelerini 
yakından takip ettiklerini dile geti-
ren Afrikalı bürokrat, nükleer sant-
ral tesislerinin kuruluyor olmasının 
Türkiye’nin sanayi anlamındaki geliş-
mişliğinin geldiği noktayı gösterdiğine 
dikkat çekti.

Hirsahabelle Eyaleti Ticaret ve Sa-
nayi Bakanı Yahya İsmail Mohamed, 

sanayileşme ve eğitim konularında-
ki eksiklerini gidermek istediklerini 
vurguladı. Bakan Mohamed, ellerinde 
bulunan tekstil makinelerin çalıştırıla-
bilmesi için teknik desteğe ihtiyaç duy-
duklarını ifade etti.

“Elimizden geleni yapmak için fırsat 
arıyoruz”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, “Biz Somali’yi dost ve 
kardeş ülke olarak biliyoruz. Elimiz-
den ne gelirsek yapmak için fırsat arı-
yoruz. Bizim bölgeniz küçük ve orta 
ölçekli işletmelerden oluşuyor. Bir 
şehrin kurulması için aklınıza gelebile-
cek tüm imkân ve kabiliyetler OSTİM 
de var. Buradaki birikimlerimizi So-
mali ile paylaşmaya hazırız.

Bize doğru irtibat noktaları göste-
rilerse bilgi birikimimizi Somali’ye 
aktarmak konusunda yüreğimizle ça-
lışırız. Ostim Teknik Üniversitesi'nde 
Somali’den gelecek öğrencilerin eğiti-
mi ile ilgili fırsatlar sunabiliriz. Öğren-
cileri eğiterek ülkelerinin ihtiyaçlarını 
kendi ülkelerinde üretir hale getirebi-
liriz.” dedi.

Kırgızistan Büyükelçisi Kuban Omu-
raliyev, OSTİM’i ziyaret etti. İki 

kardeş ülke arasında ticaret ve iş birlik-
lerini geliştirmek istediklerini kaydeden 
Büyükelçi Omuraliyev, yatırımcılara ül-
kesinde sunulan fırsatlardan bahsetti.

Kırgızistan’da gelir vergisinin yüzde 
10 olduğunu belirten Kuban Omuraliyev, 
“Yatırımcılar ülkemizde kazandıkları ge-
lirlerin tamamını yurt dışına çıkarabilir. 
Kırgızistan’da 6 adet Serbest Ekonomik 
Bölge var. Burada yapılan ürünlerin ihraç 
edilmesi halinde herhangi bir vergi alın-
mıyor. Türkiye ile aramızda bulunan vize 
anlaşması gereği Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları 90 gün vizesiz ülkemizde 
kalabilirler.” bilgisini aktardı.

180 milyon nüfuslu pazar
Yatırım maliyetlerinin oldukça düşük 

olduğunu ifade eden Kırgız diplomat, 
şunları söyledi: “Kırgızistan’da 1kw/s 
elektrik 0.03 dolar. İşçi ücretleri çok 
yüksek değil. Ayrıca ülkemiz, Avrasya 
Gümrük Birliği sayesinde 180 milyon 
nüfuslu bir pazar ekonomisine sahip. Av-
rupa Birliği’nin tanıdığı hak sayesinde 
ülkemizde üretilecek elektronik ürünle-
rin büyük kısmı gümrük vergisi olmadan 
Avrupa’ya ihraç edilebiliyor.”

Büyükelçi Omuraliyev, ülkesindeki 
enerji ve iletişim sektörlerine yönelik fır-
satları da anlattı. Kırgızistan’ın tamamına 
interneti ulaştırmak istediklerini dile ge-
tiren Omuraliyev, ülkesindeki akarsuların 
büyük bir hidrolik santral potansiyelini 
sunduğunu ancak bu potansiyelin sade-
ce yüzde 10’unu kullanabildiklerini dile 
getirdi.

Konuk Büyükelçi, yatırım yapmak 
istedikleri takdirde, OSTİM’li iş adam-
larıyla bizzat kendisinin ilgileneceğini 
vurguladı.

“Ankara’yı sanayileştiren kuluçka 
merkezi OSTİM”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, iş birliklerine açık olduklarını 
ve daha önce Kırgızistan Yatırım Teşviki 
ve Koruma Ajansı ile ülkede pilot OSB 
kurmaya yönelik protokol imzaladıklarını 
hatırlattı.

Kırgızistan’ın yatırım şartlarının Tür-
kiye için cazip olduğunu vurgulayan Ay-
dın, “İki ülke arasındaki potansiyeli, iş 
birlikleriyle somutlaştırabiliriz. OSTİM 
bir şehrin sanayileşmesini gerçekleştir-
miş bir bölge, Ankara’da 8 adet OSB var. 
Ankara’yı sanayileştiren kuluçka merkezi 
OSTİM.” dedi.

OSTİM’de 17 ana sektörde 6.200 fir-
manın faaliyet gösterdiğini anlatan Ay-
dın, “Burada bir şehrin kurulması için 
gerekli tüm işler yapılıyor. Savunma ve 
havacılık sanayiinde önde gelen, iş ve 
inşaat makinelerinde Türkiye’de öne çık-
mış bir bölgeyiz. Medikal, kauçuk, yeni-
lenebilir enerji, raylı sistemler ve haber-
leşme teknolojileri sektörlerinde Türkiye 
için önemli projeler yürütüyoruz.” değer-
lendirmesini yaptı. 

OSTİM firmalarını ziyaretinde iş bir-
liklerinde somut hareket etmek istediğini 
kaydeden Kuban Omuraliyev, bölgede 
üretim yapan firmaları yerinde görmek 
istedi. İş ve inşaat makineleri ve medikal 
sektörlerinde üretim yapan firmaları zi-
yaret eden Büyükelçiye ürünler hakkında 
bilgi verildi.

OSTİM temasları kapsamında Türkiye 
Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Ge-
nel Müdürü İbrahim Toprak, haberleşme 
teknolojileri konusunda bilgi almak üzere 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 
(HTK) Başkan Yardımcısı Oğuz Yılmaz 
ve HTK üyesi HAVELSAN yetkilileri ile 
bir araya gelindi.  

Somalili Bakan 
OSTİM’de bilgi aldı

Türk yatırımcılarına
büyükelçi sözü

Somali Hirsahabelle Eyaleti 
Ticaret ve Sanayi Bakanı 
Yahya İsmail Mohamed, 
Somali Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Bashir 
Aden Ali ve Sanayi Bakanı 
Danışmanı Khadija Aden, 
OSTİM’İ ziyaret etti.

Ülkesinde ihtiyaç duyulan, yatırım, enerji ve haberleşme 
başlıklarında üretici firma ve kurumlarla bir araya gelen 

Kırgızistan Büyükelçisi Kuban Omuraliyev, yatırım yapmak 
istedikleri takdirde, iş adamlarıyla bizzat kendisinin 

ilgileneceğini söyledi.
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“Bulgaristan AB’ye açılış kapısı olarak görülmeli”

BULTİŞAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Edis Emre, Başkan Vekili 
Faruk Ömer Eren ve Genel Müdür 

Ventsislav Venkov OSTİM’i ziyaret etti.
BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başka-

nı Edis Emre, 2013 yılında faaliyetleri-
ne başladıklarını anlattı. Emre, Türkiye 
ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacmi-
ni artırmak ve her iki ülkeye de yatırım 
yapmak isteyen iş adamlarına yeterli ve 
doğru bilgiler vermek için çalıştıklarını 
kaydetti.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki tica-
ret hacminin 2013 yılında 2 milyar dolar-
dan 2018 yılında 4 milyar dolara ulaştığı-

na dikkati çeken Emre, “Bu yıl hedefimiz 
iki ülke arasında 5 milyar dolar ticaret 
hacmine ulaşmak.” dedi.

Türk yatırımcıların Bulgaristan eko-
nomisinde önemli bir noktada olduğunu 
vurgulayan deneyimli yönetici, “Türk 

yatırımcılar, Bulgaristan’da resmi rakam-
lara göre dördüncü sırada. Ancak başka 
Avrupa ülkeleri üzerinden Bulgaristan’a 
yatırım yapan yatırımcılarla birlikte sıra-
lamada Türkler daha önlerde yer alıyor.” 
değerlendirmesini yaptı

AB ülkelerine 1 günde ihracat
Bulgaristan’a yapılacak yatırımlar hak-

kında bilgi veren Edis Emre, “Bulgaristan 
şu anda en düşük yatırım maliyetine sahip 
olan ülkelerden. Şirket kurmak ve yatırım 
yapmak çok kolay. Bulgaristan pazarını 
düşünerek yatırım yapılması doğru bir 
adım değil. Nüfusu 6 milyon civarında 
olan ülke, Avrupa Birliği’ne açılış kapısı 
ve lojistik merkezi olarak görülmeli. Baş-
ka evrak ve işleme gerek olmadan, tek 
bir faturayla ürettiğiniz ürünü bir günde 
Avrupa Birliği’nin herhangi bir ülkesine 
teslim edebiliyorsunuz.” bilgisini verdi.

Bulgaristan’da kazançlı bir yatırım 

için doğru kurumlarla iş birliğinin önemi-
ne dikkat çeken Emre, “Türk sanayicisi, 
Bulgaristan’a yetersiz bilgiyle gelebiliyor 
ve yatırımlarından beklediğini bulamaya-
biliyor. Amacımız onlara yeterli ve de-
ğerli bilgi vermek.” mesajını verdi.

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı, heyete OSTİM’i tanıttı. Bölgenin 
Ankara ve Türkiye sanayisi için önem-
li bir kuluçka merkezi işlevi gördüğünü 
belirten Arıcı, “OSTİM Ankara’daki hat-
ta Türkiye’deki sanayileşmenin önemli 
mihenk taşlarından. Bugün Ankara’daki 
pek çok büyük ölçekli firma, iş hayatına 
OSTİM’de başladı.” dedi. 

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Edis Emre, Türk yatırımcılara “Bulgaristan 
pazarını düşünerek yatırım yapılması doğru bir adım değil. 
Nüfusu 6 milyon civarında olan ülke, Avrupa Birliği’ne açılış 

kapısı ve lojistik merkezi olarak görülmeli.” mesajı verdi.
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“Yerli sanayici
yerli makine kullansın”

Türkiye’nin ilk raylı sistem 
aracı ihracatçısı Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) üyesi 
Bozankaya, Romanya’nın 
Timişoara şehri için 16 
adet yüzde 100 alçak 
tabanlı tramvay üretecek. 
24 adetlik ek opsiyon 
ile siparişin 40 adete 
tamamlanması bekleniyor.

Makine İhracatçıları Birliği’nden 
yapılan açıklamada, Türkiye’nin 

makinecilerinin yılın ilk 4 ayında başta 
ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa olmak 
üzere sanayisi gelişmiş ülkelerde önem-
li ölçüde ihracat artışı sağlayarak, dünya 
geneline ihraç ettiği makine miktarını 
yüzde 18,1 artırdığı bildirildi. 

Türk makine sektörünün en büyük 
ihracat pazarı Almanya sanayiindeki 
durgunluğun bu ülkeye yapılan makine 
ihracatının yüzde 8,8 gerilemesine neden 
olduğu belirtilen açıklamada, “Türk ma-
kine sektörü bu performansıyla ihracat 
gelirini, yılın ilk 4 ayında bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artırdı. 
Sektörün toplam ihracatı 5,8 milyar dola-
ra yükseldi.” denildi.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu, makine ihracatındaki 

miktar artışının değer bazında da yaka-
lanmasının zorunlu olduğunu ifade ede-
rek, “Bunu sağlayacak teknolojik bilgi 
ve deneyime fazlasıyla sahibiz. Bu gücü 
küresel rekabete taşıyabilmek için Yeni 
Ekonomi Programı kapsamında makine 
sektörü bütün dünyada olduğu gibi strate-
jik sektörler arasında konumlandırılmalı, 
gerek sanayi gerekse ticaret politikalarıy-
la desteklenmelidir. Yerli makine Türki-
ye ekonomisinin ilacıdır.” dedi.

“Makine sektörü stratejik sektörler 
arasına konulmalı”

Makine sektöründe ihracatın ithalatı 
karşılama oranının yüzde 78,8'e ulaştığını 
vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları ifade 
etti: “Yerli makine Türkiye ekonomisinin 
ilacıdır. Bu ilacın etkisini artırmak için 
ivedilikle atılması gereken adım, makine 
sektörünü yeniden stratejik sektörler ara-
sında konumlamaktır. Bu kapsamda yerli 
sanayiciyi yerli makine kullanmaya teş-
vik etmek ve başta makine olmak üzere 
tüm yüksek teknolojili mal ve ürünlerin 
ihracatını destekleyici politikalar uygula-
mak öncelik olmalıdır. Dış ticaret açığını 
kapamak hepimizin milli sorumluluğu-
dur.”

Türk makine sektörü 
ihracat gelirini 2019 yılının 
ilk dört ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6,5 artırarak toplam 
ihracatını 5,8 milyar 
dolara yükseltti.  Makine 
sektörünün ihracat 
performansının her yıl 
artarak devam ettiğini 
belirten Makine İhracatçıları 
Birliği Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, yerli sanayiciyi 
yerli makine kullanmaya 
çağırdı.

Ankara’da elektrikli ticari araçlar 
ve raylı sistem araçları tasarlayan 

ve üreten Bozankaya, Romanya’nın 
Timişoara şehrinin açtığı 16 araçlık 
tramvay ihalesini kazandı. İhalede 
ayrıca 24 adetlik bir ek opsiyon bulu-
nuyor. Sözleşmenin imzalanmasından 
itibaren 18 ay içinde ilk teslimatların 
başlayacağı ihalede sözleşme süresi ise 
48 ay.

Bozankaya’nın bu ihale kapsamın-
da üreteceği yeni Timişoara tramvay-
ları, 30 metre uzunluğunda, 5 modüllü 
ve 170 yolcu kapasiteli olacak. Azami 
70km/s hıza sahip olacak bu tramvay-
lar, yüzde 100 alçak tabanlı tasarım 
sayesinde yolcu iniş-binişlerinde bü-
yük kolaylık sağlayacak. Bunlara ek 
olarak, yeni Timişoara tramvayları 
katanersiz olarak, batarya gücüyle 60 
kilometreden fazla sürüş menziline sa-
hip olacaklar. Bu sayede elektrik hat-
larında arıza veya benzer durumlarda 
yeni Timişoara tramvayları hiç durma-
yacaklar. Ayrıca, 2021 Avrupa Kültür 
Başkenti Timişoara, tarihi bölgelerden 

geçişte kataner hatlarını kaldırılabile-
cek ve çevreyi rahatsız etmeden kesin-
tisiz yer üstü raylı ulaşımı sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bo-
zankaya bu proje ile Türkiye’ye 33 
milyon Euro döviz girişi sağlayacak. 
Sözleşmede bulunan 24 adetlik ek op-
siyonun kullanılması ile birlikte top-
lam ihracat 80 milyon Euro’yu geçe-
cek.” denildi. 

Yeni bir pazara adım atarak ulusla-
rarası varlığını büyütmenin gururunu 
yaşayan Bozankaya, inovatif ve çev-
reci ulaşım sistemleri üreticisi olarak 
ön plana çıkıyor. DNA’sında Ar-Ge 
bulunan ve Türkiye’nin ilk yerli tasa-
rım metro trenlerini de geliştirmekte 
olan Bozankaya, daha önce Siemens 
Mobility ile kurduğu konsorsiyumla 
Bangkok’ta bir metro ihalesi kazanmış 
ve Türkiye’nin ilk raylı sistem aracı ih-
racatını gerçekleştirmişti.

Timişoara ARUS üyesi 
Bozankaya’yı seçti

33 milyon Euro’luk tramvayın imzaları atıldı

Türkiye’nin ilk raylı 
sistem aracı ihracatçısı 
Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS) üyesi Bozankaya, 
Romanya’nın Timişoara 
şehri için 16 adet yüzde 
100 alçak tabanlı tramvay 
üretecek. 24 adetlik ek 
opsiyon ile siparişin 40 
adete tamamlanması 
bekleniyor.

üyesidir.

Bozankaya’yı seçti

Kutlu Karavelioğlu

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 
düzenlenen Avrupa Kümelenme 
Konferansı’nda Türkiye’yi OSTİM 
küme yöneticileri temsil etti.

Avrupa Kümelenme Konferansı 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te 

gerçekleştirildi. 

Kümeler arası iş birliği ve eşleştirme gö-
rüşmeleri, kümelenme politikalarındaki 
gelişmeler konusunda bilgilendirmelerin 
yapıldığı etkinlik 3 gün sürdü. 

Geniş bir katılımın olduğu konferansta 
Türkiye’yi OSTİM küme yöneticileri 
temsil etti. 

Konferansa OSTİM’den; Medikal Sa-
nayi Kümelenmesi Koordinatörü, Nilsu 
Bozdemir, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koor-
dinatörü Pınar Yalman Akcengiz, OSTİM 
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi 

Koordinatörü Dr. Kayhan Olanca, İş ve 
İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) 
Uluslararası Proje Yöneticisi Esma Ak-
yüz ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden 
Hakan Ünsal katıldı.

OSTİM temsilcileri, Romanya Parla-
mentosu’ndaki programda, Avrupa’dan 
140 küme yetkilisiyle bir araya gelerek; 
OSTİM, kümeler ve Anadolu Kümeleri 
İşbirliği Platformu (AKİP) konusunda 
bilgiler paylaştı, ikili iş görüşmelerineim-
za attı.

Romanya’da Türkiye’yi OSTİM temsil etti
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ASO Temmuz Ayı Meclis Toplan-
tısı, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın katılı-

mıyla gerçekleştirildi. ASO Başkanı Nu-
rettin Özdebir, toplantıda, genel ekonomi 
ve Ankara’ya yönelik değerlendirmelerde 
bulundu.

Dışa bağımlı bir ekonomi politikası-
nın, Türkiye ekonomisine yansımalarını 
hep beraber yaşadıklarını aktaran Özde-
bir, yerli ve milli üretimin kesinlikle üze-
rinde durulması gerektiğini ifade etti.

İthal edilen hammadde veya yarı ma-
mullerle yapılan üretimin sonucunda ger-
çekleşen ihracatın, ülkemiz ekonomisine 
katma değer yaratma noktasında yetersiz 
kaldığına dikkati çeken Nurettin Özdebir, 

ekonomi dışında gerçekleşen gelişme-
lerin ekonomiye yansımalarının daha da 
ağır bir şekilde ortaya çıktığını vurguladı.

Kamu alımları yerli kaynakla 
karşılanmalı

Kamu ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla 
karşılanması yönünde atılacak adımla-
rın önemli olduğunu dile getiren ASO 
Başkanı, “Kamu alımları, sadece kamu-
nun ihtiyacını en uygun fi yatla, en uy-
gun şartlarda tedarik etmek için yapılan 
harcamalar değildir.  Kamu alımları, bu 
yollarla aktarılan kaynakla sektörlerin ve 
ülkenin gelişmesini tayin eden önemli bir 
enstrümandır. Bu anlamda kamu alım-
larında yerli makine ve teçhizatın tercih 
edilmesi bu sektörlerin dünyada daha 
rekabetçi hale gelebilmesi açısından son 
derece önemli. Ayrıca hem fi nansal hem 
motivasyon açısından mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Bu hem sanayicinin üretim 
şevkini artıracak hem de yaratacağı etki 
ile iç talepte önemli kazanımlar sağlaya-
caktır. Burada yerel yönetimlerimize de 
büyük bir sorumluluk düşmektedir.” dedi.

Kamu borcuna ‘barter’ önerisi
Özel sektörün kamu alacaklarını tahsil 

etme noktasındaki sıkıntılarını dile geti-
ren Nurettin Özdebir, bu sorunun çözümü 
için Barter sistemini önerdiklerini hatır-
lattı. Özdebir, “Kamunun özel sektöre 
borcunun ödenebilmesi açısından, barter 
ticaretine ilişkin kapsamlı bir yasal düzen-
leme ile yeni bir fi nansman kaynağı oluş-
turulabilir. Bu sistemle, devlet tarafından 
alacaklılara verilecek kaydi para ya da 
çek, hem özel sektör fi rmaları tarafından 
kendi aralarındaki ticarette değişim aracı 
olarak kullanabilir, hem de kamu ile iş 
yapan özel sektör fi rmalarının kamudan 
alacakları ve borçlarında kullanılabilir. 
Oluşturulan bu kaydi para/çek çok önem-
li bir fi nansman aracı olarak, piyasadaki 

likidite sıkışıklığının aşılmasında önemli 
katkılar sağlayacaktır.” görüşünü aktardı.

İnsan kaynağı planlanmasının önemi-
ne vurgu yapan Özdebir, “Doğru işgücü 
ile yüksek katma değerli üretim yapılabi-
lir. Türkiye’nin yüksek kaliteli ve yüksek 
katma değerli ürünlere geçebilmesi için 
hem yeni yatırımlara hem de daha nite-
likli işgücüne ihtiyacı var.” dedi.

İhracat hedefinin anahtar kenti Ankara
Ankara sanayisi hakkında da değerlen-

dirmelerini paylaşan Nurettin Özdebir, 
şunları söyledi: “Ankara, bölgesel sanayi 
içinde ileri ve orta-ileri teknoloji alanla-
rında en çok yatırım yapan bölge. Son 
yıllarda Ankara’da ileri teknoloji alanın-
da faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin 
toplam işletmeler içindeki oranı hızlı bir 
gelişme gösterdi. Bu konum, önümüzdeki 
yıllarda Ankara’yı yüksek katma değerli 
ürün üretiminde ve ihracatında lider ya-
parak ülkemizin sürdürülebilir büyüme 
ve yüksek ihracat hedefl erine ulaşmasın-
da anahtar kent haline getirecektir.

Ankara sanayinin hızlı ve sağlıklı bir 
biçimde gelişmesi için, Ankara çevresini 
ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerini 
yerli ve yabancı yatırımcılar için bir çe-

kim merkezi haline getirmemiz gereki-
yor. Buna ulaşabilmek için başta OSB’ler 
olmak üzere fi ziki altyapı hazırlıklarının 
bitirilmesi ve iyileştirilmesi, ortak Ar-Ge, 
tedarik ve pazarlama imkânları sağlan-
masına yönelik çalışmalar yapılmalı.”

Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, 
özel sektörün kamudaki 
alacakları için barter 
önerisini dile getirdi. Özdebir, 
“Kamunun özel sektöre 
borcunun ödenebilmesi 
açısından, barter ticaretine 
ilişkin kapsamlı bir yasal 
düzenleme ile yeni bir 
finansman kaynağı 
oluşturulabilir. Bu sistemle, 
devlet tarafından alacaklılara 
verilecek kaydi para ya 
da çek, hem özel sektör 
firmaları tarafından kendi 
aralarındaki ticarette 
değişim aracı olarak 
kullanabilir.” dedi.

Özel sektörün kamu alacaklarına ‘barter’ önerisi

“Asıl desteklenmesi 
gereken sizlersiniz”
Ankara Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş, kentte 25 milyon 
nüfusa yetecek kadar alanın imara 
açıldığını ve 100 binin üzerinde 
konut fazlası bulunduğunu söyledi. 
Yavaş, “Sanayiye gitmesi gereken 
paranın çoğunluğu orada gömülü 
olarak duruyor. Bu bir hataydı. Kolay 
para kazanmanın cazibesine gidildi 
ve bu şekilde betonlaşma temin 
edildi. Halbuki asıl desteklenmesi 
gereken sizlerdiniz. Bundan sonra 
inşallah bu açığı kapatacağız.” diye 
konuştu.

Yavaş, Ankara’nın havaalanı met-
rosu eksiğini gidermek ve kaynak 
sağlamak için Çin, Japonya ve 
Dünya Bankası ile kredi konusunda 
görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Genel kurula, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji 

Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Ankara 
Milletvekili Emrullah İşler ve Organize Sanayi 
Bölgeleri OSBÜK temsilcileri katıldı. 

Genel kurula OSTİM’i temsilen OSTİM 

OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı ve OSTİM 
OSB OSBÜK temsilcisi Erol Barutçu katıldı. 

Divan heyetinin teşkilinin ardından saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan genel kurulda konuşan OSBÜK Yönetim 
Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, geçmiş dö-
nem faaliyetlerini anlattı. 

Yeni nesil OSB modeli peşinde
OSBÜK olarak Üretim Reform Paketinin 

çıkmasına önemli katkılar verdiklerini ifade 
eden Kütükçü, “Yeni ve daha yüksek katma 
değer üreten sanayileşme modelinin peşinde-
yiz. OSB’lerimizi Devletimizden isteyeceğimiz 
yeni nesil desteklerle güçlendireceğiz.” dedi. 

“OSB’ler dünyaya rol model oldu”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

OSB’lerin Türkiye’nin sanayileşmesinde dün-
yaya rol model olduğunu vurguladı. 

OSBÜK’ün kurumsal bir yapıya kavuştuğu-
nu dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Yarım asırlık 
OSB tecrübemiz çevre coğrafyalarda rol model 
alınır haline geldi. Bugün İtalya ve Çin arasında 
en büyük sanayi üretim ülkesiysek bu OSB alt 
yapıları sayesinde.” görüşünü paylaştı. 

Sanayicilerle yol yürümeye devam
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-

rank, sanayicilerin ve üreticilerin is-
tihdamlarıyla ve vergi ödemeleriyle 
ekonominin birinci basamağında 
yer aldıklarına işaret etti. 

Sanayicilere hitap eden 
Bakan Varank, “Sizlerle 
her daim yol yürümeye, sa-
nayinin rotasını belirleme-
ye devam edeceğiz. İki yıl 
önce hayata geçirdiğimiz 
Üretim Reform Pake-
tiyle OSB’lerin sorun-

larına çözüm getirmiş olduk. Sanayi sicil bel-
gesine sahip işletmelerin elektrik faturalarında 
ödedikleri TRT payını kaldırmış olduk. Sanayi 
sicil belgesi almış her sanayici için emlak ver-
gisini kaldırdık. 

Bakanlığımızın hazırladığı OSB Uygulama 
Yönetmeliği ve Yer Seçim Yönetmelikleri ye-
nilendi. OSB’lerin yatırım dostu yerler olması-
nın önünü açtık.” dedi. 

Bakanlık olarak OSB’lerde 7 milyar liralık 
kredi desteği sağladıklarını altını çizen Varank, 
2023 yılında OSB’lerin toplam istihdam sayısı-
nın iki buçuk milyon kişi olmasını bekledikle-
rini vurguladı. 

Genel kurulda yapılan seçimde 4 yıl görev 
yapacak OSBÜK yönetimi belirlendi. Seçim 

sonuçlarına göre yönetim kurulu şu isimler-
den oluştu; Memiş Kütükcü-Başkan, Salih 

Esen, Bekir Sütcü, Tahir Nursaçan, Mus-
tafa Türker, Seyit Ardıç, Erol Gülmez, 

Erdim Noyan, Cengiz Şimşek, Ali 
İhsan Özdoğan, Adnan Ke-
leşoğlu. Denetim kuruluna 
da; Ömer Ünsal ve Sabri 
Tekli seçildi.  

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) 17. Olağan 
Genel Kurulu, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) 
salonunda gerçekleştirildi. 
Yapılan seçimde, Memiş 
Kütükcü yeniden OSBÜK 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
seçildi. Kütükcü, 4 yıl boyunca 
görev yapacak.

OSBÜK Memiş Kütükcü ile devam ediyor

Memiş Kütükcü
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ASELSAN’ın bakiye sipariş tutarı 10,2 
milyar ABD Doları’nı aşarak tarihi 

zirve seviyesine ulaştı. 2018 yılını 9,1 mil-
yar ABD Doları bakiye siparişle kapatan 
ASELSAN, 2019 yılının ilk altı aylık dö-
neminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1,8 
milyar ABD Doları tutarında yeni sözleş-
me imzaladı.

Bu sözleşmeler arasında 841 Milyon 

Euro tutarlı Altay Milli Tank Seri Üretim 
Projesi, 241 milyon ABD Doları tutarlı 
Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 
Milyon ABD Doları tutarlı Modüler Geçi-
ci Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler 
öne çıkıyor.

2019 yılının başında Uluslararası Pa-
zarlama Birimini yeniden yapılandıran 
ASELSAN, başta Türk Cumhuriyetleri 

olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki 
etkinliğini artırıyor. Bu kapsamda son ola-
rak Gambiya’ya gerçekleştirilen ihracat ile 
kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke 
sayısını 64’e yükseltti.

Temmuz ayında yüksek tahsilat 
Haziran 2019 sonu itibarıyla satışlarını 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 
oranında artırarak 9 milyar TL’ye ulaştıran 
ASELSAN’ın net kârındaki büyüme aynı 
dönemde satışlardaki artışı da geçerek 
yüzde 42 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın finansal tablolarındaki 
olumlu ivme Temmuz ayı tahsilat rakam-
larına da yansıdı. Tahsilat tutarı, 2019 yılı 
ilk altı aylık ortalamasının oldukça üzerin-
de gerçekleşerek 690 Milyon TL’yi (122 
Milyon ABD Doları) aştı. 

Dünyanın en büyük savunma sanayii 
şirketlerinin sıralandığı Defense News 
Top 100 listesinde 52’inci sırada yer alan 
ASELSAN, savunma alanındaki liderliği-
ni güçlendirerek 2019 yılını TL bazında 
yüzde 40-yüzde 50 oranında büyüme ile 
kapatmayı hedefliyor.

ASELSAN’dan tarihi sipariş 

Bangladeş OSTİM’i analiz edecek

ABD ekonomisinde daralma sinyali
ABD’de PMI Satın Alma Müdürleri Endeksi, 
Ağustos ayındaki 50,5 beklentisine karşın 
49,9 seviyesine gerileyerek son yılların 
en düşük seviyesinde gerçekleşti ve ABD 
ekonomisine ilişkin daralma sinyali verdi. 
Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi 
de 52,9 beklentisine karşın 50,9 ile yine 
beklentilerin altında kaldı. FED, FOMC 
toplantı tutanaklarında, Çin ve Almanya 
başta olmak üzere hem küresel PMI 
verilerindeki düşüşe hem de ABD’deki 
düşüşe dikkat çekti. Komite, üretimdeki 
azalma ve düşük enflasyon nedeniyle faiz 
indirimine gitmiş ve bu indirimi sigorta 
olarak tanımlamıştı.

Çin’de sanayi üretimi düşüyor
Çin’de sanayi üretimi Temmuz ayında 
ticaret savaşlarının reel sektör ve tüketiciler 
üzerinde olumsuz etkisini daha fazla 
hissettirmesiyle düşmeye devam etti ve 
son 17 yılın en düşük değerine geriledi. 
Geçtiğimiz son bir yılda büyümeye yönelik 
atılan adımlara karşın Çin’de ekonomik 
aktivite soğumaya devam etti. Temmuz 
ayında sanayi üretimi bir önceki yıla göre 
beklentilerin altında yüzde 4,8 arttı ve 
bu oran 2002 Şubat ayından bu yana 
gerçekleşen en düşük artış oldu.

İran’dan yerli üretim ve ihracat atağı
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, 
yerli üretimi geliştirmeye, desteklemeye 
ve komşu ülkelere yapılan ihracatı 
artırmaya yönelik program başlatıyor. İran 
hayata geçireceği programla KOBİ’leri, 
ihracatçıları ve yerli otomobil parçası 
üreticilerini destekleyecek. Ülke, tüm 
üretim birimlerinin bilgilerini kaydetmek 
için Tavaniran sistemini hayata geçirecek. 
İran’da Sanayi Bakanlığı tarafından temmuz 
ayında 148 yeni malın ithalatı yasaklandı. 
Böylece ithalatı yasaklanan ürünlerin sayısı 
1487’ye çıktı. Komşu 15 ülkeye ihracatın 
artırılması için çalışmalara başlanan ülkede, 
oto yedek parça üreticilerine bu yıl içinde 
953 milyon dolar tahsis edildi. Geçmiş 
dönemde altyapı eksikliği ve finansal 
sıkıntılardan dolayı işletilemeyen madenler 
yeniden çalıştırılmaya başlandı. Toplamda 
150 maden sahasının yeniden işletilmesi 
hedefleniyor.

KISA KISA

10,2 milyar doları aşıyor

OSTİM hakkında bilgi edinmek ve 
ülkesine sanayi bölgeleri konusun-
da rapor hazırlamak istediğini dile 

getiren Rais Hasan Sarower, “Öğrendiğim 
kadarıyla OSTİM çok büyük bir yerleşke, 
şehir içinde şehir gibi. Bangladeş’te bu 
büyüklükte, bu kadar organize bir kurum 
yok. Ancak ülkemde büyüyen, gelişen bir 
ekonomi ve OSTİM gibi sanayi bölgeleri 
yeni yeni oluşmaya başladı.” dedi.

170 milyona yakın nüfusuyla dün-
yanın en kalabalık sekizinci ülkesi ol-
duklarını söyleyen Sarower, “Bangladeş 
Türkiye’nin yerini ve konumunu çok iyi 
biliyor. Jeopolitik ve ekonomik olarak 
Türkiye de bizim için çok önemli. OECD 
ve D8 organizasyonlarını bir görüşme 
platformu olarak kullanabiliriz. İki ülke 
arasında çok fazla potansiyel var.” dedi.

“OSTİM’in desteği çok önemli”
OSTİM’de faaliyet gösteren 7 küme-

lenme hakkında bilgi alan Rais Hasan 

Sarower, “Kümelenmeleriniz bizim için 
çok önemli. Savunma sanayiinde iki ülke 
arasında ilişki özellikle son yıllarda birkaç 
kat arttı. Daha önce Çin’den temin etti-
ğimiz savunma araç gereçlerinin çoğunu 
Türkiye’den temin ediyoruz. Daha farklı 
alanlarda da iş birliği için OSTİM’in des-
teği çok önemli.” dedi.

OSTİM’in yapısından etkilendiğini ifa-
de eden Bangladeşli diplomat, “Bangladeş 
kesinlikle sizin tecrübelerinizden yararlan-
malı. OSTİM hakkında ve iş birliği alanla-
rıyla ilgili bir bilgi talep ediyoruz. Biz de 
bu bilgileri ülkemize raporlayacağız. Si-
zinle yapacağımız iş birliği diğer ülkelerle 
yapacağımız iş birliklerine de ışık tutacak-
tır.” değerlendirmesi yaptı. 

İki ülke arasındaki tarihi bağlara da dik-
kat çeken Sarower, yaklaşık 900 milyon 
dolarlık ticaret hacminin artırılması için 
hükümetlerin ortak karar aldığını vurgu-
ladı.

Bangladeş’te ucuz işgücünün Türk ya-
tırımcılar için fırsat oluşturacağına işaret 
eden Rais Hasan Sarower, “Ülkemizde 
orta sınıf hızla yükseliyor. Harcama yapa-
bilecek sınıf artıyor.” bilgisini verdi. 

“Organize bir OSB’yiz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, Bangladeş’in Türkiye için 
önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.

OSTİM’de her sektörün muhatabı-
nın olduğu bilgisini veren Aydın, “Bizim 
karşımızda bir muhatap olduğu zaman 
ihtiyaçlarınıza cevap üretebiliriz. Organi-
ze bir OSB’yiz. Orta Asya, Orta Doğu ve 
Afrika’da pek çok ülkeyle iş birliği anlaş-
maları yaptık. İslam İş Birliği Teşkilatı ile 
de çalışmalarımız oldu. Bizim modelimiz; 
mesleki eğitim, girişimcilik, iş yeri yapma 
ve uluslararasılaştırma ile ilgili bütün baş-
lıklarda çalışabiliyor.” dedi.

Bangladeş Büyükelçiliği 
Elçilik Müsteşarı Rais Hasan 
Sarower, OSTİM hakkında 
ve iş birliği alanlarıyla ilgili 
bilgi talep etti. Sarower, 
“Biz de bu bilgileri ülkemize 
raporlayacağız. Sizinle 
yapacağımız iş birliği bizim 
diğer ülkelerle yapacağımız 
iş birliklerine de ışık 
tutacaktır.” dedi.

Rais Hasan Sarower
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TÇÜD’ün açıklamasında Türkiye’nin ham 
çelik üretiminin, 2019 yılının Temmuz ayın-

da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 
oranında azalışla 2.9 milyon ton, Ocak-Temmuz 
döneminde ise yüzde 10,2 oranında azalışla 19.9 
milyon ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Nihai mamul çelik tüketimi yılın ilk yedi 
ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,5 azalışla 
14,5 milyon tona geriledi. Uzun ürün tüketimin-

deki azalma yüzde 40,5, yassı ürün tüketiminde-
ki azalma ise yüzde 18,6 oldu.

2018 yılının ilk yedi ayında yüzde 115 olan 
ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 167 seviyesine yükseldi.

Serbest ticaretten uzaklaşılıyor
TÇÜD açıklamasında yer verdiği değerlen-

dirmede, korumacılık önlemleri, ticaret sapmala-
rı, Avrupa Birliği’nin (AB) kota uygulamaları ve 
iç ve dış piyasada yaşanan tüketim kayıpları se-
bebiyle zor bir dönemden geçen Türk çelik sek-
törü, kayıplarını ihracatla telafi etmeye çalıştı. 
AB tarafından gözden geçirme sonrası yürürlüğe 
alınan yeni uygulamaların, doğrudan Türkiye’yi 
hedef aldığı gözlendiği paylaşıldı.

Değerlendirmede AB’nin, 2018 yılında-
ki geçici ihracat fazlasını gerekçe göstererek, 
Türkiye’ye kota uygulaması ve yassı ürünlerde 
ilave sınırlama getirmesi, geçmiş yıllarda AB 
lehine verilen açığın dikkate alınmadığını ve 
aramızda bulunan Serbest Ticaret Anlaşması hü-
kümlerinin aksine serbest ve adil ticaret yakla-
şımından giderek daha da uzaklaşıldığını ortaya 
koyduğuna vurgu yapılıyor.  

İthal edilen bölgelere ihracat 
yapılamıyor

TÇÜD, dengeli ticaret şartları çerçevesinde 
incelendiğinde yassı çelik ithalatı yapılan bölge-
lerin neredeyse hiçbirine Türk üreticileri tarafın-
dan ihracat yapılamadığına dikkati çekiyor. 

Türkiye’nin açık pazar olduğu dile getirilen 
değerlendirme de şu bilgiler veriliyor: “Yassı çe-
lik ithalatımızın yüzde 40’ını oluşturan Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinden yapılan 
ithalatın yüzde 80’i dahilde işleme rejimi kap-
samında vergisiz olarak ve dampingli fiyatlarla 
gerçekleştirilmektedir. BDT bölgesi, üretiminin 
yarısını ihraç eder ve tüm dünya tarafından alı-
nan önlemlerle engellenir iken, Türkiye bu bölge 
için açık pazar olmaya devam etmektedir. Doğal 
kaynakları ve doğrudan/dolaylı devlet yardım-

ları etkisi ile maliyet avantajı bulunan Rusya ve 
Ukrayna’nın ana pazarı Türkiye’dir. Tüketimi-
nin 5 katı üretim yapan, tüketimi 4 milyon ton 
olmasına rağmen 40 milyon ton kapasitesi bu-
lunan Ukrayna ise kendisine en yakın pazar olan 
Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Asya bölgesinden ithalatın çoğunluğu, en 
büyük ihracatçı Çin ve STA kapsamında Güney 
Kore’den yapılmaktadır. İhracatı birçok bölge 
tarafından engellenen Brezilya da ithalattan pay 
alıyor iken Türkiye’nin bu bölgelerin hiçbirine 
ihracatı yoktur.

Hal böyle iken yaşanan yüksek oranlı tüke-
tim daralmasına rağmen ithalat yüksek oranlarda 
devam ederse son dönemde yapılan yeni yatı-
rımlar ile oluşturulan kapasitenin boş kalması, 
mevcutta %10 azalmış olan ham çelik üretimin-
de kayıpların artarak devam etmesi, yeni yatı-
rımların gerçekleşmemesi gibi sonuçlarla 300 
bin kişiye istihdam sağlayan, Türkiye ekonomisi 
ve sanayisi için stratejik öneme sahip olan çelik 
sektöründe, daha ciddi kayıplarla karşı karşıya 
kalınması kaçınılmaz olacaktır.      

Tüm bu gelişmeler dikkate alınarak, Türk 
çelik sektöründe yaşanan tahribatın etkilerinin 
azaltılmasını teminen,  ABD ve AB’nin yaptığı 
gibi korunma tedbirlerinin süratle uygulamaya 
aktarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.”

Genel kurula, OSTİM OSB Baş-
kan Vekili Sıtkı Öztuna, Türkiye 
Sanayici İş Adamları Vakfı (TÜ-

SİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, OSTİM 
OSB Dış İlişkiler Koordinatörü Hamza 
Akca, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, si-
vil toplum kuruluşlarının önemine dikkat 
çekti. ORSİAD’ı her zaman destekledik-
lerini belirten Sarıtoprak, bundan sonraki 
çalışmalarında da desteklemeye devam 
edeceklerini, bundan sonra da OSTİM’in 
OSİAD’ın ve ORSİAD’ın yanında ola-
caklarını kaydetti.

ORSİAD’ın çalışmaları devam etmeli
OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Ve-

kili Sıtkı Öztuna, ORSİAD yönetimine 
çalışmaları için teşekkür etti. Öztuna, 
ORSİAD’ın çalışmalarının önemli ol-
duğunu ve aksamadan devam etmesine 

önem verdiklerine işaret ederek OSTİM 
OSB olarak desteklemeye devam edecek-
leri mesajını verdi.

ORSİAD önceki dönem Başkanı Ned-
ret Yener, 2018 faaliyetlerini anlattı. 
Yener, dernek olarak OSB sorunlarına 
yönelik çözümler üretmek için çalıştıkla-
rını ve sanayicileri ilgilendiren her konu-
da ellerini taşın altına koyduklarını vur-
guladı. OSB’lerin sorunları ile talep ve 
beklentilerin karşılanmasında üzerlerine 
düşenleri yaptıklarını dile getiren Yener, 
“ORSİAD bugün sorunların çözümü nok-
tasında kamu kurumlarında muhataplar 
bulan güçlü bir dernektir.” dedi. Nedret 
Yener, göreve gelecek yeni yönetimin da-
ime yanında olacaklarını dile getirdi.

OSTİM Dış İlişkiler Koordinatörü ve 
ORSİAD Denetim Kurulu Başkanı Ham-
za Akca denetim kurulu raporunu okudu.

Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet 
raporu, gelir gider hesapları ve denetim 
kurulu raporu oy birliğiyle ibra edildi. 
Yapılan seçimde Yönetim Kurulu şu 
isimlerden oluştu: Levent Çamur, Bilal 
Güneş, Burcu Erdoğan Kaya, Fatih Mu-
rat, Ömer Ünsal, Zeki Akgül, Mehmet 
Uğur Erzurum, Talip Işık ve Abdullah 
Aybars Göztepe. Denetim Kurulu üye-
liklerine; Hamza Akca, İsmail Aydın ve 
Yaşar Akan seçildi.

ORSİAD’ın yeni Başkanı Levent Ça-
mur, genel kurul üyelerine teşekkür ede-
rek şu mesajı paylaştı: “İhracatı artırmak 
temel hedefimiz. Gündem belirleyen der-
nek olacağız. Ülkemizin sıkıntılarının 
çözümünün, üretmek ve ihracat olduğunu 
biliyoruz, çalışmalarımızı bu doğrultuda 
yönlendireceğiz. Fuar organizasyonları 
yapmayı hedefliyoruz. Derneğimizin bu-
günlere gelmesinde katkısı olan herkese 
teşekkür ederim.”

“Gündem belirleyen dernek olacağız”

Çelik sektöründen korunma talebi

OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici İş Adamı 
ve Yöneticileri Derneği 
(ORSİAD) genel kurulunda 
yıl boyunca ORSİAD’ı 
yönetecek yeni yönetim 
belirlendi. ORSİAD 
Başkanlığına seçilen 
Levent Çamur, “İhracatı 
artırmak temel hedefimiz. 
Gündem belirleyen dernek 
olacağız.” mesajını verdi.

“Bazı bankalar 
keyfi davranıyor”
ORSİAD Başkanı Levent Çamur, 
Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun'un geçen temmuz ayında 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girdiğini anımsattı.  Söz konusu 
değişiklikle 5411 sayılı kanuna geçici 
madde eklendiğini belirten Çamur, 
buna göre bankalar başta olmak 
üzere finans kuruluşlarından kredi 
kullanan işletmelere, bir bütün olarak 
veya kısmen yeniden yapılandırma 
fırsatı tanındığı bilgisini verdi.

Söz konusu değişiklikle işletmelerin 
geri ödeme yükümlülüklerini yerine 
getirebilmelerine ve istihdama katkıda 
bulunmaya devam etmelerine imkan 
sağlayacağına vurgu yapan ORSİAD 
Başkanı, “Bu değişiklik, ne yazık ki 
bazı bankalar tarafından keyfi olarak 
uygulanmamaktadır. Yeniden yapı-
landırma için kredi kullandığı bankaya 
başvuran pek çok üyemizin ya ‘red’ 

yanıtı aldığını veya haksız şekilde ko-
misyon ücretiyle karşı karşıya bırakıldı-
ğını görüyoruz.” dedi.

“Üretim ve istihdamı olumsuz 
etkiliyor”

Levent Çamur, finansal güçlük 
içindeki firmalara, yapılacak çerçeve 
anlaşma kapsamında bazı teşvikler 
verilmesini ve borçlarının yeniden 
yapılandırılmasını öngören bu düzen-
lemenin sağlıklı uygulanmasını talep 
ettiklerini dile getirdi.

Bankaların keyfi davranışlarının, reel 
sektörü zor durumda bıraktığına dik-
kati çeken tecrübeli iş adamı, “Üre-
timden istihdama kadar her alanda 
işletmeleri olumsuz etkiliyor. Sonuçta 
en çok etkilenen ülkemiz ekonomi-
sidir. Yasaya aykırı olarak komisyon 
talep edilmesi, teşviklerin uygulanma-
ması, yeniden yapılandırmaya yana-
şılmaması ‘kötü niyet’ten başka bir 
şey değildir. Yetkili kurumlarımızın bu 
duruma el atması, iş dünyasının ortak 
beklentisidir.” görüşünü paylaştı. 

Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği'nden (TÇÜD) 
yapılan değerlendirmede 
dünyada çelik sektöründe 
uygulanan koruma 
önlemlerine dikkat çekilerek, 
ABD ve AB’nin yaptığı 
gibi korunma tedbirlerinin 
süratle uygulamaya 
aktarılması gerekliliğine 
vurgu yapıldı.
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İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin 
(İŞİM) üyesi Göztepe Dişli Makina, 
1966 yılında Abdullah Göztepe tarafın-

dan Yeni Sanayi’de kuruldu. Kurulduğu yıl-
larda otomotiv ve tarım makineleri alanında 
tamir, bakım ve yedek parça imalatı yapan 
fi rma, bugün OSTİM’de savunma ve hava-
cılık, iş ve inşaat makineleri, otomotiv başta 
olmak üzere pek çok sektördeki ana yükle-
nici fi rmalara üretim yapıyor. 

OSTİM’de İrfan Göztepe ve oğlu Aybars 
Göztepe tarafından yönetilen, 15 kişinin is-
tihdam edildiği fi rma, imalat sanayinde ge-
lişimini sürdürüyor. 

Yarım asrı geride bırakan fi rmanın üçün-
cü kuşak yönetici makine mühendisi Aybars 
Göztepe projeleri ve hedefl eriyle Göztepe 
Dişli Makina’yi kurumsallaştırarak, nihai 
ürün üreten bir fi rma haline getirmeyi he-
defl iyor. 

Genç mühendis, fi rmanın tarihi ile ilgili 
şu bilgileri verdi: “1966 yılında dedem Ab-
dullah Göztepe, şirketimizi kuzenleriyle bir-
likte Yeni Sanayi Bölgesi’nde Göztepe Tor-
na olarak kuruyor. Bir süre sonra anlaşmalı 
bir şekilde ayrılıp kendi şirketini açıyor. Bu-
rada otomotiv sektörünün, tarım makineleri 
ve ekipmanlarının tamirlerini ve gerekli ye-
dek parça imalatlarını yapıyor. 1981 yılında 
babam İrfan Göztepe de fi rmaya dâhil olu-
yor. O zamanlar lastik kırma makinelerinin 
yedek parçalarını ve bıçaklarını üretiyorlar; 
İzmir’den, Konya’dan, Bursa’dan isteyen 
oluyor. Bu bıçaklar hala ürün kategorimiz 
arasında.”

Büyümek için OSTİM’e taşındı
Piyasanın ihtiyaçlarını gidermek, bü-

yümek, işi geliştirmek için 2004 yılında 
OSTİM’e taşındıklarını belirten Aybars 
Göztepe, OSTİM’de olmanın kazanımla-
rına şu sözlerle dikkat çekti: “OSTİM’e 
geldiğimiz noktada daha profesyonel çalış-
maya başladık. Tezgâh çeşidimizi ve mik-
tarını artırdık. OSTİM’le çok daha yoğun iş 
potansiyeli ve müşteriye ulaştık. Küçük bir 
fi rma olarak görünürken OSTİM sayesinde 
çok daha fazla kişiye ulaştık. 

Firmamız, OSTİM’e gelince düz dişli 
imalatına da başladı. Düz dişliler; otomotiv, 
sondaj, iş ve inşaat makineleri, asansörler, 
yük taşıma araçları, güç aktarma sistem-
leri olmak üzere genelde tüm sektörlerde 
kullanılıyor. Türk Traktör, FNSS, TAI ve 
ASELSAN’ın tedarikçileriyle birlikte çalı-
şıyoruz.” 

Köklü fi rma, bugün 17 adet üniversal 
tezgâhı (torna, freze, kremayer, azdırma, 
fellow) 4 adet CNC tezgâhı, bir adet beş 
eksen, bir adet dört eksen işleme merkezi 
ve iki adet iki eksen torna tezgahıyla yeni 
projeler üzerinde çalışıyor.

Hedefl erinden bahseden Aybars Gözte-
pe, “Firmanın kurumsallaşma süreçlerini 
tamamlamak daha da profesyonelleşerek 
nihai ürün üretmek hedefl erimiz arasında. 
Savunma sanayiine yönelik Ar-Ge projeleri 
üzerine çalışıyoruz. Tamamen nihai ürün 
imalatına yönelik otomotiv sektörüne çalış-
mak istiyoruz.” dedi.

Göztepe Makine yarım asırlık tecrübeyi
otomotive taşıyacak

1966’da kuruldu, büyümek için OSTİM’i tercih etti Aybars Göztepe’nin yürüttüğü Ar-Ge 
projelerinden biri de i-CamJet Ka-
mera. Kanal görüntüleme amacıyla 
tasarlanan cihaz, kanalizasyonlarda 
yaşanan tıkanıklık ve sızdırma gibi 
problemleri hızlı ve doğru olarak 
tespit ediyor. i-CamJet Kamera, be-
lediyelerin alt yapı, kanalizasyon ve 
şebeke sistemlerindeki sorunlarına 
hızlı çözüm sunma imkanı sunuyor. 
Cihaz, belediyeler tarafından ilgi 
görüyor. 

Aybars Göztepe, cihaz hakkında 
şu bilgileri verdi: “Vidanjöre uyumlu 
vidanjörün su basıncı ile birlikte ka-
nalizasyon hattının içerisinde ilerliyor 
ve ilerlerken HD video kaydı yapıyor. 
Cihazı yukarı çıkarttığımızda tablet 
aracılığıyla görüntüyü izliyoruz. Ci-
hazın şu anda anlık görüntü iletmesi 
üzerinde çalışıyoruz. Testleri devam 
etmekte, tasarım ve imalat bize ait 
yurt dışındaki ürünlere göre avantajı, 
maliyetin daha ucuz olması.”

OSTİM’de İrfan Göztepe ve oğlu Aybars 
Göztepe tarafından yönetilen, 15 kişinin 
istihdam edildiği firma, imalat sanayinde 
gelişimini sürdürüyor. Aybars Göztepe, 
“OSTİM’e geldiğimiz noktada daha profesyonel 
çalışmaya başladık. Tezgâh çeşidimizi ve 
miktarını artırdık. OSTİM’le çok daha yoğun iş 
potansiyeli ve müşteriye ulaştık. Küçük bir firma 
olarak görünürken OSTİM sayesinde çok daha 
fazla kişiye ulaştık.” diyor.

İrfan Göztepe Aybars Göztepe

Yarım asrı geride bırakan 
Göztepe Dişli Makina, genç 
kuşakların yönetiminde 
kurumsallaşma sürecini 
tamamlayarak, savunma 
sanayii ve otomotiv 
sektöründe nihai ürün 
üreticisi olmayı hedefl iyor. 
Firmanın üçüncü kuşak 
yöneticisi Aybars Göztepe, 
“Tamamen nihai ürün 
imalatına yönelik otomotiv 
sektörüne çalışmak 
istiyoruz.” diyor. 

üyesidir.

Köklü firma, bugün 17 adet üniversal tezgâhı 
(torna, freze, kremayer, azdırma, fellow) 4 adet 
CNC tezgâhı, bir adet beş eksen, bir adet dört 
eksen işleme merkezi ve iki adet iki eksen torna 
tezgahıyla yeni projeler üzerinde çalışıyor.

Aybars Göztepe, cihaz hakkında 

i-CamJet Kamera
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T.C. Ticaret Bakanlığı ve Boeing tara-
fından Ankara’da düzenlenen Hava-
cılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve 

İhracat Konferansı, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Boeing tedarik yetkilileri, OSSA 
yöneticileri ve OSSA’nın AS 9100 sahibi 
veya sertifikasyon sürecinde olan üyeleriyle 
havacılık sanayine yönelik KOBİ’lerin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansta Boeing tarafından katılım-
cılara tedarik süreçleri hakkında bilgi ve-
rildi. 

İhracata Küresel Ticaret Zinciri desteği
Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk firmalarının, 
yüksek teknolojili ürün ihracatında küresel 
tedarik zincirlerine daha fazla katılım gös-
termelerini istedi. Pekcan, böylece firmala-
rın Türkiye'nin ihracatına daha fazla katkı 

sunabileceklerine inandıklarını ifade etti.
İhracatçıları geleceğe hazırlamak 

Türkiye'nin mal ihracatındaki konumunu 
yükseltmek amacıyla proje bazlı destek 
mekanizması olan Küresel Ticaret Zinciri 
desteğini (KTZ) oluşturduklarını hatırlatan 
Pekcan, "Türkiye, havacılık sektöründe 
azımsanmayacak bir yol kat etmiş durum-
dadır. Bunu daha da geliştirmemiz lazım. 
Şu anda artık emekleme sürecini geçtik, ko-
şuyoruz. Şimdi havacılıkta küresel oyuncu-
ların ve Bakanlığın destekleriyle artık uçuşa 
geçmemiz lazım. Yüksek teknolojili ürün 
ihracatımızı havacılık sektörü başta olmak 
üzere artırmamız lazım." dedi.

Havacılık sektöründe şu anda sadece 3 
firmanın KTZ desteğinden faydalandığı-
nı dile getiren Bakan Pekcan, firmaların, 
başta AS 9100 olmak üzere, havacılık ala-
nında ihracatçı olmalarını sağlayacak her 
türlü sertifikanın teminindeki danışmanlık 
hizmetlerinin yüzde 75'ini karşıladıklarını 
vurguladı.

Bakanlığın destekleri hakkında da bil-
giler veren Ruhsar Pekcan, “Sertifikanızı 
almanız halinde katlandığınız maliyetin de 
yüzde 50'sini pazara giriş belgelerine yöne-
lik desteğimiz kapsamında hibe ediyoruz. 
Amacımız sadece sizleri küresel tedarik 
zincirlerinde yüksek teknolojili ürün ihra-
catınızı artırabilmek. Küresel tedarik zincir-
lerine kabul edildiğinizde üretim ve tedarik 
sürecindeki ihtiyaçlarınıza göre destekleri-
mizi yapılandırabiliriz.” mesajını verdi. 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Mü-
dürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri 
Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak katı-
lımcılara Küresel Tedarik Zinciri desteğini 
anlattı. 

Boeing’in alt yüklenicisi ve OSSA üyesi 
Gür Metal Genel Müdür Yardımcısı Han-
dan Özçelik, Küresel Tedarik Zinciri deste-
ği ile Boeing’e alt yüklenici olma yolunda 
aldıkları mesafeleri sundu.

Boeing, KOBİ’lere ICDDA 2020 için randevu verdi 
Dünya havacılık 
devlerinden Boeing’in 
Tedarik Zinciri Yetkilisi 
Christina Wills, 2020 
yılında OSTİM Savunma 
ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA) tarafından 
beşincisi gerçekleştirilecek 
olan Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel 
İş Birliği Günleri (ICDDA) 
etkinliğinde yine KOBİ'lerle 
buluşacaklarını söyledi.

Dünyanın en büyük sivil havacılık 
etkinliği olan Paris Airshow’da OSSA, 
VIP alanında URGE projesi kapsa-
mındaki 16 firmasıyla ikili iş görüşme-
leri gerçekleştirdi. 

URGE projesi kapsamında VIP alan-
da ve firmaların stantlarında yapılan 
toplantılar ile birlikte, faaliyete katılan 
16 firmanın temsilcileri toplamda 
300’ün üzerinde ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirdi. 

OSSA’nın, URGE projeleri kapsamın-
da 2015 yılında 19 firma, 2017 yılında 
8 Firma ve 2019 yılında 16 firma ile 
yer aldığı Paris Airshow’da, birçok 
ülkeden çok sayıda üretim dalında 

faaliyet gösteren yabancı firmalarla 
yapılan görüşmeler; KOBİ’lerin ihra-
catlarının geliştirilmesine, kabiliyet ve 
potansiyellerinin aktarılmasına katkı 
sağlıyor.

Etkinlikte OSSA, Türkiye’nin Paris 
Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa’ya 
Türk KOBİ’lerinin savunma ve havacı-
lık sektöründeki kabiliyetleri hakkında 
bilgi verdi. 

Fransa’nın en büyük havacılık 
endüstrisi federasyonu GIFAS ile 
gerçekleşen Fransa-Türkiye Delegas-
yonu toplantısına katılan OSSA’da 
Türkiye’nin temsilcileri arasında yerini 
aldı.

OSSA Fransa’daki temasları kapsa-
mında üyesi olduğu Avrupa Havacılık 
Kümelenmeleri Birliği’nin (EACP), 
Hamburg Havacılık Kümelenmesi 
standında gerçekleşen resepsiyo-
nuna ve Fransa'da yerleşik Kanada 
Elçiliğinde gerçekleştirilen Global 
Aerospace Cluster Summit 2019 
etkinliğine katılarak Türk KOBİ’lerini 
temsil etti. 

OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA), URGE Projesi 
kapsamında 16 üyesiyle 
birlikte katıldığı Paris 
Airshow’da 300’ün 
üzerinde ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirdi.

Paris’te 300’ün üzerinde
ikili iş görüşmesi

ICDDA, KOBİ’lerle 
buluşma açısından 
önemli
Boeing Tedarik Zinciri yetkilileri, 
Boeing'e Tedarikçi Olmak konulu 
sunum ile ayrıntılı bilgi aktardı. Te-
darik Zinciri Yetkilisi Christina Wills, 
KOBİ'lerin Boeing tedarik süreçle-
rine dahil olabilme aşamalarında 
katılım sağladıkları, OSSA tarafın-
dan düzenlenen ICDDA etkinliğinin 
önemine işaret etti. ABD’li uzman, 
ICDDA’in kendileri için KOBİ'lerle 
buluşma ve süreçler hakkında bilgi 
alışverişi yapmaları açısından çok 
önemli olduğunu belirtti. Wills, 2020 
yılında gerçekleşecek ICDDA etkinli-
ğinde yine KOBİ'ler ile buluşacakla-
rının da mesajını verdi. 

OSSA tarafından Ankara’da iki yılda 
bir düzenlenen ICDDA etkinliğinin 
dördüncüsü, 23-25 Ekim 2018 
tarihlerinde Hacettepe Üniversi-
tesi Beytepe Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. ICDDA 2018’de, 
60 ülke, 260 firma, 2.200 katılımcı 
ağırlanırken kayıtlı 5.700 iş görüş-
mesi yapıldı. Dev organizasyonun 
beşincisinin 3-15 Ekim 2020 tarih-
leri arasında Hacettepe Beytepe 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştiril-
mesi hedefleniyor. ICDDA hakkında 
detaylı bilgi www.icdda.com.tr 
adresinde.
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İŞİM 30 ülkeyi mercek altına aldı

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM) T.C. Ticaret Bakanlığı tara-
fından desteklenen dördüncü URGE 

Projesi’nin ihtiyaç analizi çalışmasının so-
nuçlarını, düzenlediği İhracat Yol Haritası 
Toplantısı’nda üyeleri ve paydaşlarıyla 
paylaştı.

Toplantıda düzenlenen çalıştayla, hedef 
ihracat pazarları ve odak ürünler konusunda 
İŞİM üyelerinin katkıları alındı. İŞİM Dış 
Ticaret Uzmanı Esma Akyüz, Ankara’da iş 
ve inşaat makineleri sektörü genel durumu 
ve ihracatı hakkında bir sunum yaptı.

Toplantıya; Ankara Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, OS-
TİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Yülek, KOSGEB OSTİM 
Müdürü Osman Kısacık, Ankara Kalkınma 
Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Baş-
kanı Dr. Coşkun Şerefoğlu, ODTÜ Tekno-
kent Yönetim A.Ş. Sanayi Direktörü Ahmet 
Öztürk, Makine İmalat Sanayi Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri 
Zühtü Bakır, İŞİM üyeleri ve çok sayıda 
paydaş kurum temsilcisi katıldı.

30 ülke hedeflendi
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide 

Rasim, kümelenme çalışmaları kapsamında 
sektörü ilgilendiren önemli konularda kamu 
ile çok yakın çalışmalar gerçekleştirdikleri-
ni ifade etti.

İş ve inşaat makineleri sektörüyle ilgili 
taleplerin 11. Kalkınma Planı’nda yer aldı-
ğına dikkat çeken Rasim, üyeleri için üre-
tim ve ihracatın önemine vurgu yaptı.

Dördüncü URGE Projesi hakkında da 
bilgiler veren Halide Rasim, “İhracatta he-
def ülke araştırmasında 30 ülke belirlendi. 
Bu ülkelerle ilgili çalışmalar yapacağız. 
Bütün üyelerimizin katkılarını bekliyoruz.” 
dedi.

“Kümelenmenin uluslararası geçerliliği var”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, kümelenme çalışmalarının önemine 
dikkat çekti. Aydın, “Kümelenme uluslara-
rası geçerliliği olan bir yapı. Rakipleriyle iş 
birliği yaparak yapılan işi bir adım ileri taşı-
yabilirsek daha ileri gideceğiz. Veya yıkıcı 
rekabette birbirimizi yok ederek hiçbirimiz 
kazanamayacağız.” mesajını verdi.

Sektör olarak ortak rekabet çalışması 
yapılması gerektiğini vurgulayan Aydın, 
“Sorunlarımızı ve çözümleri hep birlikte 

belirleyelim, ortak bir metin çıkaralım adım 
adım ilerleyelim.” önerisini dile getirdi.

“Yaptığımız çalışmaları kamu ku-
rumlarının metinlerinde görünce mutlu 
oluyoruz.” Diyen Orhan Aydın sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Kamu ile iş birliği yapa-
rak kendimiz için şirketimiz için bölgemiz 
için ve ülkemiz için güzel işler yapacağız. 
KOSGEB’e MAKFED’e Ankara Sanayi 
Odası’na Ankara Kalkınma Ajansı’na An-
kara Ticaret Odası’na ve tüm destekleyici 
kurumlara teşekkür ediyorum.”

“İŞİM Türkiye’ye örnek oldu”
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Nurettin Özdebir, sektörel küme-
lenmenin önemini raylı sistemler sektörün 
de de somut bir şekilde görüldüğüne işaret 
etti.

Kümelenmenin bir pazar oluşturduğuna 
dikkat çeken Özdebir, “Yurt dışından gelen 
alıcılar İŞİM’e geldiğinde makineden, ye-
dek parçaya kadar tüm ihtiyaçlarına erişe-
bileceğini biliyor.” dedi.

Ülke ekonomisi için üretimin gereklili-
ğine vurgu yapan Nurettin Özdebir, İŞİM 
üyelerine şu şekilde seslendi: “Sizlerin 
yaptığı iş bu ülkenin selamete ulaşması için 

yegâne anahtar. Üretim yapacağız, ara gir-
dileri mümkün olduğu kadar yurt içinden 
tedarik edeceğiz. Önümüzdeki dönemde 
inşallah Türkiye, ara malı ithalatında kurtu-
lup kendi üretimini destekleyici ara malları 
üretecektir.”

İş ve inşaat makineleri sektörünün An-
kara ekonomisi için önemine dikkati çeken 
Özdebir, “İş ve inşaat makineleri sektörün-
de gerçekten kıvanç duyulacak fi rmalar 
var. Zor bir süreçten geçiyoruz ama sizlerin 
sayesinde ülkemiz bu süreci geçecek. Üre-
timinin yüzde 35’ten fazlasını ihraç eden 
fi rmalar ihraç etmeyenlere göre daha rahat 
durumdalar.” değerlendirmesini yaptı.

“İŞİM güzel işler yapıyor Türkiye’ye 
örnek oldu.” diyen Özdebir, OSTİM’in 
kümelenme çalışmalarının Türkiye’nin her 
yerinde takip edildiğini belirterek şunları 
kaydetti: “OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın kümelenmeyi kalkınma 
aracı olarak kullanmaya başlamasıyla Tür-
kiye de bir farkındalık oluştu. OSTİM’de 
artık diğer şehirlere kümelenmeyle ilgili 
eğitimler veriliyor.”

ASO’nun Avrupa İşletmeler Ağı’na üye 
olduğunu hatırlatan Özdebir, İŞİM üyeleri-
ne, “Avrupa İşletmeler Ağı’nda fi rmalarını-
zın görünürlüğünü sağlayın” tavsiyesinde 
bulundu.

“İş dünyasının içinde olmak istiyoruz”
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Murat Yülek, ihracatı yapılan 
ürünün kg fi yatının ülkenin kalkınması için 
önemine dikkat çekti. Yülek, “Bir malı yük-
sek kg fi yatı ile satmayı başarırsanız fakir 
ülke olmuyorsunuz.” dedi.

Kümelenmelerin dünya pazarlarında 
daha çok tonajda ve yüksek kg fi yatı ile mal 
satmak için yöntemlerin geliştirilmesi ge-
rektiğini dile getiren Yülek, “Biz üniversite 
olarak buna nasıl destek vermemiz gereki-
yorsa burada yanınızda olmak istiyoruz. Biz 
üçüncü nesil, yenilikçi girişimci bir üniver-
site olarak direk sanayinin, iş dünyasının, 
şirketlerin içinde olmak istiyoruz.” mesajını 
verdi.

Murat Yülek, girişimci üniversite tanı-
mını şu şekilde yaptı: “Girişimci, yenilikçi 
üniversite nedir dediğimiz zaman toplumun 
içinde olup, iş hayatına, sanayinin içinde 
olup topluma faydalı olarak bunun karşılı-
ğında da toplumdan, şirketlerden, devletten 
kendisine maddi kaynak bulan bir üniversi-
tedir.”

İŞİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Halide Rasim, 
“İhracatta hedef ülke 
araştırmasında 30 ülke 
belirlendi. Bu ülkelerle ilgili 
çalışmalar yapacağız.” dedi.

Halide Rasim Nurettin Özdebir OSTİM OSB Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen programın açılışında 

konuşan OSTİM Enerjik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yaşar Çelik, ülke olarak 
ithalatımızın yüksek olduğu bir alan 
olması ve atık olarak değerlendirilmesi 
sebebiyle organik atıklara önem ver-
diklerini bildirdi.

Çelik, “Enerjide arz güvenliği, gıda 
üretimi ve aynı zamanda girdi üretimi 
açısından yine bu atıkları önemsiyoruz. 
Bu nedenle bu programda kamu, üni-
versite ve sanayiyi bir araya getirmek 
istedik.

Bizim çok istediğimiz konulardan 
bir tanesi bu atıkların bertaraf edilme-
si. Çünkü bunlar sıfır atık kapsamında 
değerlendirilmesi gereken ürünler. Et 
ve süt alanında ülkemizde gelişmenin 
olabilmesi için bu atıkları bertaraf et-
memiz gerekiyor.“ dedi.

Çelik‘in ardından sektöre ilişkin 
sunumunu paylaşan Polres Elektrik 
Üretim A.Ş. Genel Müdürü Ozan Öz-
türker, biyogaz tesislerinin, insanların 
doğaya verdikleri tahribatları ciddi 
anlamda azaltacak tesisler olduğunu 
kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından 
sektör temsilcileri, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ayten Namlı’nın moderatörlüğün-
de sorunlarını ve çözüm önerilerini 
tartıştı.

OSTİM Yenilenebilir Enerji 
ve Çevre teknolojileri 
Kümelenmesi (OSTİM 
Enerjik), Biyoder ve 
Biyogazder’in destekleriyle 
düzenlediği Biyogaz 
Sektör Buluşması’nda; 
sektörün kamu ve özel 
sektör temsilcileri ile 
akademisyenleri bir araya 
getirdi.

Biyogaz sektörü 
OSTİM’de buluştu 
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Sanayileşmenin anahtarı devlet ve özel sektörün elinde

Son günlerin en çok gündeme gelen başlığı 
‘Enerji’, tüm yönleriyle OSTİM’de masa-
ya yatırıldı. OSTİM Teknik Üniversitesi, 

Hacettepe Üniversitesi, OSTİM Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, 
Ostim Teknopark A.Ş. ve Center for Energy and 
Value Issues (CEVI) iş birliğiyle düzenlenen 7. 
Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı’nda, 
yerli ve yabancı uzmanlar, sanayiciler ve aka-
demisyenler; ‘Enerji Projeleri ve Ekonomisi’, 
‘Enerji Projelerinin Finansmanı’, ‘Enerji Verim-
liliği’ ve ‘Enerji Üretiminde KOBİ’lerin Rolü’ 
konuları tartışıldı.

OSTİM OSB’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
konferansın açılışı Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir, OSTİM Teknik Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, CEVI 
Başkanı Prof. Andre Dorsman, akademisyenler, 
sanayiciler ve çok sayıda sektör temsilcisinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Öğ-
retim Üyesi ve CEVI Başkan yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Baha Karan etkinlik hakkında bilgi-
ler verdi. 2007 yılından bu yana her iki yılda bir 
düzenlenen konferansın, daha önce Amsterdam, 
Chicago, İstanbul, Groningen ve Kıbrıs gibi 
dünyanın çeşitli yerlerinde organize edildiğini 
kaydeden Karan, “Ülkemizin enerjide kaynak 
bağımsızlığı, şüphesiz en önemli güncel sorun-
dur. Ülkemiz konum itibari ile doğal bir enerji 
dağıtım merkezi olmasına rağmen etrafımızda 
gerçekleşen siyasi gelişmeler bizi sıkıntıya sok-
maktadır.” dedi.

Yakında başlayacak olan ABD’nin İran 
ambargosu ve Doğu Akdeniz’de yürütülen 
ekonomik ve teknik olarak fizibıl olmayan ve 
Türkiye’yi dışlayan boru hattı projelerini önemli 
sorunlar olarak gösteren tecrübeli akademisyen, 
şunları paylaştı: “Sonuç itibari ile enerji piyasa-
ları ve enerjinin finansmanı konusuna odaklanan 
7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı’nın 
temel amacı; dünyada ve Türkiye’de enerji pi-
yasalarının geliştirilmesi, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yaygınlaştırılması ve özellikle 
finansmanı konusunda yapılan çalışmaları des-
teklemektedir. Bu kapsamda ülkemizin enerji 
politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesine 
önemli katkı vermesi beklenmektedir.”

CEVI Başkanı Prof. Andre Dorsman, kar 
amacı gütmeyen bir vakıf olduklarını ifade etti. 
Dorsman, “CEVI’nin 100’den fazla aktif üyemiz 

var. Üniversite üyeleriyle ve uygulayıcılarla iş 
birliği yapıyoruz. Bu anlamda, bu iki grup ara-
sında bir bağ oluşturuyoruz.” dedi.

“Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz 
karşılamalıyız”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın, “OSTİM olarak biz enerjinin global piyasa 
içerisinde yerel olarak bir tarafıyız. Enerji üreti-
minden bütün zincirin tamamını yöneten, üreten 
bu piyasaları takip eden bir ağımız var. Organi-
ze Sanayi Bölgeleri Türkiye’de enerji lisansları 
kullanabilen bir yapıya sahip. Bu nedenle sadece 
kendi bölgemizde biz enerjiyi dağıtıyoruz, 7 bin 
500 civarında abonemiz var. Bunların bütün iş 
ve işlemlerini OSTİM OSB olarak yapıyoruz.” 
dedi.

Ülkemizin enerji alanında dışarıya bağım-
lı olduğunu bildiren Aydın, şöyle devam etti: 
“Bunu çok iyi görmüyoruz. Kendi ihtiyaçları-
mızı kendimiz karşılamak zorunluluğunun far-
kındayız. Bu anlamda da bölgemizdeki firma-
larımızı bir araya getirerek, yenilenebilir enerji 
ile ilgili bir kümelenme faaliyeti gerçekleştirdik. 
Firmalarımızla beraber Türkiye’de rüzgâr, gü-
neş, hidrojen enerjisi, enerji verimliliği ve bütün 
enerji dallarında yenilenebilir enerjinin daha çok 
hayata girmesi konusunda da çaba sarf eden ve 
bunların ürünlerini yerli olarak üretme çabası 
gösteren bir faaliyeti de sürdürüyoruz.”

OSTİM’in dönüşümü: İmar planı
Ostim Teknopark’ın, tamamen yenilenebilir 

enerji ve temiz teknolojilere odaklı yönüne dik-
kat çeken Orhan Aydın, bölge olarak katkı ver-
dikleri ve yönettikleri enerji projelerine örnekler 
verdi: “Türkiye’de rüzgar türbini ile ilgili yapı-
lan yerli çalışmanın aynı zamanda hamisiyiz. 
MİLRES Projesi’nin başlangıç noktası olarak 
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tekno-
lojileri Kümelenmesini söyleyebiliriz. Bunun 
dışında da OSB olarak daha ileri bir noktamız, 
hedefimiz, gelecek tasarımımız şu; bu bölgeyi 
tamamen temiz enerjinin üretildiği çatılarında 
tamamen güneş panelleriyle kendi enerjisini üre-
ten kendi enerjisini kullanan bir bölgeye dönüş-
türme anlamında bir projemiz var. Buna uzunca 
bir süredir emek veriyoruz. İmar planımızı ta-
mamen buna göre değiştirmiş vaziyetteyiz. İmar 
planımızın dip notu şu şekilde; burada yapılacak 
her bina, tamamen temiz enerji, enerji verimliliği 
ve güneş panelleriyle kendi enerjisini üretebile-
cek şekilde tasarlanmak, üretilmek ve yapılmak 
zorunda. Bunu hassasiyetle takip ediyoruz. Böl-
gemizde gelecekte tamamen çatılarında güneş 
panellerinden enerjisini üreten ve kendi ürettiği 
enerjiyle ve temiz teknolojilerle, teknolojik üre-
timler yapan bir bölgeye dönüşmesi için bir he-
defimiz var. Bunu gerçekleştirme yolundayız.”

“Türkiye ekonomisi doğal kaynağa dayalı bir 
ekonomi değil”

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Öz-
debir, gelişme yolundaki ülkelerde kalkınma 
ile beraber sanayinin kapsamının ve yapısının 
farklılaştığını, teknolojik düzeyinin yükseldiği-
ni, hizmet ve ticaret sektörlerinin göreli konu-
munun iyileştiğini belirtti. Gelişme yolundaki 
Türkiye de bu süreçten geçtiğini vurgulayan 
Özdebir, “Yıllardır sanayicilik yapan biri olarak 
üretimi bir kültür olarak görüyorum. Çevremiz-
deki ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye’de 
bu üretim kültürünün oldukça gelişmiş olduğunu 
da rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye ekonomisi 
doğal kaynağa dayalı bir ekonomi değildir. Ba-
zen keşke doğal kaynaklarımız olsaydı dediği-
miz oluyor ama iktisat literatürü göstermiştir ki, 
doğal kaynağın olduğu ülkelerde görülen ‘doğal 
kaynak laneti’, bu ekonomileri pek çok durumda 
geriye götürmüştür.” ifadelerini kullandı.

Enerji kaynakları sınırlı olan ve enerjide dışa 
bağımlı olan Türkiye büyüyebilmek için üretim 
yaptığını ve ürettikçe imalat kültürünün gelişti-
ğinin altını çizen ASO Başkanı, “Zor kazandığı-
mız bu kültürü kaybetmeksizin geliştirmek için 
hepimize çok önemli görevler düşmektedir.” 
dedi.

“Yenilenebilir enerji öne çıkacak”
Son 10 yılda enerji alanında atılan önemli 

adımlara rağmen halen enerjide değer üretmek 
adına Türkiye’nin gidecek çok yolu bulunduğu-
nu söyleyen Nurettin Özdebir, şu hususlara işa-
ret etti: “Öngörülerin gerçekleşmesi durumunda, 
yenilenebilir enerji dünyanın en hızlı büyüyen 
enerji kaynağı olarak öne çıkacaktır. EPDK 
tarafından yapılan düzenlemeler sonrasında 
Türkiye’nin de bu alanda daha iyi bir noktaya 
geleceği kanaatindeyim.

Bildiğiniz üzere enerji politikası regülasyon, 
liberalleşme ve rekabet üçgeninde kurgulanan 
bir alandır. Türkiye başta elektrik olmak üzere 
kimi enerji alanlarında serbestleşmeye yönelik 
attığı adımlar sonrasında rekabeti tesis etmek 
adına düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Ancak 
geldiğimiz noktada, piyasa koşullarının rekabet-
çi yapıyı desteklememesi durumunda serbest-
leşmenin istenilen sonuçları doğuramayacağını 
söylemek mümkündür. Hiç kuşkusuz enerjinin 
tüm alanlarında nihai hedef liberalleşme ve son-
rasında rekabetçi pazar yapısı olmak durumun-
dadır. Ancak enerji sektörünün bir takım özel-
likleri bu hedefi zorlaştırmaktadır. İlk yatırım 
maliyetinin yüksek olması, kara geçebilmek için 
yüksek seviyede yatırım gerektirmesi, pazardan 
çıkmanın maliyetinin yüksek olması, fiyat ve 
talepteki belirsizlik pazarın en önemli aksaklık-
larıdır."  

7. Uluslararası Enerji ve Değer 
Konferansı’nda konuşan 
OSTİM Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, 
sanayinin çok önemli olduğunu 
belirterek, “Eğer sanayileşme 
gerekliyse zenginleşmek için 
ve kendiliğinden oluşmuyorsa 
sanayileşmek için birşeyler 
yapmak lazım fikri çıkıyor. O 
halde sanayileşmek için kimin ne 
yapması lazım fikri ortaya çıkıyor. 
Burada da iki tane aktör var. 
Birincisi devlet, ikincisi özel sektör 
şirketler. İkisi de kendi üzerine 
düşeni yaparsa gelişmekte olan 
bir ülke sanayileşerek gelişebilir 
ve kişi başına gelirini yükseltebilir.” 
dedi.

“Sanayileşme 
tesadüfü değil”
Etkinliğin ev sahibi OSTİM Teknik 
Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Murat 
Yülek, ‘Ulusların Yükselişi: İmalat, 
Ticaret, Sanayi Politikası ve Ekono-
mik Kalkınma’ hakkında bilgiler verdi. 
Yülek, imalat sanayinin önemine vurgu 
yaptı.

Yülek, “Sanayi bizim için çok önemli. 
Çünkü OSTİM Teknik Üniversitesi, yeni 
kurulan bir üniversitemiz. Türkiye’de 
206 tane üniversite var bunların en 
yenilerinden. Temel çıkış noktamız, 
sanayi, sınai kalkınma, uluslararası 
ticaret ve tabi bu çerçeve içinde gerçek 
dünyanın içinde olan bir üniversite 
kurmak. Bütün sanayi kavramının temel 
girdisi enerji olduğu için bu konferans-
la da sanayi dediğimiz şey yakından 
ilgili. OSTİM Teknik Üniversitesi gerçek 
dünyanın, ticaretin içinde olmak isteyen 
bir üniversitemiz.” dedi.

Ulusların Yükselişi kitabımın içindeki 
ana fikirlere değinen Murat Yülek’in 
konuşmasından satırbaşları şunlar: 
“Bugünkü konumuzun üç ana unsu-
ru var. Bunlardan birincisi, hepimizin 
bildiği muhtemelen de ikna olduğu yeni 
bir fikir değil bu. İmalat sanayinin halen 
çok kritik öneme sahip olduğu birincisi 
bu. Yani imalat sanayi önemlidir. İkincisi 
yine eski bir fikir, ama muhtemelen bu-
radaki katılımcıların ikna olduğu bir fikir. 
Fakir ülkeler, yoksul ülkeler, kişi başı 
gelirin düşük olduğu ülkeler. Bunları 
düşük gelirli ve orta gelirli ülkeler olarak 
adlandırıyoruz. Daha üst gelir seviyele-
rine çıkabilmeleri için mutlaka sana-
yileşmeleri gerektiği. Olmazsa olmaz 
olduğu sanayileşmenin.

Üçüncüsü, sanayileşmenin kendi ba-
şına olmadığı, tesadüfi olmadığı. Eğer 
oluşursa belli bir noktada tıkandığı 
fikri. Bu biraz yeni bir fikir sayılabilir. Bu 
fikirden hareket ederek şöyle bir so-
nuca da ulaşılabilir. Eğer sanayileşme 
gerekliyse zenginleşmek için ve ken-
diliğinden oluşmuyorsa sanayileşmek 
için birşeyler yapmak lazım fikri çıkıyor. 
O halde sanayileşmek için kimin ne 
yapması lazım fikri ortaya çıkıyor. Bura-
da da iki tane aktör var. Birincisi devlet, 
ikincisi özel sektör şirketler. İkisi de ken-
di üzerine düşeni yaparsa gelişmekte 
olan bir ülke sanayileşerek gelişebilir ve 
kişi başına gelirini yükseltebilir.

Devletin üzerine düşen göre; doğru 
politikaları oluşturmak. Özel sektörün 
üzerine düşen görev de koşmak. Düz-
gün bir şekilde, profesyonel bir şekilde 
koşmak. Eğer biz şuan çok popüler ör-
nek olan Kore üzerinden gidersek veya 
benim başka bir favori örneğim İsveç 
veya Almanya dersek ikisinde de devlet 
üzerine düşeni yapmış. Özel sektörün 
de üzerine düşen görevi büyük ölçüde 
yerine getirdiği bu kombinasyonu 
sayesinde de o ülkelerin çok hızlı bir 
şekilde kalkındığını görüyoruz.”
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ARUS 4. Olağan Genel Kurul Top-
lantısı OSTİM OSB Konferans 
Salonu’nda düzenlendi.  Genel ku-

rul; Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yü-
lek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yolları (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Çağlar, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Raylı Sis-
tem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Baş-
kanı Feyzullah Gündoğdu, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 
Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Sinan Yıl-
maz ve ARUS üyelerinin yoğun katılımıyla 
gerçekleşti. 

Divan Başkalığına OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, üyeliklere 
Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Önder Kefoğ-
lu oy birliği ile seçildiği toplantıda ARUS 
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş, geçmiş 
dönem faaliyetleri hakkında üyelere bilgi 
verdi. Pektaş, ARUS üyelerine, tüm etkin-
liklere katılmaları çağrısında bulundu.

“ARUS’un farkı yerli ve milli üreticiler”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, raylı sistemlerin yerli ve milli üre-
timi mücadelesini uzunca bir süredir takip 
ettiğini belirterek, ARUS’un çalışmalarının 
kuruluş sürecini hatırlattı. Aydın, “Mer-
hum Prof. Dr. Sedat Çelikdoğan’ı burada 
rahmetle anmak istiyorum. Çünkü bu işin 
mimarı o. Allah gani gani rahmet eylesin. 
Ankara Metrosu’nun ihalesinde bunu yerli 
yapmalıyız derdi ve tasasıyla Ankara Sana-
yi Odası Başkanımız Nurettin Özdebir’in 
destekleri, dönemin Başbakanı, Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Binali Yıldırım’ın da katkılarıyla Ankara 
Metro ihalesine yüzde 51 yerli katkı şartı 
maddesi eklendi. Bu şart, çok sihirli bir me-
tinmiş; bir anda bütün ekosistem değişti.” 
dedi.

ARUS’un sektörel derneklerle karıştırıl-
maması gerektiğin belirten Orhan Aydın, 
“ARUS’un farkı şu; yerli ve milli üreticiler 
burası çok önemli. Derdi tasası aynı olan in-
sanların bir araya geldiği bir organizasyon. 

Dolayısıyla bu yapıyı muhafaza etmemiz 
lazım.” mesajını verdi. 

Yerlileştirmeyi 
yaygınlaştırıyor

TÜRSİD Başkanı 
Feyzullah Gündoğdu, 12 
adet raylı sistem işletme-
cisi büyükşehir belediye-
sinin üyeleri olduğunu 
söyledi. Amaçlarının 

sektörde oluşan bilgi ve tecrübeyi paylaş-
mak ve yaygınlaştırmak olduğunu dile ge-
tiren Gündoğdu, “6 adet komisyonumuz 
var. Araç Komisyonu, yerlileştirme ile ilgili 
konuları araştırıyor. Bir şehirde bir ürün 
yerlileştirildiyse diğer şehirlerdeki arkadaş-
lara bilgi ve tecrübe aktarıyor. Komisyon 
çalışmalarımıza zaman zaman yerli üretim 
yapan firmalarımızı da davet ediyoruz.” bil-
gisini verdi. 

Üniversite ve sanayi arasındaki Çin 
seddini yıkacak

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Yülek, üniversitenin 4 tane 
mühendislik bölümü, 1 uluslararası tica-
ret bölümü 7 tane de meslek yüksekokulu 
programıyla bu yıl eylül ayında öğrenci al-
maya başlayacağını belirtti.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin yapı-
sı ve eğitim planlarıyla ilgili bilgiler veren 
Murat Yülek, “Üniversitemiz OSTİM’in 
bir parçası. OSTİM, İvedik bütün bu sanayi 
havzasının bir parçası. Sizlerin üniversitesi. 
Türkiye’deki ve dünyadaki diğer üniversi-
telerden farklı bazı şeyler yapmak istiyoruz. 
Üniversite ile sanayi arasındaki Çin seddini 
yıkıp bu iki önemli aktörü bir araya getir-
mek istiyoruz. 

Bunu nasıl yapacağız? Birini söyle-
yeyim, çünkü orada sizden bir talebimiz 
olacak. Biz birinci sınıftan itibaren öğren-
cilerimizi toplam 7 dönem, ama birinci 
sınıf, birinci dönemden itibaren şirketlere 
göndermek istiyoruz. Öğrenciler şirketlerde 
haftada bir tam gün mesai yapacaklar. Bu-
nun içinde bize öncü şirketler gerekiyor. Bi-
zim öğrencilerimizi kabul edecekler, kendi 
bünyelerinin, ekosistemlerinin bir parçası 

yapacaklar.” değerlendirmesini yaptı.

En etkin kümelenme ARUS
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Nurettin Özdebir, ARUS’un çalış-
malarının önemine dikkat çekti. Özdebir, 
“Ankara’da kurulan en etkin kümelenme-
lerden birisi ARUS. ARUS’un bu ülkede 
yapmış olduğu devrim her şeyden önemli. 
ilk defa Türkiye’de alım yapan bir devlet 
kurumu yüzde 51 şartını koydu ve bu dev-
rim, arkasından çıkan bütün ihalelerde ara-
nan bir şart haline geldi.” dedi.

ARUS’un her geçen gün geliştiğine dik-
kat çeken Özdebir, “Küme üyeleri araların-
da ciddi bir haberleşme ağı oluşturdu. Bu 
şekilde sektörde daha önce haberimiz olma-
yan işlerin yapılabildiğini, yeni neler yapıl-
dığını, kimin nereye neleri sattığını görme, 
duyma bundan moral ve motivasyon kazan-
ma imkanını sağladık. Bu anlamda küme-
mizi ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu 
bize cesaret verdi. Biz bu işlerin hepsini hat-
ta daha fazlasını da yaparız inancını bizlere 
verdi. Bunun semerelerini de görüyoruz.” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

Genel kurulda faaliyet raporu ve gelir gi-
der hesapları oy birliğiyle kabul edildi. Yö-
netim ve denetim kurulu üyeliklerine seçim 
yapıldı. Seçim sonucunda ARUS Yönetim 
Kurulu şöyle oluştu: Durmazlar, OSTİM, 
TCDD, Aselsan, Bozankaya, Kardemir, 
EGO, TÜRSİD, TÜDEMSAŞ, ASAŞ Alü-
minyum, İSBAK, SAFKAR ve Emreray. 
Denetim kurulu üyeliklerine ise Kentkart, 
Özbir ve Das Lager firmaları seçildi. 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) 4. Olağan 
Genel Kurul Toplantısına 
katılan TCDD Genel Müdür 
Yardımcısı İsmail Çağlar, 
“Demiryollarımızın inşasında, 
araçların üretilmesinde yerlilik 
oranlarımızı artırıyoruz. 
Bağlı ortaklıklarımız 
ve üniversitelerimizle 
birlikte yürüttüğümüz bu 
çalışmalarımız da ARUS önemli 
bir yer tutmaktadır.”  

Raylı sistemler ARUS’la yerlileşiyor

“ARUS’un yanında olmaya devam 
edeceğiz”  

TCDD Genel Mü-
dür Yardımcısı İs-
mail Çağlar, 2003 
yılından günü-
müze demiryolu 
sektörüne yapılan 
yatırımlar hakkın-
da açıklamalarda 
bulundu. 

2003 yılından bu yana demiryolu 
sektörüne bugüne kadar 126 milyar 
TL yatırım yapıldığı kaydeden 
Çağlar, “Ülke nüfusumuzun yüzde 
40’ına hizmet verdiğimiz demiryolu 
ağının yaygınlaştırılması gayreti 
içerisindeyiz.” dedi. 

Araç filosunun yenilenmesine de 
önem verdiklerini dile getiren Çağ-
lar, şunları aktardı: “İleri demiryolu 
sanayimizi ülkemize yaygınlaş-
tırmak, demiryollarımızın ihtiyacı 
olan ürünlerin yerli ve milli olarak 
üretilmesine yönelik olarak çalışma-
ları yürütüyoruz. Demiryollarımızın 
inşasında, araçların üretilmesinde 
yerlilik oranlarımızı artırıyoruz. Bağlı 
ortaklıklarımız ve üniversitelerimizle 
birlikte yürüttüğümüz bu çalışma-
larımız da ARUS önemli bir yer 
tutmaktadır. TCDD olarak, iş birliği 
güç birliği ve milli marka inancıyla 
kurulan ARUS’un daima yanında 
olmaya devam edeceğiz.”
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2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci 
alacak ‘Sanayinin Üniversitesi’ OSTİM 
Teknik Üniversitesi PTT ile iş birliği kararı 

aldı.
İki kurum arasında OSTİM OSB Konferans 

Salonu’nda gerçekleşen imza törenine; PTT A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ke-
nan Bozgeyik, OSTİM Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Murat Yülek, PTT Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik, OSTİM OSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Sıtkı Öztuna, OSTİM OSB Böl-
ge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM Vakfı Müdürü 
Gülnaz Karaosmanoğlu, PTT yöneticileri katıl-
dı. 

Ortak projelerin açıklandığı törende ilk ola-
rak OSTİM Teknik Üniversitesi tanıtıldı. OS-
TİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim 
Merkezi Müdürü Hakan Ünsal tarafından yapı-
lan sunumda, üniversitenin; iş dünyası, sanayi 
ve toplumla güçlü bir iş birliği içinde; öğrenci, 
akademisyen ve paydaşlarının insanlığa değer 
yaratma potansiyellerini keşfetmeleri için ulus-
lararası yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma, 
uygulama, proje altyapısı ve imkânı sunan; sahip 
olduğu üstün bilgi ve donanım, milli ve insani 
değerler çerçevesinde tasarlayan, yapan, yasa-
tan, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştiren; ülke-
mizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin 
artırılmasında sorumluluk üstlenen; özgün proje 
ve çözümler üreterek ülke ve bölge kalkınması 
için çalışan; bir üniversite hedefi ne ulaşmak üze-
re kurulduğu belirtildi. 

İşbaşında öğrenme esasına işaret eden Ünsal, 
“Kapasite ve yeteneklerine göre kayıtlı binlerce 
işletmeden oluşan network ağımızla ezber bozu-
yoruz. “Staj Koçu” uygulamamız ile öğrencile-
rin işbası eğitim sürecini maksimumda verimli 
geçirmelerini sağlıyoruz.” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından 
tasarlanan elektrikli bisiklet

Programda OSTİM Teknik Üniversitesi ta-
rafından posta görevlilerine yönelik tasarlanan; 
Scooter Projesi’nin tanıtımı yapıldı. OSTİM 
Yatırım A.Ş. ve OSTİM Teknoloji Ar-Ge A.Ş. 
ortaklığında gerçekleşen projeyle ilgili bilgi ve-
ren OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Kerim Çetinkaya, 2 ve 3 tekerlekli 

modelleri olan elektrikli kargo taşıma bisikleti-
ni; tasarım, elemanların seçimi, mekanik üretim, 
prototip geliştirme, test sürüşü ve sertifi kasyon 
süreçlerinin ardından Kasım ayında içerisinde 
tamamlamayı hedefl ediklerini kaydetti.

“Yerliliğe katkı yapan bir üniversite olmak 
istiyoruz”

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Yülek, PTT A.Ş. Genel Müdürü Ke-
nan Bozgeyik’in yerli kaynaklara, akıllara ve 
stratejilere önem verdiğinin altını çizdi.

PTT kargomatlarının özellikle yerli olarak 
OSTİM’den tedarik ediliyor olmasına dikkat 
çeken Yülek, “Bu tercih bir üst düzey yönetici 
açısından çok önemli. Ülkemizde böyle yöneti-
cilerin, bu bakışın olması lazım. Kargomat dedi-
ğimiz ürünlerin dünyanın her yerinden alınması 
mümkün. Ama bunun yurt içinden, bunun içinde 
OSTİM’de var. OSTİM’den tedarik ediliyor ol-
ması çok çok önemli.” görüşünü aktardı.

3. nesil üniversite
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kuruluş 

felsefesinin ‘yapan’ üniversite olduğunu dile 
getiren Rektör Yülek, “3. nesil üniversite. Top-
luma sadece eğitim olarak, birilerine bir şey öğ-
reterek katkıda bulunan değil, topyekûn olarak, 
toplumun içine girmiş. Bir şeyler üreten, yapan 
Türkiye’de yerlilik gibi alanlarda katkı yapan bir 
üniversite olmak istiyoruz. OSTİM’in kuruluş 
felsefesi bu. Bizim bu bakışımıza karşılık PTT 
Genel Müdürümüzün de böyle bakıyor olması 
yine çok önemli.

Türkiye’nin medarı iftiharı olan ve yurt dışı-
na daha da açılarak Türkiye’nin bayrağını birçok 
ülkeye dikmek isteğinde olan bu liderliği yapan 
PTT Genel Müdürümüz ve PTT yetkililerimiz 
ile bu iş birliğini inşallah kuracağız. PTT ile bir-
çok alanda iş birliği yapmak istiyoruz.” mesajını 
verdi.

“OSTİM’de Teknoloji Geliştireceğiz”
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Müdür Kenan Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan‘ın koyduğu 2023 hedef-
lerine işaret etti. Bozgeyik, “2023 hedefl erine 
ulaşabilmek için ve hassasiyet gösterdiği yerli-
lik ve millilik konusundaki direktifl erinin bir an 
önce gerçekleştirebilmek amacıyla kuruluşumuz 
kurulduğu günden bugüne ülkesine hizmet eder-
ken, hangi teknolojiyi bu ülkeye taşıyıp hangi 
teknolojiyi bu ülkede üretilmesi noktasında hep 
liderlik yapmış.” dedi.

Göreve geldiğinde PTT kargomatlarının yurt 
dışından getirilerek kurulduğunu ve çalışmadığı-
nı gördüklerini anımsatan Bozgeyik, kargomat-
ların yerli imkanlarla üretilmesi için harekete 
geçtiklerini ve OSTİM’de üretilmesini sağladık-
larını dile getirdi.

Genel Müdür Bpzgeyik, OSTİM ile iş birlik-
lerinin önemine vurgu yaparak şu mesajları ver-
di: “OSTİM bizim için o kadar önemli ki nice 

teknolojileri burada geliştireceğiz.
Biz sadece posta getirip götüren şirket deği-

liz. Bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde olmuş, 
bu ülkeye ilk telgrafl arı, telefonu, teknolojik ola-
rak ne yapılmışsa onu getiren şirketiz.

Onun için bundan sonraki dönemde OS-
TİM’imizle beraber bu ülkeye değer katacak, her 
türlü teknolojik iş birliğine açığız. Bu protokolü-
müzün amacı o. Bir taraftan insanımızın hayatını 
kolaylaştıran PTT, OSTİM’deki çalışanlarımı-
zın, burada okuyan öğrencilerimizin, OSTİM 
Teknik Üniversitemizdeki öğretim görevlisi 
kardeşlerimizin, hayatlarını kolaylaştıracak her 
türlü imkanı, en ekonomik şartlarda sunacağız.”

İş birliği anlaşmasının kapsamından da bah-
seden Kenan Bozgeyik, “Bir taraftan teknolojiyi 
ülkemize daha iyi nasıl getirebiliriz, bir taraftan 
da hayat kalitemizi yükseltip maliyetlerimizi na-
sıl aşağıya indiririze yönelik önemli bir iş birliği. 
OSTİM Teknik Üniversitemize bu çorbada tuz 
misali bizde katkılar sağlayacağız. Bu protoko-
lün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” değerlendirmesini yaptı.

OSTİM Teknik Üniversitesi 
(OTÜ) ile Posta ve Telgraf 
Teşkilatı A.Ş. (PTT) arasında 
iş birliği protokolü imzalandı. 
Protokol ile PTT A.Ş.’nin 
gerçekleştireceği Ar-Ge 
projelerine OSTİM Teknik 
Üniversitesi tarafından 
destek verilecek. Rektör 
Prof. Dr. Murat Yülek, PTT 
kargomatlarının özellikle yerli 
olarak OSTİM’den tedarik 
ediliyor olmasına dikkat 
çekerek, “Kargomat dediğimiz 
ürünlerin dünyanın her yerinden 
alınması mümkün. Ama bunun 
yurt içinden, bunun içinde 
OSTİM’de var. OSTİM’den 
tedarik ediliyor olması çok çok 
önemli.” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi 
PTT A.Ş.’ye Ar-Ge desteği verecek

OSTİM Teknik Üniversitesi, 2 ve 
3 tekerlekli modellerden oluşan 
elektrikli kargo taşıma aracı tasarımı 
ve prototipi üzerine çalışıyor. Aracın 
yıl sonunda kullanıma sunulması 
hedefleniyor. 

OSTİM Teknik Üniversitesi, de-
neyimli akademisyenleri ve idari 
kadrosuyla, yükseköğrenime yeni 
bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. 
‘Sanayinin Üniversitesi’ vizyonuyla 
OSTİM OSB’nin merkezinde faaliyet 
gösteren kurumun, her biri alanla-
rında uzman öğretim üyeleri, hem 
ülkemizde, hem de küresel ölçekte 
bilimsel çalışmalarıyla ses getirecek.

Meslek Yüksekokulu Makine Prog-
ramı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim 
Çetinkaya’nın üzerinde çalıştığı, 2 
ve 3 tekerlekli modellerden oluşan 
elektrikli kargo taşıma aracının, yıl 
sonunda kullanıma sunulması plan-
lanıyor. Posta ve kargo görevlilerinin 
işlerini kolaylaştıracak araç proje-
sinde sanayi tecrübesini de yanına 
alan OSTİM Teknik Üniversitesi’ne, 
OSTİM Yatırım A.Ş., OSTİM Teknoloji 
Ar-Ge A.Ş. ve OSTİM OSB destek 
veriyor. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin öz 
kaynaklarıyla Bilim Araştırma Proje 
Fonu’ndan (BAP) finanse edilen 
elektrikli kargo taşıma aracı projesi-
nin ilk aşaması İhtiyaç Analizi; posta 
görevlileri ile karşılıklı konuşularak 
ihtiyaçlarına uygun kriterler belirle-
niyor. Daha sonra tasarım sürecine 
geçilerek 3-4 hafta gibi sürede 
ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım, bo-
yutlandırma ve modelleme gerçek-
leştirilecek. Motor, tekerlek, batarya 
ve fren sistemi seçiminin ardından 
mekanik üretim aşaması gelecek; 
metal parçaların kalıp ile üretimi, 
tahrik elemanları üretimi yapıldıktan 
sonra ortaya çıkacak prototip test 
sürüşleriyle; eğim tırmanış testi, mak-
simum hızda batarya ömrü, ekono-
mik hızda batarya ömrü, batarya şarj 
süresi kontrol edilecek. 

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin, son 
yılların ülke gündeminde sıkça yer 
bulan yerli otomobil için de katkı 
sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

OSTİM Teknik Üniversitesi 
yerli araç için kolları sıvadı. 2 
ve 3 tekerlekli modellerden 
oluşan elektrikli kargo aracı, 
yıl sonuna kullanıma hazır 
hale gelecek.

Elektrikli 
kargo taşıma aracı için 

hedef yıl sonu

veriyor. 

İş birliği konuları

Protokol kapsamında PTT A.Ş. ile şu 
başlıklarda iş birliği yapılacak: Üni-
versite öğrenci ve çalışanlarının PTT 
hizmetlerinden faydalanması, üniver-
siteye özel pul basımı, üniversitede 
PTT iletişim ekipmanlarının kullanı-
mı, üniversitenin PTT Bank ve PTT 
kargo hizmetlerinden faydalanması, 
Üniversiteye Dijital Arşiv, E-Fatura, 
E-Defter, E-Dönüşüm vb. hizmetlerin 
sunulması, ulusal ve uluslararası pro-
jelerde ortak çalışmalar yürütülmesi, 
PTT A.Ş.’nin gerçekleştireceği Ar-Ge 
projelerine OSTİM Teknik Üniversite-
si tarafından teknik ve idari konular-
da akademik destek ve danışmanlık 
hizmeti verilmesi, bilimsel faaliyetler, 
uygulamalı eğitim ve staj, ortak 
laboratuvar kurulması, her düzeyde 
eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ser-
tifika programları konusunda ortak 
hareket edilmesi, PTT’nin ihtiyaç 
duyduğu tasarım, teknoloji, makine, 
ekipmanların geliştirilmesi, üretimi-
nin yaptırılması, bakım hizmetleri 
gibi konularda iş birliği, ortak yayın 
ve kitap paylaşımı, ortak sosyal ve 
kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi. 
Üniversite yerleşkesine kurulacak 
PTTMatikler öğrencilerin bankacılık 
işlemlerine kolaylık sağlanması. 
Kargomat hizmeti ile öğrenciler ve 
üniversite personeli kargo gönderile-
rine rahatlıkla ulaşabilecek.
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Dünyanın önde gelen iktisatçıları 
OSTiMTECH’de buluşuyor
2019-2020 eğitim döneminde kapılarını 

açan OSTİM Teknik Üniversitesi, Ekim 
ayında uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği 
yapacak. 

İktisadi planlama ve sanayi politikaları-
nın masaya yatırılacağı Uluslararası Akıllı 
İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları 
Konferansı (SEPIP 2019) 15-17 Ekim ta-
rihleri arasında üniversite yerleşkesinde 
gerçekleşecek. 

Columbia Üniversitesi ve Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün 
(UNCTAD) iş birliği ile düzenlenen SE-
PIP; iktisadi kalkınma ve rekabet gücünün 
artırılmasını hedefl eyen sanayi politikaları 
ve iktisadi planlama konularındaki akade-
mik çalışmaların ve karar alıcıların tecrü-
belerinin paylaşıldığı bir platform olarak 
tasarlandı. SEPIP 2019’a, İslam Ülkeleri 
İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma 
ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türk İşbir-
liği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve PTT de 
destek veriyor. 

Dünyanın önde gelen iktisatçıları 
katılacak

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
hızlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlan-
masında önemli rol oynayan iktisadi plan-
lama ve sanayi politikalarının tartışılacağı 
SEPIP 2019'a, alanının önde gelen iktisat-
çıları damga vuracak. 

İlk gün gerçekleştirilecek konferansın 
konuşmacıları arasında çeşitli ülkelerden 
eski bakan ve bakanlık temsilcileri dahil 
olmak üzere çeşitli karar alıcılar, Columbia 
Üniversitesi’nden Sınai Kalkınma konu-
suna yönelik araştırmaları ile tanınan Pro-
fesör Eric Verhoogen, Parma Üniversitesi 
Ekonomi ve Ticari Bilimler Bölümü’nden 
Profesör Franco Mosconi, UNCTAD Eko-
nomik İlişkiler Uzmanı Piergieuseppe For-
tunato, Marmara Üniversitesinden Mustafa 
Erdoğdu gibi, alanlarında dünyanın önde 

gelen iktisatçıları yer alacak. Konferansın 
konu başlıkları arasında; Sanayi Politika-
larının Etkenliği ve Teknoloji Dağılımı ile 
Teknolojik Gelişim ve Sınai Kalkınma yer 
alıyor. 

SEPIP kapsamında, OSTİM Teknik 
Üniversitesi ve UNCTAD ortaklığı ile 
gerçekleştirilecek Uygulamalı Sanayi Po-
litikaları Uluslararası Sonbahar Okulu 
ve Çalıştayı’nda OSTİM Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve 
UNCTAD’dan Piergieuseppe Fortunato 
tarafından verilecek eğitimlere pek çok 
ülkeden akademisyenler katılacak. Yoğun 
ilgi nedeniyle katılımcı sayısının sınırlan-
dırıldığı çalıştayda geleceğin kalkınma ön-
celikli sanayi politikaları şekillendirilecek.

Kimler katılıyor?
Çalıştay katılımcıları, yurt içi ve yurt dı-

şında üniversite ve araştırma merkezlerinde 
görev alan akademisyen, araştırma görev-
lisi ve araştırmacılar, yapısal dönüşüm, 
kalkınma ve sanayi politikaları alanında 
uzman veya bu alanlarda çalışmalarda bu-
lunan kamu görevlilerinden oluşuyor. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri perso-
nel ve yöneticilerine yönelik düzen-

lenen eğitime 32 farklı TGB’den 50’ye 
yakın personel ve yönetici katıldı. 2 gün 
süren eğitimde Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri mevzuatı ve süreçleri ayrıntı-
larıyla anlatıldı.

Ostim Teknopark Genel Müdürü ve 
TGBD Başkan Yardımcısı Dr. Derya 
Çağlar, eğitime ev sahipliği yapmaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ostim Teknopark hakkında bilgi ak-
taran Çağlar, “OSB içinde kurulmuş ilk 
teknoparklardan biriyiz. OSTİM Vak-
fı büyük ortağımız, 7 üniversite ortağı 
olan, yönetim kurulunda yatırımcısı, 
sanayicisi, akademisyeni gibi geniş bir 
kitleye sahip bir teknoparkız.” dedi.

TGB’lere büyük görev düşüyor
OSTİM OSB ve Ostim Teknopark 

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
OSTİM’in küçük ve orta ölçekli fi rma-
lardan oluştuğunu dile getirdi. Aydın, 
“Bölgemizde sadece işletmeler değil, 

işletmelerin destekleyici kuruluşları, 
eğitim kurumları, teknoloji geliştirme 
bölgeleri, kamu kurumları, işletmeler ve 
bunları destekleyen diğer kurumlarla be-
raberiz kendimizi bir ekosistem olarak, 
sanayi kenti olarak tanımlıyoruz. Bura-
da da Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
önemi çok fazla.” değerlendirmesini 
yaptı.

Türkiye’de ilk defa Teknoloji Geliş-
tirme Bölgelerini üniversitelerin kampü-
sünden sanayi bölgelerinin kampüsüne 
OSTİM’in taşıdığını vurgulayan Orhan 
Aydın, “Bunu ilk defa ODTÜ ile beraber 
yaptık. Üniversiteleri kampüslerinden 
sanayi bölgesine getirdik.” dedi.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ve 
teknoloji transfer ofi slerinin, Türkiye’nin 
beklentilerine tam cevap vermesi gerek-
tiğine dikkat çeken Aydın, “Teknoloji 
transferi ve üretimi, üretilen teknolojiyi 
ticarileştirme konusunda hep beraber 
çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü tek-
nolojinin dışında bizi özgür kılacak bir 
alan göremiyorum. Türkiye’nin açığı, 
teknoloji. Yeni ürünleri, yeni teknoloji-
leri üretip hayatımıza koymadığımız sü-
rece biz hep birilerinin ürettiğini tüketen 
bir topluluk olmaya devam edeceğiz. Bi-
zim katma değer üretmemiz, kişi başına 
geliri artırmamız için Teknoloji Geliştir-
me Bölgelerine çok büyük görevler dü-
şüyor. Bunu hep beraber el ele vererek 
yapabiliriz.” görüşünü paylaştı.

TGB’ler OSTİM’de eğitime alındı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Derneği (TGBD) tarafından 
Ostim Teknopark’ın ev 
sahipliğinde TGBD Akademi 
Eğitimi düzenlendi. 

Kapsamlı içerik
Eğitimin ilk gününde, Gazi Tek-
nopark İş Geliştirme Yöneticisi 
Furkan Özcan Firma Kabul ve Proje 
Değerlendirme Süreçleri, İTÜ Arı 
Teknokent Muhasebe ve Finans 
Direktörü Serap Demirhas Bölge 
Dışında Geçirilen Süreler, Intelli-
gent Solutions YMM ve Bağımsız 
Denetim A.Ş. kurucusu Yeminli 
Mali Müşavir Ahmet Ozan Erdoğan 
Vergi Teşvikleri, Teknoloji İş birliği 
ve Savunma Sanayii, Teknoloji 
İş birliği Geliştirme Direktörü D. 
Konuralp Pirinççi de Pratikte Teşvik 
Uygulamaları konularını anlattılar.

Yoğun geçen eğitim programının 

son gününde Bilkent Cyberpark 
Raporlama, Veri Analiz Yöneticisi 
Tufan Özcanlı 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu, Erci-
yes Teknopark Melek Yatırımcılık 
ve Girişimcilik Birimi Koordinatörü 
Mehmet Yağcıoğlu Ön Kuluçka, 
Kuluçka ve Hızlandırıcı Programla-
rın Tasarlanması ve Uygulanması, 
Ege Teknopark Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Serdal Temel Tekno-
loji Transfer Ofisi Yapısı ve İşleyişi, 
Eğitim, Startupfon Kurucu Ortağı 
Gülsüm Çıracı Erken Aşama Yatı-
rımcılık (Melek Yatırımcılık ve Risk 
Sermayesi) başlıklarında bilgiler 
verdi.
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ODTÜ Büyük Ölçekli Rüzgar Tüneli Pro-
jesi, yüzde 95’i bulan yerlilik oranı ile 
OSTİM fi rması SEY Metal tarafından 8 

genç mühendisin çalışmasıyla başarılı bir şekilde 
hayata geçirildi. Rüzgar tüneli ile havacılık, sa-
vunma sanayii, enerji, inşaat, otomotiv gibi pek 
çok sektörde test ihtiyaçları yerli ve milli imkan-
larla karşılanabilecek.

Rüzgar Tüneli ile şehirlerin izolasyon ve dep-
rem testleri, köprü rüzgar salınım testleri, savun-
ma sanayiinde, otomotivde, uçaklarda, 360 km 
hıza çıkabilen bütün araçların hız, ısı ve aerodi-
namik testleri yapılabilecek.

OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Ekinci, rüzgar tünelinin 
Türkiye için bulunmaz 
bir fırsat oluşturduğu-
na dikkat çekti. Ekin-
ci, projenin yapımının 
OSİAD üyesi SEY 
Metal tarafından ger-
çekleştirildiğini vurgu-
layarak, “OSTİM gibi 
bir havza böyle işlerin 
yapılıyor olması bizler 
için ayrıca övünç kayna-
ğı.” görüşünü paylaştı. 

Savunma sanayiinin Türkiye için önemine 
vurgu yapan Ekinci, F-35, S400, yerli otomobil 
üretimi, savunma ve havacılık sanayii ile ilgili 
imalatların yapılabilmesi için böyle bir tesisin 
Türkiye’de olmasının gerekliliğine işaret etti.

Türkiye’de ilk rüzgar tüneli çalışmalarının 
1930’lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk tarafın-
dan başlatıldığını ifade eden Süleyman Ekinci, 
“Uçak sanayi, savunma sanayii, yerli araba üre-
timine dayanak olsun diye Atatürk’ün o günkü 
dahi düşüncesi ile başlatılmış. Fakat maalesef 
ikinci dünya savaşının başlaması ile beraber ke-
sintiye uğramış ve Atatürk’ten sonra hem ekono-
mik hem de siyasi nedenlerden dolayı bir türlü 
tamamlanamamış. 1950’de bitirilmiş ama uzun-
ca süre devreye alınamamış bir tesis.” bilgisini 
verdi.

Türkiye’nin ilk rüzgar tüneli tesisinin 1990’lı 
yıllarda OSİAD’ın da katkısıyla TÜBİTAK 
SAGE tarafından işletmeye alındığını hatırlatan 
deneyimli iş insanı, “Türkiye’de böyle bir açık 
vardı. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu vizyonunu 
yıllar sonra da olsa Türkiye’de hayata geçirmek 
bir OSİAD üyesi olarak bizler için OSTİM için 
bir gurur kaynağı.” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye’de her şeyin yapılabileceğini 
gösteriyor.”

Tesisin, Türkiye’nin en hızlı ve en büyük 
rüzgar tüneli olduğuna dikkat çeken Süleyman 

Ekinci, projeyi Kanadalı bir fi rmanın yazdığını, 
projenin sahibinin ise ODTÜ Mühendislik Fa-
kültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü 
olduğunu anlattı. 

Rüzgar tüneli, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mü-
hendisliği bölümünün öncülüğünde kurulan Rüz-
gar Enerjisi Araştırma Merkezi’nde (RÜZGEM) 
bulunuyor. 

Projesinin gelişimi ile ilgili bilgiler veren 
Süleyman Ekinci, işin başlangıcında Kanadalı 
fi rmanın yerlilik oranını yüzde 52 olabileceğini 
öngördüğünü Türkiye’de örneği olmadığından 
birçok parçanın anahtar teslimi Avrupa ülkele-
rinden, Çin’den, Japonya’dan bir getirilmesini 
talep ettiğini, buna rağmen projedeki genç mü-
hendislerin, bütün imkanlarını zorlayarak parça-
ları OSTİM’de ürettiklerini belirtti.

Ekinci, “Projenin tamamlandığı günümüz 
itibariyle yerlilik oranı yüzde 95’te. Projede 
öngörülen yerlilik oranı yüzde 52. Ama bizim 
mühendis arkadaşlarımız parçaların tamamını 
da OSTİM’de üretti. En önemli gurur kaynağı 
da budur. OSTİM gibi bir havza böyle işlerin ya-
pılıyor olması bizler için ayrıca övünç kaynağı. 
Yerlilik oranının yüzde 52’den yüzde yüze yakı-
na çıkarılması da Türkiye’de her şeyin yapılabi-
leceğini gösteriyor.” dedi.

Otomotiv üretiminde rüzgar tüneli olmadan 
hız ve aerodinamik testlerinin yapılamayacağına 
işaret eden Ekinci, “Yerli otomobil projesi kendi 

rüzgar tünelini kurmazsa, ya yurtdışında yaptı-
racak ya da buraya yaptıracak. Kendi de yapsa, 
Türkiye’de bir numunesi var, buradan standart 
alacaklar.” değerlendirmesini yaptı.

Projenin toplam maliyetinin 25 milyon TL ol-
duğunu belirten Başkan Ekinci, ODTÜ’nün ifa-
desiyle ortalama 2 ile 3 yıl içinde kendini amorti 
edebileceğini dile getirdi.

Yeni proje yolda
SEY Metal fi rması mühendislerinin daha ge-

liştirilmiş rüzgar tüneli projesi için TÜBİTAK’a 
başvuruda bulunduklarını anlatan Süleyman 
Ekinci, yeni geliştirilen projede saatte 500 
km’nin üzerine çıkabilecek araçların hız, ısı ve 
aerodinamik gibi pek çok testinin yapılabileceği 
bilgisini verdi.

Rüzgar tüneliyle ilgili, Türki Cumhuriyetler, 
Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin de ilgilendi-
ğini dile getiren Ekinci, “Türkiye’nin kurtuluşu 
üretimden geçiyor. Bizim bu tür projeleri hem iş 
dünyası olarak hem bürokratlar hem sanayiciler 
olarak hem ekonomistler olarak mutlaka destek-
lememiz lazım. Türkiye’de özellikle OSTİM’de 
150-200 metrekare dükkanlarda böyle başarı 
hikayeleri çok. Bunları desteklememiz, cesaret-
lendirmemiz lazım. Bunların ihracat ağını oluş-
turmamız lazım.” mesajını verdi.

“Sanayicinin önünü açmamız lazım”

Kalkınmada üretim ve ihracatın 
önemine dikkat çeken OSİAD 
Başkanı Süleyman Ekinci, ekono-
mik sorunların imalat sanayine ve 
üretime yönelerek çözülebileceğine 
işaret etti.

İhracat kg fiyatının ortalama 1.40 
dolar civarında olduğuna dikkat 
çeken Ekinci, bu oranı artırmak 
için katma değerli üretime ihtiyaç 
olduğunu anlattı. “Bizim kendi 
kaynaklarımıza dönmemiz, kendi 
yerli üretimimizi yapmamız lazım. 
Tarımda, hayvancılıkta, sanayide her 
şeyde yerli üretimi teşvik etmemiz 
lazım. Sanayicinin önünü açmamız 
lazım.” dedi.

OSİAD’ın yeni dönem çalışmaların-
dan bahseden Ekinci, şunları anlattı: 
“Biz OSİAD olarak farkındalıklar 
yaratmaya çalışıyoruz. Seminerler, 
eğitimler veriyoruz. Yerli ve milli 
üretimi teşvik ediyoruz. Kendi üye-
lerimiz arasında yerli üretim yapan 
başarıyı elde eden başarı hikayesi 
olan firmaları destekliyoruz. Ön 
plana çıkarıyoruz. KOBİ’leri, ihracat 
yapmak isteyip de yapamayanları 
açtığımız ihracat ofisinde brokerlarla 
bir araya getiriyoruz. Kamunun, 
bürokrasinin önünde engeller varsa 
onları açmaya çalışıyoruz. Amacımız 
derdimiz üretmek, üreticiye yardım-
cı olmak. Türkiye’nin kurutuluşunun 
buradan geçtiğini biliyoruz.

Başkent Üniversitesi ile bir protokol 
yaptık. Burada ihracatla ilgili Baş-
kent Üniversitesi’nden yabancı dili 
bilen öğrencileri istihdam edeceğiz. 
KOBİ’lerle bir araya getireceğiz. İh-
racatı artırmak, desteklemek üzere 
onlara eğitimler vereceğiz, bilgi-
lendirmeler yapacağız. Türkiye’nin 
ekonomik sıkıntılarından kurtul-
masının olmazsa olmazı ihracat. 
OSTİM Teknik Üniversitesi ile irtibat 
halindeyiz. Sayın Rektörümüz Prof. 
Dr. Murat Yülek’e projemizi anlattık. 
O da çok heyecanlandı.” 

Büyük ölçekli rüzgar tünelinin 
parçalarının tamamı 

OSTİM'de üretildi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Büyük Ölçekli Rüzgar Tüneli 

Projesi OSTİM firması SEY Metal tarafından yüzde 95’i bulan yerlilik 
oranı ile tamamlandı. Parçalarının tamamı OSTİM’de üretilen rüzgar 

tüneli, Türkiye’de savunma ve havacılık sanayii, otomotiv, enerji gibi pek 
çok sektöre hizmet verebilecek bir fırsat olarak görülüyor. 

Türk savunma sanayiinin önemli projelerinden 
biri olan, Ostim Teknopark fi rması OGUZ-

KAGAN tarafından tasarlanan ve üretilen, 
Türkiye’nin orta sınıftaki en büyük silahlı insan-
sız kara aracı Demirhan’ın saha testleri başladı.

Tamamen milli imkanlarla sektöre kazan-
dırılan Demirhan’la ilgili gelişmeleri aktaran 
OGUZKAGAN Savunma Kurucusu ve Genel 
Müdürü Ahmet Coşkun, aracın kısa süre sonra 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine gireceğini 
bildirdi. 

Coşkun, “İletişimi, yazılımı, tasarımı, mekani-
ği tamamen bize ait. Silah sistemleri ASELSAN. 
Otomasyon ve simülasyonda HAVELSAN’la 

iş ortağıyız. Entegre lojistik destek yazılımı da 
OGUZKAGAN bünyesinde gerçekleştirildi.” 
dedi.

Tatbikata hazırlanıyor
Demirhan’ın yürüyüş testlerini başarıyla 

tamamladığını söyleyen Coşkun, önümüzdeki 
dönemde silah testlerini geçeceklerini anlattı. 
Yapılması düşünülen bir tatbikata davet aldıkla-
rını ifade eden Ahmet Coşkun, “Saha testlerinin 
tamamlanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
envanterine girecek Demirhan’ı, seri üretimle 
beraber talep eden ülkelere de ihraç edeceğiz.” 
açıklamasında bulundu.

Türkiye’deki en ileri insansız kara aracı yü-
rüyüş sistemine sahip Demirhan için tanklarda 
kullanılan torsiyon sistemi tasarlandı. Bu siste-
mi kullanan tek insansız kara aracı Demirhan’ın 
yerli motoru, 3 km kontrol mesafesi, 20 saatlik 
kullanım süresi ve diğer yönleriyle benzerlerine 
göre birçok farklı özelliği bulunuyor.  

OSTİM ekosistemi katkı sağlıyor
Firmalarının OSTİM Savunma ve Havacılık 

Kümelenmesi (OSSA) üyesi olduğunu, tasarım 
ve üretim aşamasında OSTİM ekosisteminin 
kendilerine büyük katkılar verdiğini dile getiren 
Ahmet Coşkun, “OSTİM, çok kıymetli bir yer. 
Üretim tecrübesi ve yeteneği; bütünlükçü, yeni-
likçi ve sürdürülebilir çalışmalarıyla uluslararası 
bir örnek. Gelişmek isteyen fi rmalar için bölgede 
güzel imkanlar var. OSTİM Teknik Üniversitesi 
de Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde önemli bir 
fırsat.” görüşüne yer verdi.

Türkiye’nin orta sınıftaki en büyüğü

Demirhan seri üretime yakın

lendirmemiz lazım. Bunların ihracat ağını oluş- O da çok heyecanlandı.” 

Türkiye’deki en ileri insansız kara aracı yü-
rüyüş sistemine sahip Demirhan için tanklarda 
kullanılan torsiyon sistemi tasarlandı. Bu siste-
mi kullanan tek insansız kara aracı Demirhan’ın 
yerli motoru, 3 km kontrol mesafesi, 20 saatlik 
kullanım süresi ve diğer yönleriyle benzerlerine 

Firmalarının OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyesi olduğunu, tasarım 

IDEF 2019’da dikkat 
çeken araçlardan biri olan 
Demirhan’ın yürüyüş 
sistemi tanklar baz alınarak 
geliştirildi. Ahmet Coşkun, 
Demirhan’ın 20 saat görev 
yapabilen motoru ve 
yazılımı yerli olduğunu, 
test sürecinin başarıyla 
devam ettiğini söyledi.

Süleyman Ekinci

Ahmet Coşkun
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OSTİM bünyesinde 3 yıldır sürdü-
rülen Maker Atölyesi Bilişim ve 
Sanat Programı Eğitimleri bu yıl 

OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu 
Eğitim Merkezi çatısı altında Temmuz ve 
Ağustos aylarında iki periyot halinde dü-
zenlendi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdi-
ği atölye eğitimlerinin Temmuz ayındaki 
ilk periyoduna 36 öğrenci katıldı. Gelen 
talepler üzerine Ağustos ayında açılan 
eğitimlerde ise 27 öğrenci yeteneklerini 
gösterdi. 

Kendi oyuncaklarını üretiyorlar
Program kapsamında; 7-10 ve 10-14 

yaş gruplarındaki çocuklara 2 hafta süre 
ile kodlama, tasarım, robotik, ahşap işle-
me, ahşap robotik, sanat becerileri, drama 
konularında eğitimler verildi.

Atölye ortamında algoritmik düşünce 
teknikleri ile kodlamanın temellerini alan 
çocuklar  diğer yandan el becerilerini 
geliştirerek ahşap ve robotiği birleştirip 
kendi oyuncaklarını üretti.

OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat 
Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Hakan 
Ünsal, amaçlarının çocukların yaz tatille-
rinde bir yandan eğlenceli vakit geçirir-
ken bir yandan da üretimle tanışmalarını 
sağlamak ve kendi oyuncaklarını üretme-
lerine imkan vermek olduğunu söyledi.

Eğitim programının aileleri de mem-
nun ettiğini ifade eden Ünsal, “OSTİM 
Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim 
Merkezi olarak çalışmalarımızın ilk dö-
neminde geleceğimizin garantisi çocuk-
larla gerçekleştirdiğimiz başarılı eğitim-
ler sonucunda toplam 63 çocuğumuzu 
üretim ve yeni nesil teknolojiler ile buluş-
turmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” değer-
lendirmesini yaptı.

Yıl boyunca, hafta sonu çocukların 
aileleriyle birlikte katılabilecekleri ben-
zer atölye çalışmaları gerçekleştirmeyi 
hedefl ediklerini belirten Ünsal, “Hem 
yetişkinlere hem de çocuklara teknoloji 
farkındalığı kazandırarak onları üretimle 
buluşturarak aynı zamanda kaliteli vakit 
geçirmelerini sağlayacak imkanlar sun-

mak istiyoruz.” dedi.

Gençlere yaygınlaştırmak 
hedefleniyor

Atölye eğitimlerini 16 yaş ve üzeri 
gençlere de yaygınlaştırmak istediklerini 
dile getiren Hakan Ünsal, “Onların gerek 
iş hayatlarında ve gerekse sosyal hayat-
larında yeni nesil teknolojileri kullanabil-
melerine ve kendi tasarım ve üretimlerini 
yapabilmelerine imkan sağlayacak or-
ganizasyonlar planlıyoruz ve bu konuda 
proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

Üretim odaklı eğitim

OSTiMTech Maker Atölyesi 
Bilişim ve Sanat Programı 
Eğitimlerinin çocuklara sağladığı 
kazanımlar şu şekilde:

• Çocuklar, bilişim araçlarını 
kullanabilmenin ötesinde kendi 
yaptıkları ürünlerle cihazlara 
emir verebileceklerinin farkına 
varıyorlar.

• Bilişimin donanım, yazılım ve 
tasarım bileşenlerini tanıyarak 
ve bu yönde bilgi-beceri 
kazanıyorlar.

• Hayallerindeki oyunları, 
uygulamaları veya cihazları 
kendileri geliştirebiliyor.

• Yaratıcı ve eleştirel düşünme, iş 
birliğiyle çalışma ve iletişim gibi 
21. yüzyıl becerilerini süreç içinde 
geliştiriyorlar.

• Problem çözebilmenin birinci 
aşaması olan akıl yürütme/
algoritma becerisi kazanıyorlar.

• Karşılaştıkları problemlere 
yönelik harekete geçmelerinin 
gerekliliğini fark ediyorlar.

OSTİM Teknik Üniversitesi 
Hayat Boyu Eğitim Merkezi, 
Temmuz ve Ağustos aylarında 
düzenlediği Maker Atölyesi 
Bilişim ve Sanat Programı 
Eğitimleri kapsamında, 7-14 
yaş grubundaki çocuklarda 
teknolojik farkındalık 
oluşturarak, onları üretimle 
buluşturdu.
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OSTİM Teknik Üniversitesi, güreş spo-
runun iki dev ismini ağırladı. Olim-
piyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu 

Taha Akgül ile Türk spor tarihine 
adını altın harflerle yazdıran, Olim-
piyat ve Dünya Şampiyonlukları 
bulunan Ahmet Ayık ve beraberin-
dekiler, OSTİM Vakfı Başkan Yar-
dımcısı ve OSTİM Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, 
Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ve 
akademisyenlerle bir araya geldi. 

“OSTİM firmaları da sizin gibi 
er meydanında”

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Yülek, Taha Akgül ve Ahmet 
Ayık’ın kendileri için çok önemli olduğunu 
belirtti. Sporun gençlerin gelişimi için önemli 
işlevleri olduğunu kaydeden Yülek, “Sizler 
Türkiye için bizler için çok önemlisiniz. Bi-
zim kalbimizdesiniz. İnşallah bizim üniversi-
temizde de eğitim ve öğretime 300 civarında 
gencimiz başlıyor. Bu gençlere sizin enerji-
nizle yol göstermenizi istiyoruz. OSTİM’deki 
firmalarımız da sizler gibi dünyanın er mey-
danında; Fransız, Alman, Amerikalı, Japon 
rakipleriyle mücadele ediyorlar.” dedi.

“Kalifiye öğrencileri var”
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu 

Taha Akgül, OSTİM’in üretim ve ihracat fa-
aliyetleriyle ülkemizi başarıyla temsil ettiğini 
vurguladı. Bölgede çok ciddi istihdam oldu-
ğunun altını çizen başarılı sporcu, “Sanayici-
lerimize, OSTİM Yönetimine ve Rektörümüz 
Prof. Dr. Murat Yülek’e teşekkür ediyoruz. 
OSTİM Teknik Üniversitesinin çok kalifiye 
öğrencileri bünyesinde bulundurduğu bilgisi-
ni verdi Rektörümüz. O öğrencilerin gelecek-
te ülkemize büyük katkıda bulunacağını düşü-
nüyorum. Yeni eğitim ve öğretim döneminde 
OSTİM Teknik Üniversitesi ve öğrencilerine 
başarılar diliyorum. Kardeşlerimizle ilerleyen 
dönemlerde bir araya geleceğiz. Hayatları-
mızdan örnekler sunacağız. Çünkü benim de 
başarısız olduğum ve başarılı olduğum dö-
nemler oldu. İnşallah onlara faydalı olabili-
riz.” dedi.

“Sıkletimin en favori ismiyim”
Kazakistan’da gerçekleşecek Dünya Şam-

piyonası hazırlıklarına sıkı bir şekilde ha-
zırlandığını dile getiren milli sporcu şunları 
söyledi: “İnşallah orada hedefimiz üçüncü 

kez dünya şampiyonu olmak. Aynı zamanda 
olimpiyatların elemesi olacak dünya şampi-
yonası. Orada doğrudan olimpiyat kotası alıp, 

2020 Olimpiyatları’nda da ikinci 
kez olimpiyat şampiyonu olmak 
istiyorum.

Dua etsinler bize öğrenci kar-
deşlerimiz, tüm halkımız, milleti-
miz. Üstümüze düşen görevi yapı-
yoruz. Ama dualar bizim için itici 
güç oluyor. Allah çalışana nasip 
ediyor. Biz de bu bilinçte olan spor-
cularız. Benim 7 Avrupa 2 Dünya 

ve 1 Olimpiyat şampiyonluğum var. Bunun 
devamı için spor kariyerime devam ediyorum. 

Dünyada çok iyi rakiplerimiz var. 5-6 tane 
çok ciddi anlamda. Benim de tek rakibim var. 
Ben sıkletimin en favori ismiyim. Bunu da 
güreşi bırakana kadar zirvede tutmak istiyo-
rum.”

“OSTİM Teknik Üniversitesi, dünya 
çapında olacak”

Türk güreşinin efsane isimlerinden Ahmet 
Ayık, OSTİM’i çok iyi bildiğini, Prof. Dr. 
Murat Yülek ve çalışma arkadaşlarının başa-
rılı işlere imza atacağını bildirdi. 

Ayık, şu görüşleri paylaştı: “OSTİM çok 
iyi bildiğim bir yer. Sanayicilerimiz; çok sev-
diğim, saydığım alın teri ile bizler gibi eme-
ği ile geçinen, emeği ile belli yerlere gelen 
OSTİM’i de OSTİM yapanlardır. OSTİM 
kuruluşundan itibaren giderek devleşti ve bü-
yük sanayiler oluşturdu. Sadece Ankara’da 
değil Türkiye, hatta dünya çapında gelişti. 
OSTİM Teknik Üniversitesi de inşallah Prof. 
Dr. Murat Yülek Hocamız, kurucular ve OS-
TİM’deki iş insanlarının sayesinde üniversite 
de böyle olacak. 

Tabii emek lazım. Dürüst, namuslu, iyi 
çalışmak lazım. Bunların hepsi de görüyo-
rum ki var bu insanlarda. Bu bakımdan ben 
çok başarılı olacağına çok çok iyi olacağına 
inanıyorum. Biz de gerek üniversite öğrenci-
lerine, spor açısından gerekse kendi çapında 
bir iş adamı ve eski bir sporcu olarak deste-
ğimizi sürdüreceğiz. Elimizden ne geliyorsa 
memnuniyetle yardımcı olacağız. Üniversite 
ile sürekli dayanışma içinde olacağım.”

Akgül ve Ayık, OSTİM Teknik Üniver-
sitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenen Maker Atölyesi Bilişim ve Sanat 
Garajı eğitimindeki miniklerle de bir araya 
gelerek sorularını yanıtladı.

e-Devlet portalı üzerinden giriş 
yapılacak yeni sistem sayesinde 

dersler internet üzerinden de verile-
cek. Uzaktan eğitim ile birlikte sınıf 
ortamında verilen örgün girişimcilik 
eğitimi de devam edecek.

Girişimciliği Geliştirme Destek 
Programı’nı yürürlüğe koyan KOS-
GEB, imalatçı ve teknoloji tabanlı 
girişimcilere 370 bin TL’ye kadar 
destek vermeye başladı. KOSGEB, 
kendi işinin patronu olmak isteyen 
geleneksel girişimcilere de 60 bin 
TL’ye kadar destek sağlıyor. 

Köklü değişiklik
KOSGEB, yeni programın yürürlüğe 
girmesiyle birlikte destek almak için 
zorunlu olan Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi’nde de köklü değişikliğe gitti. 
Girişimci adaylarına girişimciliğe 
ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi 
vermek ve girişimcilerin iş kurma ve 
yürütme konularında bilgi ve becerile-
rini geliştirmek amacıyla sınıf orta-
mında verilen ‘Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi’ni online hale getirdi. Adaylar, 
internet üzerinden e-Devlet’e giriş 
yaparak uzaktan eğitim portalına 
ulaşacak.

Bürokrasi azalacak
Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın 
Sadeleştirilmesi programının da bir 
parçası olan KOSGEB e-Akademi 
ile, tanımlanmış bir zaman dilimi 
ve mekan ihtiyacı olmaksızın giri-
şimci adayları istediklerinde eğitim 
alabilecek. Portalda yer alan konu 
anlatım videoları her zaman erişime 
açık olacak. Herkese standart olarak 
verilecek eğitimler sayesinde, örgün 
eğitime göre daha nesnel değerlen-
dirmeler yapılacak. Eğitimin iptali, 
ertelenmesi gibi durumları ortadan 
kaldıracak olan KOSGEB e-Akademi, 
eğitmenlerin eğitimi, akreditasyon 
ve eğitim materyali hazırlama gibi 
maliyetleri de sıfıra indirecek.

KOSGEB e-Akademi’de dersler, 
2019’da yürürlüğe giren Girişimciliği 
Geliştirme Destek Programı’na uygun 
olarak Geleneksel Girişimci Eğitimi ve 
İleri Girişimci Eğitimi olmak üzere iki 
ayrı aşamada verilecek.

Hangi dersleri alacaklar?
Geleneksel Girişimci Eğitimi; giri-

şimcilikte temel kavramlar, girişim 
fırsatlarını görme ve fikir yaratma 
/ geliştirme, yapılabilirlik analizi, iş 
modelleri, müşteriler, değer önerileri 
ve gelir kaynakları, ekonomi, endüst-
ri, rekabet ve müşteri analizi, hukuki 
altyapı, girişimin etik temelleri ve 
pazarlama ilkeleri ve yönetimi olmak 
üzere 8 dersten oluşacak. 

İleri Girişimci Eğitimi’ne katılanlar ise, 
Geleneksel Girişimci Eğitimi’nde ve-
rilen 8 derse ilave olarak networking 
(ağ kurma), girişimin finansal yapısı-
nın belirlenmesi ve yönetimi, yeni giri-
şimler için finansal kaynaklara erişim, 
yenilik yönetimi, fikri mülkiyet hakları, 
girişimin profesyonel yönetimi ve 
KOBİ’lerde stratejik yönetim, büyüme 
sürecinin yönetimi ve büyüme stra-
tejileri ve iş planı geliştirme derslerini 
alacak. İleri girişimci adayları toplam-
da 16 dersten faydalanacak.

Girişimcilik el kitabı
Girişimci adayları ayrıca, bu 16 dersin 
bölümler halinde anlatıldığı KOSGEB 
Girişimcilik El Kitabı’na da e-Akademi 
üzerinden ulaşabilecek. Editörlüğünü 
Prof. Dr. Zafer Erdoğan’ın yaptığı el 
kitabında KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 
Cevahir Uzkurt’un yanı sıra alanların-
da uzman isimler ile akademisyenle-
rin makaleleri bulunuyor.

Sertifika alacaklar
Dersleri tamamlayanlar için elektronik 
ortamda bir sertifika da oluşturula-
cak. Kişiye özel ve doğrulanması 
mümkün olan sertifika, girişimci 
adayları tarafından istenirse bastırılıp 
kullanılabilecek. Böylece eğitimler 
veya sertifika için girişimci adayla-
rından para talep edilmesi gibi bir 
durum ortadan kaldırılacak.

Kurumsal eğitimler de verilebilecek
KOSGEB bugüne kadar Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi kapsamında 1 
buçuk milyon kişiyi girişimci adayı 
yaptı. Girişimciler, www.kosgeb.gov.
tr adresinde oluşturulan linke tıklaya-
rak, e-Devlet üzerinden uzaktan eği-
tim portalına ulaşabilecek. e-Akademi 
ayrıca KOSGEB’in kurumsal eğitimle-
ri için de kullanılabilecek.

Hedef Tokyo 2020’de 
ikinci şampiyonluk

Taha Akgül

Girişimcilik eğitimi 
sanal ortama taşındı

KOSGEB, oluşturduğu 
e-Akademi sistemi ile 
girişimcilik eğitimini sanal 
ortama taşıdı. Hayalindeki 
projeyi hayata geçirmek 
isteyen girişimciler artık 
uzaktan eğitim alabilecek.






