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Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olanlar 
arasında şöyle bir diyalogdan söz 

edilir:
Ben veririm, sen kullanırsın! Sen uğ-
raşma, tasarlamaya ne gerek bende ha-
zırı var!
Bunlar zor işler, bize bırak, en güzelini 
yapar ve veririz. Hatta bir süre sonra 
modelini yeniler, yeniden göndeririz.
Fakat bu araştırma, geliştirme, inovas-
yon ne iyi bir şey. Bunu benim insanım 
da başarabilir. Onların sizden eksiği 
yok, hatta fazlası var. Ben karar ver-
dim, tam bağımsızlık için yerli ve mil-
li olarak tasarlayacak ve üreteceğim. 
Hatta bunlardan isteyen ülkelere ihraç 
edeceğim. Ben de başaracağım!
Bak sana yıllardır anlatıyorum; sana 
hazırlar, teslim ederim, yorma kendini! 
Ancak sen tersini yapmaya başladın. 
Ayağını denk al! Dediğimi yapmazsan 
neler olacağını görürsün!
Tanıdık geldi mi? Özellikle son gün-

lerde yaşadıklarımızdan yola çıkar ve 
geçmişten günümüze ufuk turu atarsak, 
kabaca böyle bir süreci görebiliriz.  

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştı-
ğım, yıllardır ülkemizin içinde bulundu-
ğu, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olanlara 
uyguladığı bir döngü. 

Aralarından birinin, durumu tersine 
çevirmeye çalıştığında başlarına olmadık 
işlerin geldiği malum… Merdiven itilme-
ye devam edilirken tırmanmaya çalışanla-
rın vay haline! 

Farklı bir kulvara geçtik
Malum son 16 yılda Türkiye’de çok 

farklı süreçler yaşandı. Kimi zaman şid-
det, kimi zaman ekonomik baskılar, ka-
ranlık ellerin demokrasiye saldırısı… Fi-
nansal fırtınaların teğet geçtiği, halkının 
her zamanki gibi sahip çıktığı ve bu sahip 
çıkışında bedeller ödediği bir coğrafya 
burası.

Kendi ayaklarımızın üzerine durma 
hamlelerimizde çok farklı bir kulvarda-
yız artık. Son seçimlerin ardından küresel 
oyunda varlığımızı daha çok ortaya koya-
cağımız bir yola girdik. 

Yeni kabineyle birlikte ‘Temmuz 
2018’ Türkiye tarihinin kırılma noktası-
dır; Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaş-
larının bin bir güçlükle var ettiği bu top-
raklar, geleceğe daha bağımsız bir rotayla 
yürümeye başladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-

yip Erdoğan, yeni yönetim sistemine göre 
kurulan kabinenin ilk toplantısını, 98 yıl 
önce olduğu gibi eski Meclis binasında 
yaparak tüm dünyaya Türkiye’nin bu net 
duruşunu ilan etti. 

Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç 
tanımadıklarını belirten Erdoğan, tarihi 
dönüşümün ilk günlerinde verdiği mesaj-
larda, Türkiye’yi 2023 hedefl erine ulaştı-
rarak dünyanın en büyük 10 ülkesinden 
biri hâline getirmenin kararlılığını vurgu-
luyordu. 

Daha hızlı karar alabilme ve hedefl eri 
çoğaltarak başarma isteğinin ısrarla dek-
lare edildiği yeni dönemin satır araların-
da, Sayın Cumhurbaşkanımızın şu ifade-
lerini iyi okumalıyız: “Meclisimiz en iyi 
kanunları çıkartacak, en iyi yasama faa-
liyetlerini yürütecek, buna inanıyorum. 
Hükümetimiz en iyi icraatları yapacak, en 
iyi yürütme faaliyetlerini gerçekleştire-
cek, buna inanıyorum. Yargımız bağım-
sız ve tarafsız bir şekilde adaletin tecellisi 
için çalışacak, buna da inanıyorum. Si-
vil toplum kuruluşlarımız, medyamız, iş 
dünyamız, esnafımız, sanatkârımız, spor-
cumuz, sanatçımız, velhasıl milletimizin 
her bir kesimi kendi üzerine düşenleri en 
güzel şekilde yerine getirecek ve böylece 
Türkiye’mizi muasır medeniyetler sevi-
yesinin üstüne çıkartacağız.” 

Milli düşünceye sarılmalıyız
Kurulacak yeni fabrikaların olduğunu 

belirten Erdoğan’ın, ülkemizin üretim yü-
künü üstlenen sanayicilere, girişimcilere, 
iş dünyasına, ihracatçılara verilecek daha 
çok katkılara işaret etmesi geleceğe umut-
la bakılması açısından çok kıymetli. 

Bilimde, sanayide; her alanda daha 
çok yol ve aşılacak engeller var. Bu en-
gellerin aşılması için milli düşünceye sıkı 
sıkı sarılmak gerekiyor. 

Kendi aklınızın ürünlerini alın teriniz-
le birleştirmedikçe, parasını verseniz bile 
istediğinizi alamıyor, alsanız bile bağım-
lılığı ortadan kaldıramıyorsunuz. 

Ülkemizin üretim yükünü üstlenen sa-
nayicimiz, daha da gayretle, inançla ve 
sevdayla çalışacaktır. 

Bu çabalarında yükü sadece üretmek 
olmalı ve yolu daima açılmalıdır. 

Yarınlara hazırız. Bu sevdanın adı 
Türkiye’dir. 

  “Gelecek, bugünden ona hazırlananlara aittir.”
Malcolm X
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Enflasyonla mücadele öncelik
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albay-
rak, yeni dönemde ekonomi politikalarında 
bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve 
yapısal reformları önceleyerek, Türkiye 
ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir 
büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini 
ortaya koyduklarını belirtti.

07sayfa

Polonya’nın tramvayı Türkiye'den
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) üyesi Durmazlar, 
ilk ihracatını AB üyesi ülkesi Polonya’ya 
gerçekleştirecek. 12 araçlık tramvay 
ihalesinin bedeli yaklaşık 20 milyon Euro.
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KOBİ gücü 
Güney Amerika’ya açılıyor
Türk savunma ve havacılık sanayiinde 
KOBİ’lerin gelişimine önemli katkılar 
sağlayan OSSA, Farnborough Airshow 
2018 Fuarı’nda, Meksika’nın sektör 
otoritelerinden FEMIA ile ortak projeler ve 
iş birliği konusunda anlaşmaya vardı.

OSTİM MYO’da mezuniyet sevinci
Gazi Üniversitesi OSTİM Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu, 2017 - 2018 
Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi.

“5G’nin belirleyicisi olmak şart”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, “Gelecekte sadece rol alan 
değil, oyun kuran, yöneten ülke olmak için 
5G'nin belirleyicisi olmamız şarttır.” dedi.

Araç üstüne terzi işi tasarım
İŞİM üyesi Paragon, OSTİM’deki girişimcilik 
ikliminin dikkat çeken bir örneği. Ar-Ge ile 
yoğrulan alın teri ve emeğin ürünü firma, 
araç üstü ekipman sektöründe; hidrolik 
tahrikli mobil tamir bakım araçlarına terzi işi 
tasarımlar uyguluyor.

Çalışma grupları
İŞİM’e ivme kazandırdı
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim, 
faaliyetlerinin hızlı ve etkin olmasını 
sağlayan faktörlerden birinin, oluşturdukları 
özel çalışma grupları olduğunu ifade etti.
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Korumacı dalga Çin kıyılarına geldi
ABD’nin küresel ticareti etkisi altına alan 
korumacı politikalarının açtığı cephe 
genişliyor. Daha önce Avrupa Birliği ile 
yaşananlardan Çin de nasibini alıyor. ABD, 34 
milyar dolarlık ithalata %25 gümrük vergisi 
uygulayacak.
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Enfl asyonla mücadele öncelik
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın 

Berat Albayrak, yeni dönemde 
ekonomi politikalarında bütçe 

disiplini, tek haneli enfl asyon ve yapısal 
reformları önceleyerek, Türkiye ekono-
misinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir bü-
yüme ile kalkınmasını sağlama hedefi ni 
ortaya koyduklarını belirtti. Albayrak, 
bu hedefl er doğrultusunda atılacak bazı 
adımları belirlediklerini aktardı.

Bakanlık olarak, ekonomi ve mali-
ye politikaları kapsamında, ekonomide 
dengelenmeyi sağlamak ve enfl asyonla 
mücadelenin öncelikli hedefl eri olacağı-
nı bildiren Berat Albayrak, maliye poli-
tikasının, enfl asyonla mücadeleye katkı 
vererek dengeli büyümeyi destekleyecek 
şekilde tasarlanacağını vurguladı.

Orta Vadeli Program’da ilan edilecek
Bakan Albayrak, ekonomideki tüm 

paydaşlarla istişare halinde enfl asyonla 
mücadele hedefi ne dair makul bir plan 
oluşturup Orta Vadeli Program’da ilan 
edeceklerini belirtti.

Bu planın, enfl asyonu kısa zamanda 
tek hanelere indirip, orta vadede kademeli 
olarak fi yat istikrarını sağlayacak şekilde 
oluşturulacağını aktaran Albayrak, şu bil-
gileri verdi:

“Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan 
sonra, maliye politikası ve bütçe para-
metreleri bu ara hedefl eri esas alarak 
oluşturulacak. Bütçe harcamalarında et-
kin kontrol, verimliliğin artırılması ve 

hedefl erle uyum amaçlanacak. Sadece 
bütçe dengesi değil, aynı zamanda har-
cama kontrolü üzerinden kurallı ve öngö-
rülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böy-
lelikle enfl asyon üzerinde dolaylı vergi 
ayarlamalarından gelen öngörülmeyen 
şokları asgariye indireceğiz. OVP çerçe-
vesinde, bütçe gelirleri tarafında ise vergi 
yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade 
ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturaca-
ğız. Maliye politikasındaki bu dönüşüm, 
bir yandan fi yat istikrarı ve dış dengedeki 
iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı za-
manda basiretli borç yönetimini destekle-
yen makroihtiyati politikalar ile sağlıklı 
büyümenin de önü açılacaktır.”

Bakan Albayrak, ekonomideki tüm paydaşlarla 
istişare halinde enflasyonla mücadele 
hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta 
Vadeli Program’da ilan edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile enerji sektörünün daha 
dinamik bir yapıya kavuşacağını 
belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, özel sektör 
ve kamu sinerjisi ile yeni dönemde 
önemli yatırımları hayata geçire-
ceklerini ifade etti. 

Sektörün karşılaştığı sorunların 
çözümünde her zaman diyaloğa 
açık, yapıcı bir tutum izlediklerini 
belirten Dönmez, “Yeni dönem 
istikrar ve 
güven vaat 
ediyor. Yatı-
rımcılarımız 
hiçbir bürok-
ratik engele 
takılmadan, 
yatırımlarını 
öngörülebi-
lir bir zaman 
diliminde 
hayata 
geçirecek. Daha yüksek verimlilik 
ve sonuç odaklı bir çalışma sistemi 
ile enerji sektöründe yeni başarı 
hikâyelerine hep birlikte imza 
atacağız.” dedi.

Türkiye’yi Ar-Ge ve inovasyon 
üssü yapacak 

Enerji sektöründe yerli üretim 
ve yerli teknolojiye ağırlık verdik-
lerini söyleyen Bakan Dönmez, 
“Türkiye son 16 yılda ekonomide 
önemli bir ilerleme kaydetti. Şimdi 
yerli teknoloji üretimi ile bunun bir 
adım ötesine geçme zamanı. Enerji 
teknolojilerinde Türkiye’yi Ar-Ge 
ve inovasyon üssü yapacak tekno-
lojinin yerlileştirilmesi hamlesi hız 
kesmeden devam edecek. Yeni-
lenebilir enerjiden nükleere, bor 
cevherinden enerji verimliliğine 
kadar her alanda yenilikçi, Ar-Ge 
yoğun ve katma değeri yüksek ya-
tırımları ülkemize kazandıracağız.” 
mesajı verdi.

Önümüzdeki dönem sektör tem-
silcileri ile sık sık bir araya gelece-
ğini de ifade eden Bakan Dönmez, 
“Türkiye’nin büyümesi için emek 
sarf eden, elini taşın altına koyan 
herkesin her vesileyle destekçisi 
olmaya devam edeceğiz.” değer-
lendirmesini yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, “Enerji 
teknolojilerinde Türkiye’yi Ar-
Ge ve inovasyon üssü yapacak 
teknolojinin yerlileştirilmesi 
hamlesi hız kesmeden devam 
edecek.” dedi.

Yerlileştirme 
hız kesmeden 
devam edecek

Sanayi üretimi, Mayıs’ta geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı, bir 
önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 
Mayıs 2018’de madencilik ve taş ocak-
çılığı sektörü endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 6,5 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı. 
2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve 
taş ocakçılığı sektörü endeksi bir ön-
ceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 

dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 
azaldı.

İstihdamını en hızlı artıran sektör 
TÜİK sonuçlarını değerlendiren Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, “2018 yılı Mayıs ayında takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi üretim 
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 6,4 artmıştır. Arındırılmamış en-
dekste de yıllık bazda yüzde 7,0 artış 
gözlenirken, mevsim ve takvim etkisin-
den arındırılmış sanayi üretimi bir önce-
ki aya göre yüzde 1,6 azalmıştır.” dedi. 

Sanayi üretiminin Mayıs ayında da 
piyasa beklentilerini aştığını ve yüksek 
büyümesini sürdürdüğünü kaydeden 
Bakan Varank, “Sanayi üretimi 20 aydır 
aralıksız büyümektedir. Bu veriler, yılın 
ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi 
üretimi öncülüğünde büyüdüğünü gös-
termektedir. Gerek iç tüketim ve ihracat 
tarafındaki gelişmeler, gerekse de kapa-
site kullanımlarının şu an geldiği durum 
sanayi büyümesine destek olmaktadır. 
İhraç ettiğimiz malların yüzde 94’ünün 
sanayi ürünlerinden oluştuğunu göz 
önüne alırsak ihracat pazarlarımızın 
istikrarlı şekilde yoluna devam etmesi 
sanayinin daha da güçlenmesinin önünü 
açacaktır. Ayrıca turizm sektöründeki 
canlanma sanayi sektörünün önümüz-
deki dönemde hızlanmasına yardımcı 
olacaktır. Sanayi üretimindeki büyüme, 

istihdamda da kendini göstermektedir.” 
açıklamasında bulundu. 

Katma değeri artıracak politikalar 
uygulanacak

Türkiye’nin, son açıklanan verilere 
göre bir yıl içinde toplam 852 bin yeni 
istihdam ürettiğine işaret eden Mustafa 
Varank, sanayi sektörünün, yıllık bazda 
istihdamını oransal olarak en hızlı artı-
ran sektör olduğunu bildirdi. Seçimlerin 
ardından belirsizliğin ortadan kalkması-
nın, kısa dönem içinde yatırımların hızla 
artmasının önünü açacağının altını çizen 
Varank, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ekonominin önünü açarak, 
daha hızlı kararlar alınabilmesini ve ko-
ordinasyonun etkin olmasını sağlayaca-
ğını vurguladı. 

Bakan Varank, Türkiye’nin sıçrama 
yapma vakti gelmiştir. Sıçrama ise tek-
nolojiyi üreten ve ürettiği teknolojiyi sa-
nayisiyle buluşturabilen, sanayide dijital 
dönüşümü yakalayan bir ekonomi eliyle 
oluşturulabilir. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, yeni yapısıyla girişimciliği, Ar-
Ge’yi ve yatırımları yoğun bir şekilde 
destekleyerek üretimde katma değeri ar-
tıracak, ayrıca cari açığın azaltılmasını 
sağlayacak politikalar uygulayacaktır. 
Bakanlığımız ülkemizin hızla sıçrama 
yapması ve hak ettiği yerlere kavuşması 
için sanayicilerin yanında olmaya de-
vam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Sanayi Üretim Endeksi verilerine 
göre takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi Mayıs ayında 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
6,4 artarken, mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 
1,6 azaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Bu veriler, yılın 
ikinci çeyreğinde de ekonominin 
sanayi üretimi öncülüğünde 
büyüdüğünü göstermektedir.” dedi.

Ekonominin öncü göstergesi 6,4 arttıSanayi Üretim 
Endeksi
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Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan 
(SSB) yapılan açıklamada Türk Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı’yla jet eğitim 
uçağı ihtiyacının karşılanması için Hür-
jet Protokolü’nün imzalandığı bildirildi. 

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uça-
ğı (Hürjet) Projesi, TAI tarafından 14 
Ağustos 2017 tarihinde; Türk Hava 
Kuvvetleri’nin ve uluslararası pazarın 
kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alına-
rak jet eğitim ve hafif taarruz uçağı ge-
liştirilmesi amacıyla başlatıldı. 

Projede geliştirilecek uçağın, Türk 

Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bu-
lunan T-38 jet eğitim uçaklarının yerini 
alması ve 3000 kg faydalı yük kapasi-
tesine sahip Hafif Taarruz Uçağı konfi-
gürasyonu ile de F-16’ların yakın hava 
destek ve savaş eğitim uçağı rollerini 
paylaşması hedefleniyor. 

Hürjet uçağının ülkemizle birlikte 
dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuv-
vetleri tarafından Yakın Hava Destek, 
Sınır Güvenliği, Terörle Mücadele gibi 
görevlerde kullanılabileceği değerlen-
diriliyor. 

Türk savunma ve havacılık sanayi-
inde KOBİ’lerin gelişimine önemli 
katkılar sağlayan OSSA, uluslarara-

sı etkinliklerdeki başarılı sonuçlarına bir 
yenisini daha ekledi. 

Küme, Farnborough Airshow 2018 
Fuarı’nda, Meksika’nın sektör otoritele-
rinden FEMIA ile ortak projeler ve iş bir-
liği konusunda anlaşmaya vardı. 

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Mithat Ertuğ ve FEMIA Genel Mü-
dürü Luis Gerardo Lizcano tarafından 
imzalanan iyi niyet sözleşmesi ile dö-
küm, makina imalat, saç şekillendirme, 
titanyum ve nikel dövme, özel proses, 
ısıl işlem, kaplama, montaj, kompozit ve 
hammadde alanlarında Meksika'nın ih-
tiyaçları doğrultusunda birlikte çalışma 
kararı alındı.

Meksika fi rmalarının, Türk KOBİ'le-
rinin kaliteli hizmet ve üretimlerinden en 
üst seviyede yararlanmasını hedefl eyen 
anlaşmayı değerlendiren FEMI Genel 
Müdürü Lizcano, imza töreninin bir baş-
langıç olduğunu ve bundan sonra birçok 
iş birliğini taahhüt ettiklerini söyledi. 

OSSA Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ 
da kurumsal olarak Türkiye ve dünyanın 
önde gelen kurumlarıyla çeşitli platform-
larda bir araya geldiklerini, çalışmalarının 
başarıyla devam ettiğinin altını çizerek 
her türlü iş birliğine hazır olduğunu kay-
detti. 

FEMIA yetkilileri Türkiye’ye geliyor
OSSA-FEMIA mutabakatının ilk fa-

aliyeti kapsamında Güney Amerikalı sa-
nayiciler Türkiye’de ağırlanacak. Mek-
sika temsilcileri, OSSA tarafından 23-25 
Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenen Savunma ve Havacılıkta İş-
birliği Günleri’ne katılacak. Bu adımın 
ardından KOBİ’ler OSSA’nın öncülü-
ğünde Meksika'da ikili iş görüşmeleri ve 
temaslar gerçekleştirecek. 

Sektörün etkin gücü: OSSA
Misyonu; savunma ve havacılık sek-

törlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında 
yerli üretimin payını artırmak, vizyonu; 
Küme üyesi KOBİ’leri uluslararası pa-
zarda rekabet edebilir hale getirmek olan 
OSSA, OSTİM Organize Sanayi Bölge-
si Yönetiminin bölgedeki ana sektörler 
için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, 
yüksek rekabet gücü ile ön plana çıkan, 
savunma ve havacılık sektörlerinde mal 
ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir araya 
gelerek oluşturdukları ortak hareket saye-
sinde kuruldu.

Dördüncü ICDDA Ekim’de
Tüm Avrupa’da geçerliliği bulunan 

Bronze Label Kalite Etiketi Ödülü’ne sa-
hip olan ve Avrupa Havacılık Kümelen-
meleri Birliğine (EACP) üye olan OSSA, 
Savunma Sanayii Başkanlığı himayele-
rinde gerçekleşen Savunma ve Havacılık-
ta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) 
ile üyelerini, uluslararası tedarikçi ve 
üreticiler ile bir araya getirerek iş odaklı 
ve aynı zamanda gelecek işbirlikleri için 
fırsatlar sunan bir organizasyona imza 
atıyor.

ICDDA, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himaye-

sinde ve OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi Derneği (OSSA) organiza-
törlüğünde bu yıl dördüncü kez düzenle-
necek.

Firmalara; ikili iş görüşmeleri gerçek-
leştirme, mevcut iş ilişkilerini geliştirme, 
yeni iş ilişkileri oluşturma, sektörün kar-
şılaştığı problemleri ve olası çözümleri 
keşfetme fırsatı sunan ICDDA, daha önce 
2013, 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleş-
tirildi. Bu organizasyonların ardından 
katılımcılardan alınan anket sonuçları; 
yapılan görüşmeler ve katılan fi rmaların 
uygunluğu konusunda %95 oranında ka-
tılımcı memnuniyetini gösterdi.

SSB’den iki ödül
Düşük maliyetler ile KOBİ’lere yük-

sek profi lli fi rmalar ile görüşme imkânı 
sunan ICDDA etkinliklerine yurtdışından 
gelen satın alma uzmanlarının devamlılı-
ğı ve ilgisi, sponsorların her yıl gösterdiği 
artan destek etkinliğin başarısında önemli 
yer tutuyor. SSB tarafından 2014’de Sa-
vunma Sanayii Özel Ödülü ve 2017’de 
Savunma Sanayii Tanıtım Özel Ödülü’ne 
layık görülen etkinliğin 2016 kısmında; 
33 ülkeden, 200 fi rmanın üzerinde ka-
tılım ile 5.400 kayıtlı ikili iş görüşmesi 
yapıldı.

KOBİ gücü Güney Amerika’ya açılıyor
              ’dan

uluslararası imza

Meksika’nın sektöründe öncü kurumlarından 
FEMIA’nın, Airbus, Boeing, Thales ve 

Honeywell'in de aralarında bulunduğu 
100'den fazla üyesi bulunuyor. İmza, Türk 

KOBİ’lerinin üretim gücünün, sektörde ciddi 
mesafeler alan Meksika’ya açılması adına 

büyük önem taşıyor.OSSA,  Farnborough Airshow'da 
kurumsal olarak temsil edilirken 
çok sayıda ikili iş görüşmesine imza 
attı. Türk Hava Yolları, ROKETSAN, 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve 
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ve 20'ye 
yakın KOBİ’nin katıldığı İngiltere’de-
ki organizasyonda, OSSA üye-
leri EMGE, Epsilon Kompozit, Er 
Makina Dişli, GES, Gür Metal, MFK 
Makina, CNK Havacılık, CES İleri 
Kompozit ve Savunma Teknolojileri 
ve TTAF Savunma da yer aldı.

Hürjet için protokol Hürjet, 1.2 Mach 
maksimum hız ve 45,000 
ft maksimum irtifada 
görev yapacak şekilde 
tasarlanacak olup son 
teknoloji görev ve uçuş 
sistemlerini barındıracak.

• Türk Hava Kuvvetleri’nin operas-
yonel, fonksiyonel ve performans 
gereksinimlerinin karşılanması 
amacıyla, mevcut teknolojilerin 
kullanımı ile maliyet etkin bir 
sistem çözümü geliştirmek.

• Türk Hava Kuvvetleri tarafından 
hâlihazırda kullanılmakta olan 
70 uçaklık T-38 filosunun yeri-
ni almak. (Hafif Taarruz Uçağı 
ihtiyaçları kapsamında bu sayı 
değişkenlik gösterebilecek.)

PROJEDEKİ TEMEL HEDEFLER
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Dünyaya yayılma tehlikesi bulunan 
ticaret savaşlarında kazanan taraf 
olmayacağının tarihsel olarak is-

patlandığını kaydeden Gülle, “Türkiye 
olarak bu süreçte yeni pazarlara açılarak 
pazar çeşitlendirmesi yapabiliriz.” dedi.

2015 ve 2016 yıllarında 16 trilyon 
dolara kadar gerileyen dünya ticaretinin 
2017'de tekrar toparlanarak, 17,4 trilyon 
dolara ulaştığını bildiren TİM Başkanı, 
“Bu yıl daha da artması ve 19 trilyon 
dolara ulaşması öngörülüyor. Ancak kü-
resel ticarette görünüm ne kadar olumlu 
olsa da şu an için dünyanın önündeki en 
önemli engel ABD'nin uyguladığı ko-
rumacı politikalar. Bu politikalar, diğer 
ülkelerin de cevap vermesi ile bir tica-
ret savaşına dönüşmüş durumda. Bugün 
dünyanın en önemli 3 ticari aktörü ABD, 
Çin ve AB ülkelerinin atacağı her adım, 
küresel ticareti ve buna bağlı olarak 

küresel refahı olumsuz etkileyecektir.” 
dedi.

Küresel etki uyarısı
ABD'nin Çin'den ithal ettiği 818 ürü-

ne ek yüzde 25 vergi koyması kararını 
da değerlendiren İsmail Gülle şu tes-
pitleri aktardı: “ABD'nin bu ürünlerde 
Çin'den ithalatı 34 milyar dolar seviye-
sinde. Aynı ürünlerde biz de 2017 yı-
lında ABD'ye 1,9 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdik. Ticaretin önündeki en-
gellerin kaldırılması konusu, hem TİM 
olarak bizim, hem de Hükümetimizin 
üzerinde titizlikle çalıştığı bir konu. An-
cak ABD'nin bu kararının artçı şokları 
olacağı da muhakkak. Çin'in bu adıma 
karşı getireceği ek vergiler, ABD'nin bu 
vergilere yeniden cevap vermesi gibi bir 
süreç yaşanması durumunda bundan sa-
dece ABD ve Çin değil, dolaylı olarak 

bütün dünya ülkeleri etkilenecek.”

“Son dönemde başlayan ticaret sa-
vaşları, yakın tarihte görmediğimiz bir 
şiddette gerçekleşebilir.” Öngörüsü-
nün altını çizen ihracatçıların Başkanı, 
Türkiye’nin de kendisine yöneltilen uy-
gulamalara gereken cevabı vereceğini 
belirtti. 

“Alternatif pazarlar etkiyi azaltır”
ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 

ayında imzaladığı kararname ile çelik 
ve alüminyuma ek vergi getirdiğini ha-
tırlatan Gülle, “Bu adım ülkemizi de 
etkileyecek. ABD ülkemiz için her za-
man önemli bir ticaret partner. Çelik ve 
alüminyum, ABD'ye ihracatımızda son 
dönemde öne çıkan ürünler arasında yer 
alıyor. Bu ürünlere getirilen ek vergiler 
elbette ihracatımızı etkileyecektir ancak 
fi rmalarımızın alternatif pazarlara yö-
nelmeleri bu etkiyi en aza indirecektir.” 
görüşünü paylaştı.

ABD ile Çin arasında bir ticaret sa-
vaşının başlangıcı olarak görülen 
gelişmeler, Trump yönetiminin 

Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma 
sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük 
vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alümin-
yum ürünlerine yönelik ek gümrük vergi-
lerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne 
yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi 
kararını aldı.

Bu kararın ardından, ABD Ticari 
Temsilciliği bir hamle daha yaparak yeni 
gümrük tarifelerini devreye aldı.

Alınan karara ilişkin olarak ABD Ti-
caret Temsilcisi Robert Lighthizer tara-
fından 1974 Ticaret Kanunu’nun Bölüm 
301 kapsamındaki eylemlere ilişkin açık-
lamada, “Birleşik Devletler yaklaşık 34 
milyar dolar değerindeki Çin ithalatına 
%25 gümrük vergisi uygulamaya başladı. 
Bu vergiler, yasal süreç tamamlandığın-
da Çin ithalatının nihai olarak 50 milyar 

dolarına kadar geçerli olacak. Vergilerle 
hedef alınan mallar Çin’in sanayi poli-
tikaları ve zorlanmış teknoloji transfer 
uygulamalarını kullanan ürünlerdir.” de-
nildi.

200 sayfalık rapor: “Ekonomimizin 
geleceğine zarar veriyor”

Çin’e karşı alınan karara ilişkin yapı-
lan açıklamada, kapsamlı bir soruştur-
madan bahsediliyor. Soruşturma sonu-
cu hazırlanan 200 sayfalık raporda Çin, 
“Ekonomimize ve işçilerimizin ve işleri-
mizin geleceğine zarar verecek fi kri mül-
kiyet ve teknolojinin hırsızlığı ve kopya-
lanmasıyla sonuçlanan sanayi politikalar 
ile uğraştığı bulunmuştur.” suçlamasıyla 
karşı karşıya bırakılıyor. 

Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’in 
açıklamasında yer alan diğer kısımlar 
şöyle: 

“Başkan, Birleşik Devletler Ticari 
Temsilciliği’ne 200 milyar dolarlık Çin 
ithalatına ek olarak %10’luk gümrük 
vergisi uygulama sürecinin başlatılması 
talimatını verdi. Bu, Çin’in zararlı sanayi 
politikalarında bir azalma elde etmek için 
Bölüm 301 hükümlerince uygun bir karşı-
lık. Birleşik Devletler Ticari Temsilciliği 
daha önceki gümrük vergilerinde yaptığı 
gibi son gümrük vergisi tarifesinin uygu-
lanmasından önce şeffaf ve kapsamlı halk 
bilgilendirmeleri ve açıklamaları sürecine 
devam edecektir.

14 Ağustos 2017’de Başkan Trump, 
Birleşik Devletler Ticari Temsilciliği’ne 
Bölüm 301 sürecini başlatma talimatı 
verdi. Yıllardır Çin fi kri mülkiyet ve ye-
nilik hususunda bozuk ticari uygulamalar 
gerçekleştiriyor. Birleşik Devletler Ticari 
Temsilciliği, 8 aylık periyotta halk du-
yumları ve görüşlerini de içeren kapsamlı 
bir soruşturma yürüttü. 200 sayfalık de-
taylı raporda, Birleşik Devletler Ticari 

Temsilciliği, Çin’in ekonomimize ve iş-
çilerimizin ve işlerimizin geleceğine za-
rar verecek fi kri mülkiyet ve teknolojinin 
hırsızlığı ve kopyalanmasıyla sonuçlanan 
sanayi politikalar ile uğraştığı bulunmuş-
tur.

Fikri mülkiyet ve teknolojiye tehdit
Birleşik Devletler Ticari Temsilci-

liği Bölüm 301 Raporu; Çin politika ve 
uygulamalarının, ABD yenilikçilerinin 
teknoloji ve know-howlarını Çin’de iş 
yapma fi yatına devretmeye zorladığını  
tespit etti. Aynı zamanda Çin, hükümete 
ait sermayeler ve fi rmalarla Amerikan iş 
yerlerini satın alıp külfetli fi kri mülkiyet 
lisanslamalarını Çin’de yapmak gibi Bir-
leşik Devletler teknolojilerini yakalamak 
için ekonomik olmayan araçlar kullanı-
yor. Birleşik Devletler Ticari Temsilci-
liği Raporu, Çin Hükümeti’nin ticari kâr 
için Birleşik Devletler teknolojilerinin 
doğrudan çalınmasına sponsor olduğu-
nu da ortaya çıkarttı. Bu uygulamalar 
Amerika’nın en kritik mukayese avantajı-
na ve ekonomimizin geleceğine yani fi kri 
mülkiyet ve teknolojiye bir tehdittir.

Trump yönetimi, bir yılı aşkın süredir 
sabırla Çin’in adaletsiz uygulamalarını 
bırakıp, pazarını açarak gerçek pazar re-
kabetine girmesini tavsiye ediyor. Biz 
Çin’in yapması gereken belirli değişiklik-
lerle ilgili gayet açık ve detaylıyız. Maa-
lesef, Çin, ABD ekonomisinin geleceğini 
riske atan tutumunu değiştirmedi. Bizim 
resmi kaygılarımıza hitap etmek yerine 
Birleşik Devletler mallarına karşı misille-
me başlattı. Böyle bir eylem için gerekçe 
yoktur.

Birleşik Devletler, geçmişte olduğu 
gibi Çin’in adaletsiz ticaret uygulamaları 
ve Çin’in ABD mal ve hizmetlerine karşı 
pazarını açması konusunu çözüme ulaş-
tırabilecek her türlü gayreti sarf etmeye 
isteklidir. Bununla birlikte, adil ve iki 
tarafl ı bir rekabet etme konusunda işçi-
lerimizin ve iş yerlerimizin yeteneklerini 
savunmada ihtiyatlı kalacağız.”

ABD’nin küresel ticareti etkisi altına 
alan korumacı politikalarının açtığı 
cephe genişliyor. Daha önce Avrupa 
Birliği ile yaşananlardan Çin de 
nasibini alıyor.  ABD Devletler Ticari 
Temsilcisi Robert Lighthizer, 34 milyar 
dolar değerindeki Çin ithalatına 
%25 gümrük vergisi uygulamaya 
başlandığını belirtirken açıklamasında 
Çin’e suçlamalarda bulundu: “Çin, 
hükümete ait sermayeler ve firmalarla 
Amerikan iş yerlerini satın alıp 
külfetli fikri mülkiyet lisanslamalarını 
Çin’de yapmak gibi Birleşik Devletler 
teknolojilerini yakalamak için 
ekonomik olmayan araçlar kullanıyor.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, ABD'nin 
Çin'den ithal ettiği 818 ürüne ek 
yüzde 25 vergi koyması kararının 
sadece bu iki ülkeyi değil tüm 
dünyanın refahını etkileyeceğini 
söyledi.

Korumacı dalga                 Çin kıyılarına geldi
ABD, 34 MİLYAR DOLARLIK İTHALATA %25 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAK

Ticari savaşların kazananı olmaz

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, "Çin 
ithalatının nihai olarak 50 milyar dolarına 
kadar geçerli olacak. Vergilerle hedef alınan 
mallar Çin’in sanayi politikaları ve zorlanmış 
teknoloji transfer uygulamalarını kullanan 
ürünlerdir." açıklamasında bulundu.





6  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ TEMMUZ 2018

Sanayide doktora dönemi

Türkiye'nin 2023 yılı hedefl eri ve 
buna bağlı olarak sanayinin önce-
likli ihtiyaçları doğrultusunda yep-

yeni bir program hazırladıklarını anlatan 
TÜBİTAK Başkanı, sanayinin ihtiyaç-
larına yönelik doktoralı araştırmacı ve 
sanayide istihdam edilen doktoralı araş-
tırmacı sayısında artış olacağına inandık-
larını dile getirdi. 

Sanayi Doktora Programı’yla sanayide 
ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip 
nitelikli insan kaynağını destekleyecekle-
rinin altını çizen Prof. Dr. Hasan Mandal, 
program kapsamında doktoralı çalışanla-
rın, üniversite-sanayi iş birliğiyle yetişti-
rileceğini söyledi.

Burs ve istihdam
TÜBİTAK Başkanı, çağrısı açılan 

programa başvuruların üç ay devam ede-
ceğine işaret ederek, "Özel sektörde daha 

fazla araştırmacı istihdam edilmesini teş-
vik etmek amacıyla geliştirdiğimiz Sana-
yi Doktora Programı çerçevesinde, proje 
başına 2,5 milyon liraya kadar destek 
verilecek. Program kapsamındaki öğren-
ciler, eğitimleri süresince ayda 4 bin 500 
lira burs ve doktora sonrasında da istih-
dam desteği alabilecekler." dedi.

İki iş birliği modeli
Prof. Dr. Mandal, Sanayi Doktora 

Programı'nda; yurt içinde doktora eğitimi 
veren devlet veya vakıf yükseköğretim 
kurumları, yeterlilik almış araştırma alt 
yapıları, Ar-Ge veya tasarım merkezine 
sahip fi rma ve teknoparklar bünyesinde 
Türkiye'deki yerleşik sermaye şirketleri-
nin yer alabileceğine dikkat çekti. 

TÜBİTAK Başkanı programla ilgili 
şunları kaydetti: "Oldukça kapsamlı ta-
sarlanan Sanayi Doktora Programı'nda, 
bir üniversite veya araştırma altyapısının, 
en az bir ya da iki özel sektör kuruluşuyla 
protokol yaparak başvurabilecekleri iki 
farklı işbirliği modeli bulunuyor. Proto-
kol çerçevesinde desteklenecek projeler-
de, nitelikli insan kaynağının sanayiye 
yönelik alanlarda doktora yapmasının ya-
nında, doktora öğrencilerinin aynı ortam-
da rekabet önceliğine yönelik projelerde 
birlikte eğitim görmelerini ve doktora 
eğitimleri sonrasında birbirlerinin rakibi 
fi rmalarda çalışma imkanı bulmalarını 
hedefl iyoruz." dedi.

Hasan Mandal, program kapsamındaki 
öğrencilere en fazla beş yıl süreyle burs 
ve iş birliği modeline bağlı olarak özel 
sektör kuruluşlarına üç yıl boyunca yüzde 
40 ila yüzde 60 oranında değişen istihdam 
desteği, proje yöneticisi ve akademik tez 
danışmanlarına da Proje Teşvik İkrami-
yesi verileceğini belirtti. Sanayi Doktora 
Programı'na üniversitenin ya da araştırma 
alt yapısının, sanayi kuruluşuyla yapacağı 
protokol ile başvuru yapabileceğinin altı-
nı çizen Prof. Dr. Hasan Mandal, bursiyer 
seçiminin başvuru yapan kurumlar tara-
fından yapılacağını bildirdi.

YURT DIŞI İMKANI
Programda, doktora eğitimlerine 
yeni başlayan öğrenciler başta 
olmak üzere, hali hazırda dokto-
rasına devam edenlerin ise tez 
konularının henüz belirlenmemiş 
olması şartının aranacak. Herhangi 
bir yerde çalışmayanların yanı sıra 
projeye dâhil olan sanayi kurulu-
şunda çalışan doktoralılar da burs 
alabilecek. 

Bursiyerler, tez aşamasında be-
lirlenen başarı kriterlerini yerine 
getirmeleri halinde, panel değer-
lendirmesi olmadan bir dönem 
araştırmalarını yurt dışında sürdüre-
bilecek. Söz konusu kişiler mezun 
olduktan sonra iş aramalarına 
gerek kalmadan doktora yaptıkları 
alanda istihdam edilebilecekler. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 
A.Ş. bünyesinde kurulan ve Bor-

sa İstanbul’un ana yatırımcısı olduğu 
BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 
yatırım yapmak ve ortak olmak için 
paydaşlarını arıyor.

BİST Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu, 20 milyon TL fon büyüklüğüne 
sahip olacak ve yüksek büyüme potan-
siyeli olan, ihracat, teknoloji ve yenilik 
odaklı KOBİ’lere, erken aşama girişim-
lere ve fi nteklere doğrudan sermaye ya-
tırımı yapacak.

BİST Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu ile fi nansal teknolojiler, bilgi ve 
iletişim teknolojileri, sağlık teknolo-
jileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, 

gıda ve tarım teknolojileri başta olmak 
üzere geniş bir yelpazede yatırımlar ya-
pılması hedefl eniyor. Yatırımlar Borsa 
İstanbul Özel Pazar üzerinden gerçek-
leştirilecek. Özel Pazar üyelik şartlarını 
sağlayan ve hali hazırda sürdürülebilir 
bir gelir modeli olan anonim ve limited 
şirketlere yatırım yapılacak.

Fon, Borsa İstanbul Özel Pazar üze-
rinden yapacağı yatırımlarla ekonomik 
büyümeyi, ihracatı ve inovasyonun 
gelişmesini desteklemeyi amaçlıyor. 
Fona başvurular başladı. girişimlerinin 
değerlendirilmesini isteyen şirketler 
başvuru ve diğer süreçlere  www.bisto-
zelpazar.com adresinden ulaşabilir.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, Sanayi Doktora Programı 
kapsamındaki öğrencilerin, eğitimleri 
süresince ayda 4 bin 500 lira burs ve 
doktora sonrasında istihdam desteği 
alabileceklerini söyledi.

Borsa İstanbul (BIST), 20 milyon 
liralık Girişim Sermayesi Fonu ile 
yüksek büyüme potansiyeli olan, 
ihracat, teknoloji ve yenilik odaklı 
KOBİ’lere, erken aşama girişimlere 
ve finteklere doğrudan sermaye 
yatırımı yapacak.

BIST’ten KOBİ’lere
20 milyonluk fon Resmi Gazete’de yayımlanan KOS-

GEB Destek Programları Yönet-
meliği’ndeki değişiklikle, yönetmelik 
kapsamındaki işletmelerin KOBİ vas-
fını kaybetme/kazanma veya sınıf de-
ğiştirme tarihlerine ilişkin düzenleme 
yapıldı.

15.06.2010 tarihli ve 27612 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-
lüğe giren KOSGEB Destek Program-
ları Yönetmeliği’nde 04.07.2018 tarihli 
ve 30468 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren değişiklik 
ile yönetmeliğinin 11. maddesinin so-
nuna “(7) Bu Yönetmelik kapsamında 
işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/
kazanma veya sınıf değiştirme tarihleri; 
Kurumlar Vergisi mükellefl eri için Ni-
san ayı sonu, Gerçek usulde/Basit usul-
de gelir vergisine tabi olanlar için Mart 
ayı sonu olarak esas alınır. İşletmelerin 
KOBİ vasfını kaybetmeden önce uy-
gun bulunan proje/destek başvuruları 
KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış 
hak olarak değerlendirilir ve ödemeler 
yapılabilir. KOBİ vasfı kaybedildikten 
sonra yeni proje/destek başvurusu yapı-
lamaz.” fıkrası eklendi.

Yapılan değişiklik ile KOBİ’lerin 
vasıf kaybetme/kazanma veya sınıf de-
ğiştirme tarihleri net belirlendi. Ayrıca, 
işletmelerin KOBİ vasfına sahipken 
uygun bulunan proje ve destek başvu-
ruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile ka-
zanılmış hak olarak değerlendirilecek 
ve ödemeler yapılabilecek. KOBİ vasfı 
kaybedildikten sonra yeni proje ve des-
tek başvurusu yapılamayacak.

KOBİ tanımı güncellendi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin 

tanımında değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik değişti. Buna göre, yıllık 
net satış hasılatı ve mali bilanço üst 
limiti 40 milyon TL’den 125 milyon 
TL’ye yükseltildi.

Ülkemizde yaşanan makro ekono-
mik gelişmeler, işletmelerin iş hacimle-
rinin büyümesi, KOBİ başına ortalama 
ciro tutarlarındaki artışlar, KOBİ’leri 
ve büyük işletmeleri sınıfl andırmada 
farklı kuruluşlar tarafından farklı mali 
kriterlerinin kullanılması, işletmelerde 
ölçek büyüdükçe teknoloji düzeyinin 
ve katma değerinin artması nedeniyle 
KOBİ tanımı güncellendi. KOBİ’lerin 
mali kriterleri için belirlenen eşik değer 
40 milyon TL’den, 125 milyon TL’ye 
yükseltildi.

24 Haziran 2018 tarihli 30458 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayınlanan yö-
netmelik değişikliği ile birlikte 8 bin 
846 büyük işletme daha KOBİ tanımı 
kapsamına alındı. Yönetmelik deği-
şikliğinden önce 3 milyon 461 bin 645 
olan KOBİ sayısı, güncelleme sonrası 3 
milyon 470 bin 491’e yükselmiş oldu. 

Yönetmeliğe eklenen geçici madde 
ile de Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafın-
dan sağlanan hazine destekli kefaletler-
den yararlanmakta olan büyük işletme-
lerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar 200 
milyon TL kredi kullanması imkanı 
devam ettirildi. 

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nde Değişiklik
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30 yıllık ömür testini tamamlamış, 
uluslararası standartlarda test edip 
onaylanan, düşük enerji tüketimi, düşük 
gürültü seviyesi, çevreci ve güvenli 
tasarımıyla ön plana çıkan Panorama 
Tramvayı 370 mm giriş yüksekliği ve 
%100 alçak tabanıyla yolcu konforunu ön 
planda tutmakta. 32.500 mm uzunluğa, 
2.500 mm genişliğe sahip Panorama, 
210 yolcu kapasitesine sahip. Estetik 
tasarımıyla dikkat çeken Panorama 21 ay 
sonra Olsztyn şehrinde hizmet vermeye 
hazırlanıyor.

Türk raylı sistem yatırımları ve bu-
nun ardından gelişen güçlü üreti-
ciler, dünya markası olma yolunda 

emin adımlarla ilerliyor. Bursa’da yer-
leşik, dünyanın 7’nci tramvay üreticisi 
Durmazlar, ilk ihracatını Polonya’ya ger-
çekleştirecek. 

Olsztyn kentinde Şubat ayında ger-
çekleştirilen ihalede tüm teknik spesifi -
kasyonları uygun görülen ve en iyi teklifi  
sunan aleyi kazandı. İlk etapta 12 tram-
vay üretimini kapsayan anlaşmaya göre 
tramvay adeti 24’e kadar çıkabilecek. 
Kocaeli ve Samsun’da çalışmakta olan 
Panorama modeli tramvay 2020 yılında 
Olsztyn raylarında seferlere başlayacak. 
Durmazlar 12 araçlık tramvay ihalesinin 
bedeli yaklaşık 20 milyon Euro.  

Tüm şartları yerine getiren tek firma
Olsztyn Belediye binasında düzen-

lenen ve Varşova Büyükelçiliği Ticaret 
Başmüşaviri Atilla Gökhan Kızılarslan’ın 
da yer aldığı törende konuşan Belediye 
Başkanı Pietr Grzymowicz, Durmazlar 
fi rmasının istedikleri tüm şartları yerine 
getiren tek fi rma olduğunu söyledi. 123 
bin kişinin yaşadığı Olsztyn kentinde 11 
kilometre demiryolu ağı bulunduğunu 
anlatan Grzymowicz, 7 kilometre daha 
ilave yatırım gerçekleştireceklerini kay-
detti. 

Durmazlar Holding Yönetim Kuru-

lu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz 
Yılbirlik de 2009 yılında başladıkları 
çalışmaların meyvesini almaktan duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek, ilk 
yerli tramvayın Polonya ile Avrupa’nın 
kapılarını açtığını söyledi. Yılbirlik, 
Türkiye’de Polonya Cumhuriyeti’nin 
bir elçisi olarak Polonya’nın Bursa fahri 
konsolosu olduğunu da hatırlatarak “İki 
ülke arasında gerek kültürel, gerekse 
ekonomik alanda yepyeni köprüler kura-
bilmek en önemli hedefl erimden biriydi. 
Çünkü ancak bu ilişkiler sayesinde kardeş 
olabiliriz. Bu açıdan bakıldığında bugün 
emeklerimizin karşılığını aldığımız bir 
gün ve bu bizler için büyük onur” dedi. 

Durmazlar olarak 65 yıldır makine 
sektöründe faaliyet gösterdiklerini, 120 
ülkeye ihracat yaptılarını anlatan Yıl-
birlik, 30 yılı aşkın süredir Polonyalı 
sanayicilere hizmet verdiklerini, raylı 
sistemler grubu Durmaray’ın da Olsztyn 
belediyesinin, Polonya halkının güvenini 
kazanmış olmasının kendilerine büyük 
gurur verdiğini belirtti. 

POLONYA’NIN TRAMVAYI TÜRKİYE'DEN
PANORAMA TRAMVAY 2020’DE SEFERE BAŞLIYOR

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi (ARUS) üyesi 
Durmazlar, ilk ihracatını 
AB üyesi ülkesi Polonya’ya 
gerçekleştirecek. 12 araçlık 
tramvay ihalesinin bedeli 
yaklaşık 20 milyon Euro.  

Anlaşma, Olsztyn Belediye Başkanı Pietr 
Grzymowicz ile Durmazlar Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz 
Yılbirlik arasında imzalandı.

İPEKBÖCEĞİ’YLE 
BAŞLADI
Dünyada raylı sistemler sektöründe 
ilk sıralarda yer almayı hedefleyen 
Durmaray, araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına 2009 yılında başladı. 
2011 yılına gelindiğinde ise Durma-
ray gövde ve boji imalatı için 15 bin 
m2 kapalı ve 50 bin m2 açık alana 
ve raylı sistemler araç üretimi içinse 
25 bin m2 ve 10 bin m2 açık alana 
sahip 2 ayrı tesiste üretim yapmaya 
başladı. 

Üretilen ilk tramvay İpekböce-
ği adıyla 2013 yılında Bursa’da 
raylarla buluştu. Ardından 2015 
yılında Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından ihalesi açılan 60 
adet Hafif Raylı Sistem (HRS)  ve 
12 Adet çift yönlü tramvay projeleri 
izledi. Durmaray’ın yeni jenerasyon 
tasarımı olan Panorama ise 2016 
yılında 8 araçla Samsun’da, çift 
yönlü 12 araçla da Kocaeli’nde 
hizmet vermeye başladı. Kocaeli 
Belediyesi’nin 2017 yılında yeniden 
açılan ihaleyle talep ettiği 6 araç ise 
bugünlerde Durmaray tesislerinde 
üretiliyor.

üyesidir

İşgücünün niteliğinin yükseltilmesi ve 
mesleki eğitim konusunda çok sayıda 

proje gerçekleştiren ASO, çalışanların 
becerilerinin belgelendirilmesi konusun-
da da önemli bir destek kararı aldı. ASO 
1. OSB ve 2. OSB’de iki adet Mesleki 
Test ve Sertifi kalandırma Merkezi (ASO 

METES) kuran ASO, bu merkezlerde 
gerçekleştirilen toplam 34 meslek için-
de yer alan zorunlu mesleklerin sınav 
ücretlerini üyeleri adına ödeyecek. İşçi-
lerin sınavda başarılı olmaları durumun-
da, belge zorunluluğu olan mesleklerde 
devlet desteği olduğu için, ASO ödediği 
ücretleri daha sonra geri alma imkanı 
bulabilecek. 

Türkiye’nin hedefl erine ulaşabilmesi 
için iş gücünün niteliğinin yükseltilme-
si gerektiğini vurgulayan ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir, “Mesleki eğitimle il-
gili çok sayıda projemizin yanısıra, ça-
lışanların becerilerinin belgelendirilmesi 
konusunda da iki merkez kurduk. ASO 
1. OSB ve 2. ve 3. OSB’de kurduğumuz 
Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Mer-
kezleri (METES) ile sadece Ankara’ya 
değil tüm Türkiye’ye hizmet veriyo-
ruz. Büyük bölümü belge zorunluluğu 
getirilen mesleklerle ilgili sınav yapan 

bu merkezlerde başarılı olamayan çalı-
şanlarımızı da yeni kurduğumuz ASO 
Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) ka-
nalıyla eğiterek sınavlara hazırlıyoruz.” 
dedi.

Özdebir, bu ücretleri ASO tarafından 
ödeyerek hem belgeli çalışan sayısını ar-
tırmayı, hem de üyelerin üzerindeki yük-
leri bir nebze olsun hafi fl etmeyi amaçla-
dıklarını söyledi.

ASO, bu çalışma kapsamda OSTİM 
OSB ile de kurumsal iş birliği yapacak. 
İki kurum tarafından imzalanan protoko-
le göre metal ve elektrik-elektronik sek-
töründe METES ile çalışma yürütülecek. 
Bu meslekler şöyle: Elektrik Pano Mon-
tajcısı, Otomasyon Sistemleri Montajcı-
sı, Otomasyon Sistemleri Programcısı, 
Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elema-
nı, Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları 
Montajcısı, Frezeci, Tornacı, Taşlama 
Tezgah İşçisi ve NC/CNC Tezgah İşçisi.

ASO’DAN BELGE DESTEĞİ
Ankara Sanayi Odası (ASO), üyesi olan 
firmalarda çalışan işçilerin zorunlu 
mesleklerdeki mesleki yeterlilik 
belgesi sınav ücretlerini ödeme kararı 
aldı. Branşlara göre 500 ile 1000 TL 
arasında yer alan sınav ücretleri, 
firmaların işçileri adına müracaatı ile 
ASO tarafından ödenecek. ASO, OSTİM 
OSB ile de iş birliği yapacak. 

Kaynak: Ömer Faruk Çiftçi/Dünya Gazetesi
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“5G’nin belirleyicisi olmak şart”

5G Vadisi Açık Test Sahası Test 
Altyapıları İmza Töreni, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 

Turhan, Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fa-
tih Sayan ve sektör temsilcilerinin ka-
tılımıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nda gerçekleştirildi. 

Törende, 5G Vadisi Açık Test 
Sahası’nda test şebeke altyapılarının ku-
rulmasına yönelik çalışmanın ortakları 
olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniver-
sitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ), Türk Telekom, Turkcell, Vo-
dafone, ULAK A.Ş., Huawei, Spark Öl-
çüm, Netaş ve Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi (HTK) üyesi İ2İ Systems 
imza attı.

Törenin ardından düzenlenen prog-
ramda, 5G ve ötesi yol haritasının belir-
lenmesi amacıyla hazırlanan, 5G ve Ötesi 
Beyaz Kitap katılımcılara tanıtıldı. 

“Standartların belirlenmesinde
yer almalıyız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, 5G için Ar-Ge ve yer-
li üretim çalışmalarının hızlandırılması 
gerektiğini belirterek, "5G standardının 
belirlenmesi sürecinde de yer almak zo-
rundayız. ULAK gibi baz istasyonlarının 
yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşün-
meliyiz." dedi.

Atılan adımlar sonucu haberleşme 
altyapısının sadece insanların bağlantı 
kurduğu bir ağ olmaktan çıktığını anla-
tan Bakan Turhan, vatandaşlar tarafından 
akıllı evler, sürücüsüz araçlar, akıllı ula-
şım, nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 
gibi birçok hizmetin talep edilmeye baş-

landığına dikkat çekti. 

Şimdiden nesneler, binalar, yollar gibi 
nesnelerin oluşturacağı akıllı ağların ku-
rulmaya başlandığını bildiren Turhan, 
"Hangi teknoloji önümüze gelirse gel-
sin, yüksek kalitede haberleşme altyapı-
sı sunulmadığı takdirde bu teknolojileri 
kullanma ve vatandaşımızın hizmetine 
sunma şansımız olamaz. Bu nedenle de 
belirlediğimiz hedefl ere ulaşabilmek için 
yeni altyapıları hızlandıracak tedbirleri 
gecikmeksizin hayata geçirmemiz ge-
rekiyor. Bunu sağlamak için öncelikle 
sektörün karşılaştığı sorunları çözeceğiz. 
Altyapımızı hızlandıracak ve milli altya-
pının kurulmasını sağlayacak adımları da 
hızla atacağız." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yönlendirmeleriyle 5G se-
viyelerini hedefl eyen bir altyapı üzerin-
de çalışma başlatıldığına dikkati çeken 
Turhan, yerli baz istasyonu ULAK'ın da 
geliştirilerek kullanılmaya başlandığını 
anımsattı.

ULAK baz istasyonlarını bu altyapı-
larda belirli oranlarda kullandıklarını ve 
bu oranı da zaman içinde artırmayı plan-
ladıklarını vurgulayan Turhan, sözlerini 
şöyle: "ULAK sadece bir başlangıç. Bi-
zim 5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalış-
malarını hızlandırmamız, ayrıca dünyada 
bu konuda ilk ürün geliştiren ülkeler ara-
sına girmemiz şarttır. Hatta 5G standardı-
nın belirlenmesi sürecinde de yer almak 

zorundayız. ULAK gibi baz istasyonla-
rının yanı sıra 5G antenleri üretimini de 
düşünmeliyiz. Çünkü gelecekte sadece 
rol alan değil, oyun kuran, yöneten ülke 
olmak için 5G'nin belirleyicisi olmamız 
şarttır."

Vadi, 5G’yi geliştirecek herkese açık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan 

Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 11 ay 
önce işletmeciler; Turkcell, Turk Tele-
kom ve Vodafone ile ODTÜ, Hacettepe 
ve Bilkent Üniversiteleriyle 5G Vadisi 
için iş birliği protokolü imzaladıkları-
nı hatırlattı. 5G Vadisi’nin şirketlere ve 
araştırmacılara sunacağı imkanları anla-
tan Sayan, “Dünyada 5G çalışmalarının 
önde gelen şirketlerinden birçok fi rma 

5G vadisine kuracağı sistemlerle burada 
çalışan araştırmacılarımıza fırsatlar suna-
cak.” dedi.

ULAK’ın geliştirdiği sistemleri 5G 
Vadisi’ne yerleştirerek Türkiye’yi 5G’ye 
yerli ve milli imkanlarla taşıma noktasın-
da çok önemli bir adım attığını belirten 
Sayan, “Yerli umudumuz İ2İ Systems 
de 5G Vadisine kuracağı Vadicell ile 
öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, 
start-up’larımız için önemli bir örnek 
teşkil ediyor. Son olarak Spark Ölçüm 
Teknolojileri’nin vadiye vereceği destek 
de araştırmacılarımız için kaçırılmama-
sı gereken bir fırsat.” değerlendirmesini 
yaptı.

5G Vadisi’nin, 5G’yi geliştirecek, öte-
sine geçecek herkesin kullanımına açık 
olduğuna dikkati çeken Sayan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “5G Vadisi’nde sadece 
antenler, çekirdek şebekeler geliştiril-
meyecek. 5G Vadisi akıllı tarımın, akıllı 
şehirlerin, sağlık çözümlerinin, eğlence 
çözümlerinin geliştirildiği, hayatın her 
alanına dokunan yeni ürünlerin planlan-
dığı, tasarlandığı, geliştirildiği yer olacak. 
Hedefi miz 5G Vadisi’nden çıkıp dünya 
pazarında teknoloji devleri ile boy ölçü-
şebilecek ürün ve hizmetler geliştirebil-
mek.”

Yol haritası ‘Beyaz Kitap’ta

5G ve Ötesi Beyaz Kitap’ın 5GTR Fo-
rum bünyesinde tüm ekosistemin katkıları 
ile hazırlandığını vurgulayan Sayan, “Be-
yaz Kitap’ta Türkiye’yi 5G ve Ötesine ta-
şıyacak yol haritası çıkartıldı. Türkiye’nin 
öncelik vermesi gereken konuları, yerlilik 
ve millilik için halihazırda neler yapıldı-
ğını, bundan sonra neler yapılabileceğini 
Beyaz Kitap’a 5GTR Forum üyeleri yaz-
dı. 5GTR Forum’un 4 çalışma grubunda 
pişirilen Beyaz Kitap uzun ve meşakkatli 
bir çalışmanın eseri.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, “Gelecekte sadece rol 
alan değil, oyun kuran, yöneten ülke 
olmak için 5G'nin belirleyicisi olmamız 
şarttır.” dedi.

Mehmet Cahit Turhan

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tür-
kiye Milli Komitesi 64. Genel Kurul 

Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı, 
geçtiğimiz aylarda bir dizi tarife ve karşı 
tarifelerin yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, 
“Ticaret savaşları bizim için müthiş bir teh-
dit. Avrupa ve Asya'dan gelen son veriler, 
yeni ihracat siparişlerinde düşüşe işaret edi-
yor. Özellikle ABD’nin yeni dönem ticaret 
politikası anlayışı, küresel ticaret şartlarını 
giderek daha zorlu hale geliyor. Dünyanın 

en büyük iki ekonomisi arasında artan ger-
ginlik, 70 yıldır devam eden küresel kurallı 
ticaret düzenini tartışma konusu haline ge-
tirdi.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, ABD’nin 700 milyar do-
lar tutarında ticaret açığının yaklaşık yarı-
sının, Çin ile ticaretinden kaynaklandığını 
ifade ederken, bu açığın 100 milyar dolar 
seviyesinde oluşmasının, ABD tarafından 
kabul edilebilir bir seviye olarak görüldü-
ğünü söyledi.

Son durum 
2017’de küresel mal ticaretinin yüz-

de 4,7 oranında artarak, 2011 yılından bu 
yana en yüksek büyüme oranına ulaştığını 
hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
bu sürecin yeni tehditler altında bulun-
duğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, küresel 
ticaret üzerindeki anlaşmazlıklar, artan ko-
rumacı tedbirler ile yükselen faiz oranları 
ve petrol fi yatlarının bunların başlıcaları 
olduğunu dile getirdi.

 ABD'deki güçlü istihdam ve ılımlı sey-
reden enfl asyon göz önüne alındığında, 
FED’in önümüzdeki iki yıl boyunca faiz 
oranlarını yükseltmeye devam etmesinin 
beklendiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu 
şöyle konuştu: “Bu da hem doların değer 
kazanmasına, hem faizlerin artmasına, 
hem de küresel likiditenin ABD’ye dön-
mesine yol açıyor. Yatırımcılar bu yılın 
sadece Mayıs ve Haziran aylarında geliş-
mekte olan piyasalardan 14 milyar dolar 
geri çekti.

 Ayrıca ABD, Çin’in 2001 yılında 
DTÖ’ye üye olurken, küresel kuralla-
ra uyarak diğer üye ülkelere pazar açma 
sağlayacağı sözünü yerine getirmediğini, 
Çin pazarında kısıtlayıcı önlemler almaya 
devam ettiğini ileri sürüyor. Çin ve ABD 
arasında süre giden salvolar, mevcut kural-
lı küresel ticaret düzenini sona erdirmese 
bile ciddi zarar verebilecektir. Özellikle de 
DTÖ’nün gücü ve etkinliğinin zayıfl aması 
riskiyle karşı karşıyayız. Ülkemiz de, kü-
resel ticaret sisteminin önemli bir parçası.

 Küresel ihracat içinde % 1,2’lik payla 
22. sıradayız. Küresel ithalatta ise % 1,6 
payla ve 15.yiz. Dolayısıyla, kurallı küre-
sel ticareti destekleyen, DTÖ ve ICC gibi 
kurumların güçlü ve etkin olması, bizim 
yararımızadır. Gelecek yıl ICC’nin,100. 
yılını kutlayacağız. ICC’nin hem dünya-
da hem de ülkemizde üstlendiği büyük 
sorumlulukları ve iş dünyası için verdiği 
hizmetleri, yerine getirdiği görevleri, en 
iyi şekilde tanıtmayı ve anlatmayı planlı-
yoruz."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ABD’nin yeni dönem ticaret politikası 
anlayışıyla küresel ticaret şartlarının 
giderek daha zorlu hale geldiğine 
dikkat çekti. 

Küresel ticaret şartları zorlaşıyor
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30 ATAK Helikopteri Pakistan’da uçacak

Tek seferde en büyük savunma ihracatı

SSB tarafından yapılan bir diğer 
açıklamada Sefine Denizcilik 

Tersanecilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.  
(Sefine Tersanesi) arasında Denizde 
İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİM-
DEG)Tedarik Projesi Sözleşmesi’nin 
imzalandığı duyuruldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
ihtiyacına yönelik hazırlanan projey-
le; muharip gemilerin akaryakıt, su 
ihtiyaçları ile yiyecek, yedek parça, 
tıbbi malzeme, cephane ikmal ihtiya-
cı denizde ikmal yöntemiyle gerçek-
leştirilecek. Bu gemi aynı zamanda 
MİLGEM, LHD gibi muharip gemiler-
le birlikte açık deniz ve okyanus ötesi 

sahalarda Komuta Kontrol Gemisi 
görevini icra etme kabiliyetine sahip 
olacak.

%77’nin üzerinde yerli katılım

Gemi, yerli tasarım ile Sefine Ter-
sanesi tarafından inşa edilecek ve 
Aselsan, Havelsan, Türk Loydu başta 
olmak üzere birçok yerli savunma 
sanayii firması bu projede görev 
alacak. SSB tarafından yürütülen 
sözleşmeler kapsamındaki yerli 
sistemlerin ADVENT Savaş Yönetim 
Sistemi’ne entegrasyonunu içeren 
projeyle %77’nin üzerinde yerli sana-
yii katılımı ve offset gerçekleştirilmiş 
olacak.

DİMDEG tedarik projesi başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
tarafından yapılan açıklamada, Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 

ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı 
arasında devam eden T129 ATAK He-
likopteri sözleşme görüşmelerinin nihai 
sonuca ulaştığı ve 30 adet T129 ATAK 
Helikopteri’nin satışına yönelik resmi 
sözleşme imzalandığı bildirildi. TUSAŞ 
bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, 
eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir 
sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağla-
dı.

Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşulları-
na uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla 
T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif He-
likopteri, yeni nesil görev ve silah sistem-
leri ve sınıfındaki en üstün performans ve 
manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuv-
vetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde 
kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle 
küresel pazarlardaki rekabette en önemli 

oyuncular arasında yer alıyor.

Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından 
Türkiye ve Pakistan’da kapsamlı testlere 
tabi tutulan T129 ATAK Helikopteri, tüm 
testleri başarıyla geçerek gereksinimleri 
karşılayarak, dünyada kendi sınıfındaki 
en etkin taarruz helikopteri olma özelliği-
ni de bir kez daha ispat etti. 

Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin tek seferde yapılan en büyük sa-
vunma sanayii ihracatı gerçekleştirilmiş 
oldu.

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet 
T129 ATAK helikopterinin satışına 
yönelik imzalar atıldı. Böylece tek 
seferde en büyük savunma sanayii 
ihracatı gerçekleştirildi. 
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Eski Meclis binasında yapılan 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. 
Toplantısı Açılış Töreni’nde 
konuşan Erdoğan, önemli me-

sajlar verdi. Erdoğan konuşmasında, 
Türkiye’nin kalkınmasında lokomotif 
görevi olan iş dünyasına yönelik mesajlar 
verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülke-
mizin üretim yükünü üstlenen sanayici-
mize, girişimcimize, iş dünyamıza, ihra-
catçımıza verecek daha çok katkılarımız 
var.” sözleriyle Türkiye’yi birlikte inşa 
etmek için yapılacak çok işin olduğunu 
vurguladı. 

Türkiye’nin, 24 Haziran seçimleriyle 

yaşadığı tarihî dönüşümün ilk adımını, 
millî iradenin tecelligahı olan eski Meclis 
binasında ve milletin şahitliğinde attıkla-
rını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de, 
millî iradenin üzerinde hiçbir fâni güç 
tanımadıklarını belirterek, “Kurtuluş Sa-
vaşımızın başkomutanı, birinci Meclis’i-
mizin ve devletimizin ilk başkanı, Cum-
huriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında 
emeği geçen tüm milletvekillerimizi, ko-
mutanlarımızı, askerlerimizi, yedisinden 
yetmiş yedisine, erkeğinden kadınına tüm 
kahramanlarımızı tazimle, rahmetle yâd 
ediyorum”

Erdoğan, Türkiye ve Türk Milleti ola-
rak yeni bir başlangıç yapıldığını, bu yeni 
başlangıcın amacının, ülkemizi muasır 
medeniyetler seviyesine yükseltme idea-
line daha kolay ve daha hızlı bir şekilde 
ulaşabilmek olduğunu söyledi. Cumhur-
başkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Meclisimiz en iyi kanunları çıkartacak, 
en iyi yasama faaliyetlerini yürütecek, 
buna inanıyorum. Hükûmetimiz en iyi 
icraatları yapacak, en iyi yürütme faali-
yetlerini gerçekleştirecek, buna inanıyo-
rum. Yargımız bağımsız ve tarafsız bir 
şekilde adaletin tecellisi için çalışacak, 
buna da inanıyorum. Sivil toplum kuru-

luşlarımız, medyamız, iş dünyamız, esna-
fımız, sanatkârımız, sporcumuz, sanatçı-
mız, velhasıl milletimizin her bir kesimi 
kendi üzerine düşenleri en güzel şekilde 
yerine getirecek ve böylece Türkiye’mizi 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkartacağız. Geleceğimize güvenle baka-
bileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar, 
hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız.”

16 yılda Türkiye’yi 3,5 kat büyüttük-
lerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yeni dönemde ülkemizi iki kat daha 
büyüterek, devletimizi payidar kılmakta, 
milletimizin mutluluğunu ve refahını ar-
tırmakta kararlıyız.” dedi.

“KURULACAK YENİ 
FABRİKALARIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir yo-
lun başlangıcında olunduğunu vurgula-
yarak, “Bir kez daha diyoruz ki; mamur 
kılınacak şehirlerimiz, işlenecek bereketli 
topraklarımız, yetiştirilecek yavrularımız 
var. Yapılacak yeni yollarımız, açılacak 
yeni hastanelerimiz, kurulacak yeni fab-
rikalarımız, daha güçlü hâle getirilecek 
eğitim-öğretim kurumlarımız var. Kol 
kanat gerilecek mazlum vatandaşlarımız 
var. Tarlasında hasadını kaldırıp bereke-
tini görmek için gün sayan çiftçilerimi-

ze verilecek daha çok müjdelerimiz var. 
Ayrımcılıkla mücadele ederek bugünlere 
gelen kadınlarımıza hayatın her alanında 
verecek yeni desteklerimiz var.” ifadele-
rini kullandı.

“YÜRÜYECEK DAHA ÇOK 
YOLUMUZ VAR”

Şimdiye dek verdikleri sözlerin ve 
vaatlerin hep arkasında durduklarını, 
bundan sonra da durmaya devam ede-
ceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan,  “Eşit bireyler olarak toplumdaki 
yerlerini alan engellilerimize sağlayacak 
yeni imkânlarımız var. Ülkemizin üretim 
yükünü üstlenen sanayicimize, girişim-
cimize, iş dünyamıza, ihracatçımıza ve-
recek daha çok katkılarımız var. Günün 
ilk ışıklarıyla evinden çıkıp alın teriyle 
rızkını kazanan işçi kardeşlerimizin haya-
tını kolaylaştırmak için atılacak daha çok 
adımlarımız var. Geleceğe umutla bakan 
gençlerimizle büyük Türkiye’yi birlikte 
inşa etmek için yapacak daha çok işimiz 
var. Herkesle birlikte yürüyecek daha çok 
yolumuz var. Hiçbir insanımızı dışarıda 
bırakmadan bir ve beraber olarak ku-
caklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz 
var.” mesajını verdi.

“SANAYİCİMİZE VERECEK DAHA ÇOK 
KATKILARIMIZ VAR”

Türkiye Cumhuriyeti 24 Haziran 
seçimleriyle birlikte yeni bir döneme 
resmen girdi. Yüzde 52,59 oy oranıyla 
sandıktan galip çıkan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem 
kabinesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
ve 16 Bakandan oluşturdu. Erdoğan, 
tarihi dönemeçte iş dünyasına 
mesajlar verdi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YENİ DÖNEMDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ
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Geleceğin büyük Türkiye'sini
inşa zamanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü li-
derliğinde iş dünyası kökenli ve icra-

cı isimlerden oluşan yeni hükümetimizle 
büyük Türkiye'nin inşası başlayacaktır. 
Milletin iradesiyle kabul edilen Cum-
hurbaşkanlığı yönetim sisteminin fi ilen 
başlaması ülkemizdeki istikrarı ve güveni 
daha da güçlendirecektir.
Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın-
dan açıklanan yeni kabinenin önümüzde-
ki bu yeni döneme uygun şekilde icracı 
isimlerden oluşmuş olduğunu memnu-
niyetle öğrendik. Özellikle iş dünyamız-
dan kişilerin hükümette yer almasını çok 
önemli görüyoruz.  Yeni Ticaret Bakanı-
mızın TOBB camiasından çıkmasından 
ayrıca gurur ve mutluluk duyduk. İş dün-
yamızın temsiliyeti karar alma süreçle-
rini hızlandıracak ve yapısal reformların 
hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Artık 
ekonomiye, reformlara odaklanarak gele-
ceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır.

Ekonomik ve ticari başarılar 
bizleri bekliyor
İsmail Gülle 
TİM Başkanı

Artık çok farklı bir yönetim, farklı bir 
Hükümet anlayışı göreceğiz. Cum-

hurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 
2023 hedefl erine taşıyacak kadrolar artık 
belli oldu. Göreve gelecek Bakanlarımı-
zın, hem hizmet hem de koordinasyon 
konusunda son derece başarılı olacakla-
rına yürekten inanıyoruz. Yine özel sek-
tör kökenli Bakanlarımız, fi rmalarımızı 
çok daha iyi anlayacak, taleplerimizi çok 
daha isabetli bir şekilde değerlendirecek. 
Nice ekonomik ve ticari başarılar bizleri 
bekliyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
birlikte artık bürokratik işlemlerin hız 
kazanması, Hükümetimizin karar alma 
mekanizmalarının da daha hızlı ve etkin 
bir şekilde işlemesi en önemli avantajlar. 
Bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınma 
süreci de güçlü bir şekilde devam edecek. 

Yeni bir başarı hikayesi 
yazma vakti geldi
Nurettin Özdebir 
ASO Başkanı

Türkiye önemli bir eşiği aştı. Yeni bir 
başarı hikayesi yazma vakti geldi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakan-
dan oluşan kabine, kamuda bir tasarruf 
anlayışının işareti gibi duruyor. Birbiriyle 
ilgili bakanlıkların birleştirilmesiyle aynı 
zamanda dinamik bir yapı da elde edildi-
ğini düşünüyorum. Özellikle Ekonomi ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın birleşti-
rilmesi yerinde olmuştur.
Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uy-
gulayabileceğimiz bu sistemle erkler bir-

birinden ayrılacak, işler daha hızlı yürü-
yecek. Artık kaybedecek zamanımız yok. 
Süratle Türkiye’yi hedefl erine ulaştıracak 
reformlara ve özellikle ekonomiye odak-
lanmamız gerekiyor.

Reel sektörün önü açılacak
Gürsel Baran
ATO Başkanı 

İnanıyorum ki daha etkin ve verimli 
bir devlet yapısının ortaya çıkmasıyla 

birlikte reel sektörün de önü açılacaktır. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
ciddi bir değişim ve reform süreci başladı. 
Bu süreçte sorunlarımızı hızla çözüp 81 
milyonun refahı için el ele, gönül gönüle, 
birlik ve beraberlik içinde aydınlık gele-
ceğimize doğru yürüyeceğiz. Türkiye'nin 
hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedef-
lerine doğru ilerlemesi ve dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girebilmesi için Anka-
ra Ticaret Odası olarak üzerimize düşen 
her türlü görevi yerine getireceğiz.

Üretim, ihracat, yatırım ve 
büyüme yükselecek
Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Başkanı

Bürokrasiyi azaltarak karar alma ve 
kalkınma hızının artmasını sağla-

yacak olan yeni yönetim sistemi, güçlü 
Türkiye’ye giden yolda önümüzdeki tüm 
engellerin kaldırılmasını ifade etmekte-
dir. İş dünyası olarak, ekonominin emanet 
edildiği değerli ekibin, Türkiye’nin son 
16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha 
yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım 
ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gele-
cek hedefl eri doğrultusunda yükseltece-
ğine inanıyoruz. Güçlü iktidar ve güçlü 
lideriyle iç ve dış tehditlere karşı daha 
sağlam ve daha güvenli olan Türkiye, 

bundan sonraki süreçte hiç vakit kaybet-
meden artık büyümeye ve kalkınmaya 
odaklanarak yoluna kararlı bir şekilde de-
vam edecektir.

Ekonomi idaresi kaptan köşküne çıktı
Şekib Avdagiç
İTO Başkanı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki teknik 
hakimiyetinin Türkiye’ye kazanç olarak 
yansıyacağına eminim. Bana göre bunun 
ilk işareti de ekonomiyle ilgili bakanlık-
lara yapılan atamalarla kendini gösterdi. 
Ekonomiyle ilgili yapılan atamalar, iş 
dünyası olarak bize güven verdi. Bu isim-
lere bakarak ekonomi idaresinin kaptan 
köşküne çıktığını söyleyebilirim. Kabine-
de iş dünyasını yakından tanıyan isimlerin 
bulunması, hem iş alemi için hem Türkiye 
ekonomisi için büyük kazanımdır.

Sürdürülebilir kalkınma 
politikaları önemli
TÜSİAD

Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, 
güçlü bir ekonomi olmakla müm-

kündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi 
için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez 
Bankası olmak üzere denetleyici kurulla-
rın bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin 
hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, 
teknoloji temelli ve sürdürülebilir kal-
kınma politikaları son derece önemlidir. 
Bu konular başta olmak üzere; ülkemizi 
ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yö-
netime başarılar diliyoruz. Ekonomide, 
özellikle makroekonomik dengelerimizi 
sağlamlaştıracak yapısal, mali ve fi nansal 
tedbirleri içeren kapsamlı bir programın 
bir an evvel hayata geçirilmesini temenni 
ediyoruz.

REFORMLARA VE EKONOMİYE ODAKLANILMALI“HER TÜRLÜ KATKIYI 
VERECEĞİZ”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ve 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan Yeni 
Kabinenin, ülkemize, milletimize 
hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Aydın, “Biz de elimizden 
geldiği kadar üretim dünyası 
olarak, özellikle KOBİ’ler olarak 
her türlü katkıyı, desteği ve çabayı 
göstereceğiz.” dedi.

Türkiye’nin, bütün insanlık, 
İslam dünyası, dost ve kar-
deş ülkeler için son derece 

önemli bir ülke olduğuna işaret 
eden Aydın, “Türkiye, bütün dün-
yanın takip ettiği bir ülke. Özellikle 
de mazlum milletlerin gözleri ve 
beklentileri bizim üzerimizde. 
Dolayısıyla Türkiye’de yapılanlar 
sadece Ankara’yı, Türkiye’yi ilgi-
lendirmiyor. Bütün bu beklentileri 
ilgilendiriyor. O nedenle yapılan 
iş, bütün dünyayı ve özellikle de 
İslam dünyasını etkiliyor. Dola-
yısıyla Türkiye’nin kaybedecek 
zamanı yok.” dedi.
Bu ümitlerin yeni yönetim sistemi-
ne odaklandığını kaydeden Orhan 
Aydın, şunları söyledi: “Tam bir 
seferberlik halinde, ülkenin kalkın-
ması için odaklanacak bir yapıya 

ihtiyacımız var. Ümit 
ediyoruz ve diliyoruz ki 

yeni yapı bu beklen-
tilere cevap versin. 
Önce ülkemize son-
ra yakın coğrafya-
mıza, İslam dünya-
sına ve insanlığa 

buradan yeni bir 
dünya modeli 

üretiyor 
olalım.

Tarih ve coğrafyanın verdiği 
sorumluluk
Beklentimiz ve dileğimiz; eğitimi, 
üretimi ve ihracatı öncelikleyici bir 
kalkınma politikasıdır. Bu politika 
ülkemize büyük katkılar sağla-
yacaktır. Hep beraber seferber 
olmalıyız, çalışmalıyız, üretmeliyiz. 
Yeni yapı buna cevap verebile-
cek bir dinamizm içeriyor. Biz de 
elimizden geldiği kadar üretim 
dünyası olarak, özellikle KOBİ’ler 
olarak her türlü katkıyı, desteği ve 
çabayı göstereceğiz. Buna mec-
buruz. Üretmeden, üretimi öne 
almadan hiçbir sorunun çözümü 
mümkün gözükmüyor. 
Türkiye olarak bir sorumluluğun 
orta noktasındayız. Bu, tarih ve 
coğrafyanın verdiği bir sorumlu-
luktur. Bütün tarihimiz, geçmişi-
miz bu örneklerle dolu. Dolayısıy-
la sorumluluğunun farkında olan 
bir yönetim var. Cumhurbaşkanı-
mızın özellikle buna inanmışlığı, 
herkesi motive edecektir. Bu yol-
da hep beraber yeni bir dünyanın 
kuruluşuna şahitlik edeceğiz.” 

ihtiyacımız var. Ümit 
ediyoruz ve diliyoruz ki 

yeni yapı bu beklen-
tilere cevap versin. 
Önce ülkemize son-
tilere cevap versin. 
Önce ülkemize son-
tilere cevap versin. 

ra yakın coğrafya-
mıza, İslam dünya-

ra yakın coğrafya-
mıza, İslam dünya-

ra yakın coğrafya-

sına ve insanlığa 
buradan yeni bir 

dünya modeli 
üretiyor 

olalım.

Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde 8 Kurul görev yapa-
cak. Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kındaki 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nde yer alan Kurullar 
şöyle:  Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim 
Politikaları Kurulu, Ekonomi Politika-
ları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politika-
lar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, 
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, 
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, 
Sosyal Politikalar Kurulu.
Kurulların görevleri 
• Cumhurbaşkanınca alınacak 

kararlar ve oluşturulacak politi-
kalarla ilgili öneriler geliştirmek. 
Geliştirilen politika ve strateji 
önerilerinden Cumhurbaşkanınca 
uygun görülenler hakkında gerekli 
çalışmaları yapmak. Küresel re-
kabetin getirdiği ani değişimlere 
karşı strateji ve politika önerileri 

geliştirmek. Görev alanlarına giren 
konularda kamu kurum ve kuru-
luşlarına görüş vermek.

• Görev alanlarına giren konularda 
Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, 
sivil toplum ve sektör temsilcileri, 
alanında uzman kişiler ve ilgili 
Cumhurbaşkanına rapor sunmak. 
Cumhurbaşkanı programına 
uygunluk açısından, bakanlıklar ile 
kurum ve kuruluşların uygulamala-
rını izlemek ve Cumhurbaşkanına 
rapor sunmak.

• Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, 
sivil toplum ve sektör temsilcileri, 
alanında uzman kişiler ve diğer 
ilgililerin davet edilmesi suretiyle 
genişletilmiş kurul toplantıları 
yapmak. Görev alanlarına giren 
konularda talep, ihtiyaç ve etki 
analizi yapmak veya yaptırmak. 
Cumhurbaşkanınca verilen diğer 
görevleri yapmak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KURULLARI

İş dünyası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemizdeki istikrarı ve güveni daha da güçlendireceği görüşünde. Kabinede icracı isimlerin 
yer almasını memnuniyetle karşılayan reel sektör temsilcileri, süratle Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye 

odaklanılması gerektiğine işaret etti.
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6 bölümde 9 programda eğitim veren 
okul, eğitimleri 6 dönemde tamam-
lıyor. Öğrenciler, 3 dönem teorik, 3 

dönem de OSTİM’li işletmelerde iş yeri 
eğitimi alarak mezun oluyorlar. Gazi Üni-
versitesi OSTİM Teknik Bilimler MYO, 
Türkiye’de bu sistemi uygulayan ilk okul 
olarak dikkat çekiyor. 

Okulda 180’in üzerinde öğrenci, 2017 - 2018 
Eğitim Öğretim Yılında mezuniyet sevin-
ci yaşadı. Mezuniyet törenine; Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem 
Ceylan, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, akademisyenler, OSTİM’li 
iş adamları ve öğrencilerin aileleri katıldı.

“Mesleki beceriyle gençlere 
iş sağlarız”

MYK Başkanı Adem Ceylan, özellik-
le üretimde, istihdamda nitelikli eleman 
yetiştirmeye yönelik ulusal meslek stan-
dartlarını belirlediklerini anlattı. Bugüne 
kadar 792 meslek standardının hayata 
geçirildiğini anlatan Ceylan, “Çalışma 
hayatının beklentilerini karşılayacak stan-
dartlar, özellikle örgün ve yaygın eğitim 
düzenleyen kurumların, müfredatını mes-
lek standartlarına uygun hale getirmesi 

zorunlu hale getirilmiştir.” dedi.

Türkiye’nin mesleki teknik eğitimde 
beceri kazandırılması temel meselesi ol-
duğunu vurgulayan Ceylan, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Özellikle ülkemizde örgün 
ve yaygın eğitimde mesleki bilginin ya-
nında beceri kazandırılması, üretim ve is-
tihdama katkı sağlayacaktır. Eğitim süre-
cinin 3 döneminin pratik olması mesleki 
teknik eğitimde aranan sistem budur. Bu 
okul bunu gerçekleştiriyor. Buna imkân 
sağlayan OSTİM yönetimine ve iş adam-
larına teşekkür ediyorum.”

Genç işsizliğe dikkat çeken Adem 
Ceylan, 250 bin açık iş pozisyonunun 
bulunduğuna işaret ederek, “Ülkemizde 
gençlere mesleki bilgi ve beceriyi kazan-
dırırsak, gençlerimize iş sağlamış, iş ha-
yatına nitelikli çalışan kazandırmış olu-
ruz.” mesajını verdi.

Öğrenciler teknik donanım kazandı
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, üretim yapmanın çok kıymetli 
olduğunu hatırlattı. OSTİM’de üretim 
yapan insanların önemine dikkat çeken 
Aydın, “Burada üretilen ürünler, bütün 
dünyada rekabet ediyor. Bin yıldan beri 
yaşadığımız bu coğrafyada üretim olma-
dan özgürlüğümüzü devam ettirmeyiz.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Katma değerli üretimin bilgiden baş-
ka yolu olmadığını dile getiren Aydın, 

şunları kaydetti: “Bu yüzden biz üniver-
sitelerimizi çok önemsiyoruz. Bizim için 
Gazi Üniversitesi’nin burada olması çok 
önemli. Gençlerimiz bölgemizde iş bulu-
yorlar; bu çok kıymetli. Öğrencilerimizi 
yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyo-
rum. Öğrencilerimiz artık ülke ekonomi-
sine katkıda bulunacak teknik donanımı 
kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum.”

Tam bağımsızlık için yerli ve 
milli sanayi

Gazi Üniversitesi OSTİM Teknik Bi-
limler Meslek Yüksek Okulu Müdürü 
Doç. Dr. Veysel Özdemir, öğrencilerin 
aldıkları eğitimle, edilgen bir dinleyici 
olmaktan çıkıp etken bir katılımcı olduk-
larını anlattı. 

Özdemir, okullarının; modern ve tek-
nolojik alt yapı imkanlarıyla iş yerlerinin 
kalbinin attığı OSTİM’de bulunduğu-
na işaret etti. 3+3 eğitim sistemlerinin 
Türkiye’deki ilk uygulayıcısı oldukları-

nı vurgulayan deneyimli akademisyen, 
“Öğrencilerimizin bir adım öne geçme-
leri için kariyerlerine erken başlamalarını 
sağlayarak, çağdaş bir üniversite eğitimi 
verdik. Evlatlarımızla gurur duyabilirsi-
niz. Onların başarılarını bizlerle beraber 
izleyeceksiniz.” dedi.

Öğrencilere, yaşam boyu eğitim kav-
ramını akıllarından çıkarmamaları öne-
risinde bulunan Özdemir, “Tam bağım-
sızlığımız için yerli ve milli sanayinin ne 
kadar önemli olduğunu ortadadır. Prob-
lemlerin çözümüne katkıda bulunmalıyız 
anlayışı hâkim olmalıdır.” mesajını verdi.

Törende okula sağladığı katkı ve des-
teklerden dolayı OSTİM Yönetim Kuru-
lu Başkanı Orhan Aydın’a plaket takdim 
edildi. 

Okulu dereceyle tamamlayan öğrenci-
lere ödül verildi. Ödül töreninin ardından 
mezuniyet yemini eden öğrenciler keple-
rini havaya atarak mezuniyet coşkusunu 
yaşadı. 

Gazi Üniversitesi OSTİM Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 
2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı 
Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. 

     OSTİM MYO’da mezuniyet sevinci
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OSTİM Organize Sanayi Böl-
ge Müdürlüğü ve OSTİM 
Vakfı’nın geçen yıl başlattığı 

yaz okulu programı, bu yıl da birbi-
rinden zengin, eğitim ve sosyal akti-
vite içerikleriyle yeniden düzenlendi. 
Yumak Etüt Merkezi iş birliğinde ger-
çekleştirilen yaz okulunda OSTİM’li 
iş veren, çalışan ve OSTİM OSB per-
sonelinin çocuklarından oluşan 7-14 
yaş aralığındaki 25 öğrenci, 15 gün 
boyunca eğlenerek öğrenmenin keyfi ni 
yaşıyor.

OSTİM’li öğrenciler, temelinde ge-
lecek nesillere üretim bilincini aşıla-
mayı ve üretimi sevdirmeyi amaçlayan 
yaz okulunda; alanında uzman eğitim-
cilerden kodlama, İngilizce, yüzme, 
halk oyunları, drama ve klasik müzik 
eğitimleri alıyor. Bilişim Garaj Akade-
misi eğitimcilerinden 3 boyutlu tasarım 
eğitimi de alan öğrenciler, hayallerini 
tasarlama becerisi de 
kazanıyor.

Kodlama eğitim-
leriyle gelecekte ih-
tiyaç duyacakları ye-
teneklerini bugünden 
geliştiren öğrenciler, 
bilgisayar dilini de 
öğrenerek yeni dün-
yaya hazırlanıyorlar.  

Yaz okulunda 
aynı zamanda öğ-
rencilerin sosyal be-
cerilerini geliştirmek 
için de çeşitli içe-
rikler düzenleniyor. 
Minikler piknik ve 
müze gezileriyle yaz 
tatilini hem eğlene-
rek hem öğrenerek 
geçiriyor. 

“Görerek 
öğrenmek kalıcı”

Yumak Etüt Mer-
kezi Kurucusu ve 
Eğitim Bilimleri Uz-
manı Figen Çörtü, 
OSTİM’le birlikte 
planladıkları yaz 
okulunda keyifl i bir 
dönem geçirdikleri-
ni ifade etti. Günlük 
eğitim programları-
nın haricinde her gün 
İngilizce eğitimleri 
de verdiklerini an-

latan Çörtü, “Öğrencilerimize üretimi 
sevdirmeye yönelik programlar dü-
zenliyoruz. Sanayi ve üretim tesisle-
rine geziler planladık. Çünkü görerek 
öğrenmek çok farklı, çok kalıcı. Bir 
ürünün üretilmesini tezgahın başındaki 
görevli arkadaşlar anlattıkları zaman 
çocukların bakışı da değişiyor.” dedi. 

3 boyutlu tasarım öğreniyorlar
Bilişim Garaj Akademisi eğitimcisi 

Sevgi Yıldırım, öğrencilere bilgisa-
yarda 3 boyutlu tasarım yapmayı öğ-
rettiklerini anlattı. Yıldırım sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bizim sloganımız, 
düşün, hayal et, tasarla, yap. 3 boyutlu 
yazıcılarda bu yaptıklarımızın çıktısını 
alabiliyoruz. Çocuklarla tasarladığımız 
ürünleri, kodlamada kullanabiliyoruz. 
Aslında bütün eğitimlerimiz birbirine 
bağlı ilerliyor.  Bizim temel amacımız-
da bu aslında. Kodlama eğitiminde de 
günlük hayata ilişkin basit problemle-
rin çözümüne yönlendiriyoruz öğren-
cileri.”

Veliler memnun
Hasan Ali Şahiner: Çocuğum verim-
li bir yaz tatili geçiriyor. OSTİM’in 
düzenlediği yaz okulundan çok mem-
nunuz, çocuklar hem eğleniyor, hem 
öğreniyorlar, hevesli bir şekilde yaz 
okuluna devam ediyorlar.
Burcu Özbay: OSTİM’in sunduğu 
bu imkanı bir ayrıcalık olarak görü-
yorum. Eğitim programları çocukların 

yaş gruplarına uygun 
olduğu için eğlenceli 
bir gün geçirmelerine 
yardımcı oluyor. Ço-
cuklarımızın güvenli, 
huzurlu bir ortamda 
hem eğlenerek, hem 
eğitim alarak vakit 
geçirdiklerini bilmek 
bizleri mutlu ediyor. 
Çocukların enerjileri-
ni faydalı bir şekilde 
kullanmaları sağlanı-
yor.
Mehmet Ali Yıldız: 
Çağımızın en önemli 
kavramlarından biri 
olan ‘kodlama’ ile ta-
nıştı çocuğum. Sosyal 
çevresi gelişti. Bilgi-
sayar eğitimi çok fay-
dalı oldu, çocuğumuz 
yeni bilgiler öğrendi. 
Bu fırsatı oluşturduğu 
için OSTİM yöne-
timine çok teşekkür 
ederiz.
Adem Yıldız: Ço-
cuklarımız için çok 
yararlı bir program. 
Çocuğum, eğitim ve 
arkadaş ortamından 
memnun. Baba olarak 
OSTİM’e çocukla-
rımıza bu imkanları 
sağladığı için teşek-
kür ediyorum.  

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
ve OSTİM Vakfı’nın öncülüğünde 
düzenlenen yaz okulu programında 
ikinci yıl da dolu dolu geçiyor. 
Çocuklar yaz okulunda hem 
eğleniyor hem de öğreniyor. 3 
boyutlu tasarım yapmayı öğrenen 
öğrenciler, tasarladığı ürünleri 
kodlamada kullanabiliyor.

     Miniklerin 
           tasarım merakı           tasarım merakı           tasarım merakı

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kü-
melenmesi (İŞİM), düzenlediği 
bilgilendirme toplantısında son 10 

aylık faaliyetlerini üye ve paydaşlarına 
anlattı. Toplantıda, özellikle 2017 Ağus-
tos ayından itibaren gerçekleştirdi devlet 
destekleri bilgilendirme programları, iş 
birliği etkinlikleri, fuarlar ve saha ziya-
retleri, yabancı heyetler ile görüşmeler, 
Cosme Projesi, URGE projesi ve eğitim 
kurumları ile gerçekleşen çalışmalar hak-
kında bilgiler verildi. 

İhracatla döviz girdisi oluşturulmalı
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Hali-

de Rasim, son 10 ay içerisinde çok ciddi 
ve yoğun faaliyetler gerçekleştirdikleri-
ni söyledi. Faaliyetlerinin hızlı ve etkin 
olmasını sağlayan faktörlerden birinin, 
oluşturdukları özel çalışma grupları oldu-
ğunu ifade eden Rasim, “Eğitim ve Ka-
pasite Geliştirme Grubu, Kamu ve Finans 
Çalışma Grubu, Strateji Çalışma Grubu 
ve Türk Ticaret Merkezi Çalışma Grubu 
olmak üzere 4 başlıkta yürütülen grupla-
rımız çok aktif çalışmaktalar. Bu çalışma-
larda yer almak isteyen tüm üyelerimizin 
katılımlarını bekliyoruz.” dedi.

Kamu kurumlarının üretime yönelik 
desteklerinin ümit verici olduğunu belir-
ten Rasim, üyelerinin ihracata yönelerek 
döviz girdisi oluşturması önerisinden 
bulundu. İŞİM Başkanı şunları kaydet-
ti: “Bunun yanı sıra paralel veya kesişen 
sektörlerden savunma sanayii ve tarım 
makineleri sektörlerine yönelmek yine 
üyelerimiz adına iyi bir çıkış noktası ola-
caktır. Yine planlarımız arasında bulunan 
Türk ticaret merkezleri için çalışmalara 
başladık.” 

Piyasa gözetim ve denetim mekaniz-
malarıyla haksız rekabetin önüne ge-
çilmesi gerektiğini vurgulayan Halide 
Rasim, “Kamu ihalelerinde yerli ürün 
kullanım şartı için ürün listeleri açıklandı. 
Bunların sektörümüz adına genişletilme-
si yönünde girişimlerimiz oldu ve çalış-
malarımız devam ediyor.” açıklamasında 
bulundu.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, gelişmiş ülkelerin kalkınma 
süreçlerinde kümelenme modelini seçtik-
lerine işaret etti. OSTİM’in kümelenme 
çalışmalarında 10 yılı geride bıraktığını 
hatırlatan Aydın, “Son yıllarda kümele-
rimizin çıktılarına baktığımız zaman sa-
dece bölgemiz için değil Türkiye’ye bir 
model olarak katkı sunduğumuza inanı-
yorum.” dedi.

Toplantıya katılan KOSGEB Başkan 
Müşaviri Aydın Bayrambaş ve Laboratu-
var Hizmetleri Müdürü Berrinaz Çuhadar 
da KOSGEB’in destekleri ve laboratuvar 
hizmetleri konusunda fi rmaları bilgilen-
dirdi.

4. URGE Projesi
Üye fi rmalarının uluslararası rekabet-

çiliğini geliştirmede önemli katkılar sağ-
layan 3 adet URGE projesi gerçekleştiren 
İŞİM, dördüncü projenin hazırlıklarını 
sürdürüyor. Toplantıda 4. URGE proje-
sinin tanıtımı yapıldı. İŞİM üyeleri için 
ihracat etkin bir kaldıraç durumunda. İh-
racatı geliştirmek adına URGE projeleri 
önemli bir destek mekanizması.

Çalışma grupları 
İŞİM’e ivme kazandırdı
İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Halide Rasim, son 10 ay içerisinde 
çok ciddi ve yoğun faaliyetler 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Faaliyetlerinin hızlı ve etkin olmasını 
sağlayan faktörlerden birinin, 
oluşturdukları özel çalışma grupları 
olduğunu ifade eden Rasim, “4 
başlıkta yürütülen gruplarımız çok 
aktif çalışmaktalar. Bu çalışmalarda 
yer almak isteyen tüm üyelerimizin 
katılımlarını bekliyoruz.” dedi.

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim, “Eğitim ve 
Kapasite Geliştirme Grubu, Kamu ve Finans Çalışma Grubu, 
Strateji Çalışma Grubu ve Türk Ticaret Merkezi Çalışma 
Grubu olmak üzere 4 başlıkta yürütülen gruplarımız çok 
aktif çalışmaktalar. Bu çalışmalarda yer almak isteyen tüm 
üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz.” dedi.
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Güney Kore büyüme 
tahminini değiştirdi
Güney Kore Strateji ve Finans 
Bakanlığı, yılın ikinci yarısı için 
açıkladığı ekonomik planda, 
büyüme öngörüsünü %3’ten %2,9’a 
düşürdü. Bakanlık tarafından yapılan 
açıklamada, hükümetin ilave olarak 
harcayacağı 3,5 milyar doların; 
yatırımları kolaylaştırma, kıdemli ve 
düşük gelirli vatandaşları destekleme 
programlarına odaklanacağı belirtildi. 

Fas’ta yabancı yatırım 
55 milyar doları buldu
OECD’nin son raporuna göre 2014-
2016 döneminde Fas’taki doğrudan 
yabancı yatırımların değeri 55 milyar 
dolara yükseldi. Orta Doğu’da 
doğrudan yabancı yatırım stoku 
açısından üçüncü sırada gelen Kuzey 
Afrika ülkesinde bu yatırımların 
gelirlerinde ise farklı bir tablo oluştu. 
2014 yılındaki 2.2 milyar dolarlık gelir 
2016’da 1.5 milyar olarak gerçekleşti. 
OECD, bu gelirlerin %80’i yabancı ana 
şirketlere dağıtıldığını, kalan kısmının 
ise yabancı yatırımların geliştirilmesi 
için kullanıldığını açıkladı.

Cezayir yerli üretimi ek vergi ile 
koruyacak
Cezayir, 1 Ocak 2018 tarihinde 851 
ürün için getirilen ve daha sonra 877 
ürüne çıkarılan ithalat yasaklarını yakın 
dönemde kaldıracak ve söz konusu 
ithalat yasağı yerine ulusal üretimi 
ek ithal vergileri ile koruma yoluna 
gidecek. Söz  konusu düzenleme 
neticesinde, Cezayir Hükümetine 
ulusal üretimi korumak ve geliştirmek 
amacıyla getirilen ithalat yasağı 
kapsamında olan ürünlerin gümrük 
vergilerinin ilaveten  %30-%200 
oranlarında artırma yetkisi verildi. 
Parlemento ve Senato süreçleri 
tamamlanan düzenleme Cezayir Devlet 
Başkanının onayını bekliyor. 

KISA KISA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından 2017 yılı Ocak 
ayında başlatılan Çalışma Haya-

tında Milli Seferberlik programının is-
tihdama katkıları devam ediyor. Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 
Nisan 2018 işgücü istatistiklerine göre iş-
sizlik oranı yüzde 9,6 seviyesinde gerçek-
leşti. En son Mayıs 2016 verilerinde tek 
hanede görünen işsizlik oranları, yeniden 
tek haneli rakamlara geriledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık aza-
lış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. 
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik ora-
nı 1 puanlık azalış ile yüzde 11,4 olarak 
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) 

işsizlik oranı 2,9 puanlık azalış ile yüzde 
16,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 
0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,8 olarak 
gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı 
Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 
milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 
puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu.

İşgücü 2018 yılı Nisan döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 651 bin 
kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, işgücü-
ne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüz-
de 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler 
için yapılan kıyaslamalara göre; erkek-
lerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık 
artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 0,6 pu-
anlık artışla yüzde 34 olarak gerçekleşti.

İstihdam seferberliği tek haneyi gördü

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu (TESK) Genel 

Başkanı Bendevi Palandöken, güç-
lü ekonomilerin dayanağının yerli 
üretim olduğunu vurguladı. Palan-
döken, “Dolar ve enfl asyonun düş-
mesi ve ekonomimizin güçlenmesi 
için yerel üretimi artırmayı öncelik 
haline getirmeliyiz.” dedi.

Ekonomik dalgalanmaların en 
az zararla atlatılması için üreti-
min önemine dikkati çeken TESK 
Genel Başkanı, “Ülkemiz son za-
manlarda hızlı yükselen dolar ve 
beklentilerin üzerinde çıkan enfl as-
yonun etkisinde. Mayıs ayının cari 
işlemler hesabı ise 5 milyar 885 
milyon dolar açık verdi. Bu ekono-
mik dalgalanmaların hepsini atlata-
cak gücümüz var fakat en az zararla 
geçip gitmesi için önceliğimiz yerli 
üretimi artırmak olmalı.” açıklama-
sında bulundu.

Yerel ekonomilerin zincirle-
me olarak tüm ülke ekonomisine 
doğrudan katkı yaptığına işaret 
eden Bendevi Palandöken şunları 
söyledi: “Dolayısıyla önce kırsal-
daki, küçük ilçeler ve köylerdeki 
kalkınmayı hızlandırmak, üretimi 
artırmak gerekiyor. Bu sağlandı-
ğında hem yerli ve milli ilkemiz 
devamlılık sağlayacak hem de ihra-
cat ithalatı yakaladığında cari açık 
kapanacaktır.” 

Üretim artarsa 
cari açık kapanır
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ARAÇ ÜSTÜNE
TERZİ İŞİ TASARIM

Ankaralı KOBİ sektöründe özgün tasarımlar sunuyor

Öncelikle sizi tanıyalım…
1998 yılında mezun olan bir endüstri 
mühendisiyim. Öncesinde de 6 yıllık bir 
devlet memurluğum var. Üniversite eği-
timimi sürdürebilmek için sağlık memuru 
olarak çalışıyordum, mezuniyetle birlikte 
istifa ederek özel sektörde mühendis ola-
rak çalışmaya başladım. 2010’a kadar bir-
likte olduğumuz, ciddi başarı hikâyeleri 
olan büyük bir yapı içinde, 12 yıl orta-
ğımla birlikte çalıştık. 
Hangi alanda çalışıyordunuz?
Hafi f inşaat makineleri sektöründe. 
OSTİM’de, 4-5 kişilik bir atölye kadro-
suyla üretime başlayıp 5 yıl içinde sek-
törün, pazarın lideri olan bir fi rmaydı. 
2003 yılında pazar lideriydik.  Çok sayıda 
Ar-Ge projemiz oldu o dönemde. 12 yıl 
boyunca 8 adet Ar-Ge projesini başarıyla 
sonuçlandırdık. 
Çalıştığım fi rmanın markalarından biri-
si de Paragon fi rmasıydı. Burada, yerel 
yönetimlere ve askeri birliklere yönelik 
olarak, şase halindeki kamyon ve kamyo-
netlerin üst yapılarını yapmaya başladık. 
2008’de, araçların üzerindeki motorlar-
dan güç üretimi ve tasarlanan hidrolik 
sistemle çok amaçlı kullanılan bir araç 
yapma projemiz KOSGEB desteğiyle ete 
kemiğe büründü. Hidrolik Tahrikli Çok 
Amaçlı Tamir Bakım Aracı ismi verilen 
bir ürün ile proje sonuçlandı. Bugün de-
vam ettiğimiz asıl işimiz, asıl ürünümüz-
dür. 
Büyükşehir belediyelerinin su kanal dai-
relerinin talebine yönelik hazırlanmış bir 
tasarımla, büyük ilgi gören bir çalışma 
ortaya çıkardık. 2010 itibariyle eski yapı 
dağılınca, fi rmayı ortağımla birlikte dev-
raldık. 

“TERZİ İŞİ ÜRETİM YAPIYORUZ”
Firmayı devraldığınızda nasıl bir 
ortamınız vardı? Kaç çalışanınız 
vardı?
4 çalışanımız vardı. Makine parkımız yok 
denecek kadar azdı. Önceki iş deneyimi-
miz bize gösterdi ki en eziyetli, en zor, en 
sıkıntılı süreçler talaşlı ve kaynaklı ima-
latlardır. Bu tecrübe ile talaşlı ve kaynaklı 
imalatı fi rma bünyesinde en alt düzeyde 
tutma kararı aldık.
Bu düşünceyi benimsememizin yegane 
sebebi; OSTİM’de bulunmanın verdiği 

avantajdır. Doğru ürünü, doğru tedariği 
yapabileceğimiz onlarca farklı tedarikçi 
var. Fırsatı değerlendirdik açıkçası. Tasa-
rım, mühendislik ve montajda kendi im-
kanlarımızı kullandık. Kaynaklı ve talaşlı 
imalatta dışarıdan hizmet aldık. Şu an 2 
mühendis, 3 teknisyen, 4 mavi yakalı ol-
mak üzere 9 kişilik bir üretim kadromuz 
var. Diğerleri idari personel olmak üzere 
toplamda 15 kişiyiz. 

KULLANIM ÖMRÜ UZUN
Ürün hakkında detaylar verebilir 
misiniz? 
Ağırlıklı müşterilerimiz büyükşehir bele-
diyeleri su ve kanal daireleridir. Özellikle 
büyükşehir belediyelerine yönelik üreti-
len araçlar, tamir bakım amacıyla kulla-
nılırlar. İlk yıllarda ürünü ilk kez gören 
özellikle teknik elemanlar müthiş etki-
leniyordu. Şimdi tanımayan yok. Bütün 
kurumlar tarafından iyi biliniyor. 
Tamir bakım araçları, mevcut geleneksel 
sistemlerle en fazla 2-3 yıl içinde hurdaya 
çıkıyor. Mevcut yöntem; klasik kamyon, 
kamyonet üzerine; jeneratör, kompresör, 
ışık kulesi, kırıcı, delici, pompa vs. kul-
landığınız bütün ekipmanların yüklenme-
si ve sahaya çıkılması yöntemidir. 
Bizim yaptığımız yenilikte; aracın mo-
torunun dışında bir benzinli ya da dizel 
motor yok. Aracın motoru rölantide ça-
lışırken bir hidrolik sistem güç üretiyor. 
O güce bağladığınız kapalı devre hidrolik 
ekipmanlar sayesinde de en az 2 hatta 3 
araca sığdıracağınız ekipmanı, imkanı tek 
bir araca hatta ölçülerine bakınca kamyo-
net görünümlü 7 tonluk bir kamyona, sa-
haya çıkacak 7 kişilik ekip de dahil olmak 
üzere sığdırabiliyoruz. 
Ürün, geçen zaman içerisinde hep gelişti. 
Şöyle bir özelliği var; her müşteriye özel 
küçük detaylara sahip. Aslında terzi işi 
üretim yapıyoruz. Altyapısı standart ama 
kullanıcıdan kullanıcıya değişen birçok 
detay var. Sipariş üzerine çalışmak bize 
şu gücü getirdi; küçük bir kadroyla çok 
kıvrak hareket edebildik. Küçük balığın 
esnekliğinin, büyük bir güç olduğunu 
yaşayarak öğrendik. Biz iyi bir örneğiz o 
konuda. 

“YETER Kİ ÜRETİN!”
Türkiye’deki talep durumu nasıl size?

Türkiye’den büyük pazar yok bu ürün-
le ilgili. Benzerleri geçmiş yıllarda 
Almanya’da, Fransa’da yapılmış. 20 sene 
önce de kullanılan yöntemler var ama 
onlar daha çok az işçi, çok makine man-
tığıyla, zenginliği makineleşerek sahaya 
yansıtmışlar. Biz Türkiye’deki kullanı-
cıya yönelik olarak sistemi revize ettik. 
Yani eldeki imkânla yapılabilecek en çok 
işi yapma anlayışına uygun bir ürün.
Böyle bir araç sunduğunuz zaman, ku-
rumlar için de bir cazibe oluşturuyor. 
Birden fazla aracı tek bir noktada çözebi-
liyorsunuz. Ürünün hidrolik sistemle, ka-
palı devrede çalışmış olması da ömrünü 
çok uzatıyor 8-10 yıl boyunca kullanabi-
leceği bir çözüm çok cezbediyor kurumu. 
2 yılda hurdaya ayıracağı, ciddi servis 
bakım maliyetleri harcayacağı bir çözüm 
yerine, 8-10 yıl boyunca düşük bakım 
masrafl arıyla kullanabileceği bir alterna-
tif. Onun için bu bir yatırım. Makine satın 
almasından ziyade yatırım. Uzun vadeli 
düşünülmesi gereken 
bir yatırım. 
Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
dünyadaki en büyük 
gücü nüfusudur, 
insan kaynağıdır. 
Ne üretirse-
niz üretin 

Türkiye’de pazarı hazırdır. Yeter ki 
üretin!
KOBİ’ler açısından mevcut tabloyu 
özetler misiniz?
1990’lı yıllarla 2000’li yıllar arasında ba-
riz bir teknoloji farkı var. Eskiden lazer 
kesimin ne olduğu bilinmezdi. Bu kalite-
ye yansıyordu. Üretim teknolojileri çok 
zayıftı. Bir anda inanılmaz bir yüksek 
teknoloji imkanları yağdı dışarıdan. Yer-
li üretici bu sayede çok ciddi maliyetlere 
girmeden kalitesini artırma şansı buldu. 
Ar-Ge bilinci ve farkındalığı arttı. 
Peki kazandığı parayı yatırıma
çevirdi mi?
Maalesef o zihniyet henüz yerleşmiş 
değil! Kafalar küçük kaldığı sürece bu 
böyle olacak. Kendi kazandığını yatırı-
mına aktaranlar büyümeye devam ettiler. 
Kazandığıyla 3 daire alayım, köyden 4 
dönüm arsa alayım diyenler ise hala ol-
dukları yerde sayıyorlar. Ar-Ge’yi bilmi-
yordu insanlar. Şimdi o farkındalık arttı.

İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi’nin (İŞİM) üyesi Paragon, 
OSTİM’deki girişimcilik ikliminin dikkat 
çeken bir örneği. Ar-Ge ile yoğrulan 
alın teri ve emeğin ürünü firma, araç 
üstü ekipman sektöründe; hidrolik 
tahrikli mobil tamir bakım araçlarına 
terzi işi tasarımlar uyguluyor.  

Personel olarak başladığı firmayı 
ortağıyla devralıp, sektöründe önemli 
bir marka haline getiren Ömer Faruk 

Yılmaz, ihracat yapmak isteyen bir 
firmanın küme faaliyetleriyle cirosunu 
2’ye, 3’e katlayabileceğini söyledi. 

20 yılı aşan tecrübeleri ışığında 
sorularımızı yanıtlayan Yılmaz, küçük 
balığın esnekliğinin, büyük bir güç 
olduğunu yaşayarak öğrendiklerini 
belirtirken, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
dünyadaki en büyük gücü, nüfusudur, 
insan kaynağıdır. Türkiye’den daha 
büyük pazar yok. Yeter ki üretin.” 
vurgusunu yaptı.

Ömer Faruk Yılmaz, “Aslında terzi işi üretim 
yapıyoruz. Altyapısı standart ama kullanıcıdan 
kullanıcıya değişen detaylar var. Sipariş 
üzerine çalışmak bize şu gücü getirdi; küçük 
bir kadroyla çok kıvrak hareket edebildik. 
Küçük balığın esnekliğinin, büyük bir güç 
olduğunu yaşayarak öğrendik. Biz iyi bir 
örneğiz o konuda.” dedi.

7 ton kapasite ve çift kabin özelliği ile 
7 kişilik ekip ve onlarca ekipmanın yanı 

sıra 2 tona kadar daha ilave yük atabilme 
olanağına sahip araçlarda; hidrolik 
jeneratörden, hidrolik kompresöre, 

hidrolik kırıcı tabancadan hidrolik çamur 
pompasına, ışık kulesinden elektrofüzyon 

kaynak makinesine kadar çok sayıda 
önemli ekipman bulunuyor. Araçlar, büyük 

ekipman kapasitesinin yanı sıra küçük 
ebatları sayesinde özellikle dar sokaklarda 

müdahale imkanı sağlıyor.

üyesidir

Ömer Faruk Yılmaz



Boğaziçi İhtisas Fuarcılık tarafından bu yıl 2. kez 
düzenlenecek olan CM Expo Antalya İş ve İnşaat 
Makinaları Fuarı, 6-9 Eylül 2018 tarihleri ara-

sında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine 
kapılarını açacak.

Fuarda her türlü iş ve inşaat makinesinin yanısıra, 
beton, taş kırma eleme, yol-asfalt, istifleme, vinç, 
personel yükselticiler, iskele-kalıp sistemleri, sondaj, 
maden, araç üstü ekipman konusunda ürün ve hiz-
met üreten 100’ün üzerinde markanın teknolojilerini 
42.000m² alan üzerinde sergilemeleri bekleniyor.

İhracatçıya özel alım heyeti 

Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerini 
ağırlayacak olan fuarda bu yıl iş ve inşaat makinası 
firmalarını ilgilendiren etkinliklerde yer alacak. Ara-
larında Etiyopya, Nijerya, Gana, Togo, Benin, Senegal, 
Kamerun, Nijer, Cibuti, Somali, Uganda, Sierra Leone, 
Burkina Faso, Cezayir, Tunus gibi Afrika ülkelerinin ya-
nısıra Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan, Umman, 
Ürdün, İran, Irak, Kosova gibi ülkelerden profesyonel 
alıcıları fuarda katılımcılarla buluşacak. 

Kamu alıcıları bu fuarda

Fuarda Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED) ile birlikte İş ve İnşaat Makinaları Sektörün-
de Kamu Alımları Zirvesi gerçekleştirilecek.

Kamunun seçkin alıcıları, belediyeler, genel müdürlük-
ler, kamu ofislerinin yetkililerine özel bir alanda maki-
ne sektör temsilcilerinin bir araya gelip B2G Business 
to Government İkili İş Görüşmeleri’nin gerçekleştiri-

leceği fuar hakkında 
konuşan Boğaziçi İhti-
sas Fuarcılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Utku 
Bengisu, 2012 yılından 
bu yana yabancı he-
yetler ve fuar organi-
zasyonları ile sektöre 
hizmet verdiklerini, 
bugüne kadar 50’ye 
yakın fuar ve alım he-
yeti organizasyonu ile 
3 kıtada yaklaşık bin 
Türk Firmasına ihracat 
kapılarını açtıklarını 
söyledi. 

“Kazandığımız bu tecrübe, bilgi ve birikimi 2 yıldır iş 
ve inşaat makinası sektörünün hizmetine sunuyoruz. 
Sektörün en önemli buluşma noktası olacağız.” diyen 

Bengisu, Kamu Alımları Zirvesi ile sektörün en önemli 
alıcısı durumundaki kamuyu da Cm Expo Fuarı vesi-
lesiyle sektör temsilcileri ile buluşturmanın gururunu 
yaşayacaklarını kaydetti.

Ziyaret süresince ücretsiz olacak fuarla ilgili detaylı 
bilgiyi www.cm-expo.com web sitesinden veya (0216) 
342 42 24 numaralı iletişim hattından alabilirsiniz.

ANTALYA İŞ MAKİNALARI 
FUARI’NA YOĞUN İLGİ

BU BİR REKLAMDIR.

Utku Bengisu






