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Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Bugün dönemin son meclis toplantısını yapıyoruz. 4 Nisan’da yapılacak seçimlerimizin ilk 
turunda meclis ve komite üyelerimizi, 10 Nisan’da da meclis başkanımızı, yönetim kurulunu, 
TOBB delegelerini ve disiplin kurulunu belirleyeceğiz. Öncelikle seçimlerimizin 
sanayicilerimize, Ankara’ya ve ülkemize hayırlı  olmasını diliyorum.  

Hep ifade ettiğim gibi seçimler demokrasilerin şölenleridir. Seçimlerimizin demokratik bir 
olgunluk içinde, şölen havası içinde geçeceğinden hiçbir endişem yok.  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Son seçimlerimizin üzerinden 5 yıla yakın bir zaman geçti. Biraz vaktinizi alarak bu beş yılın 
kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum.   

Bu 5 yıllık dönemde sizlerin de desteğiyle “Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak” 
vizyonu doğrultusunda, “Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet 
gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, 
teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak” misyonu çerçevesinde 
çalışmalarımızı sürdürdük.  

Bu vizyon ve misyon doğrultusunda, Yönetim Kurulu olarak ilimiz ve böylece ülkemiz 
sanayisinin rekabet gücünün artırılmasına ve sanayicilerimizin uluslararası pazarlardan daha 
çok pay almasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmüş bulunuyoruz.  

Bu bağlamda özellikle Odamızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine önem vererek proje 
odaklı bir yaklaşımla üyelerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli iyileştirmek ve geliştirmek 
yolunda yoğun gayret sarf ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim.  

Bu çalışmalarımızın sonucunda 2017 yılında, Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında 
A sınıfı Akreditasyon Belgesi alarak bu gururu hep birlikte yaşadık.  Kararlı çalışmalarımız, 
2017 yılında yenilenen Stratejik Planımızda ortaya konan “Üyelerimize sunulan hizmetlerin 
etkin ve verimli hale getirilmesi”, “Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi” ve “bölgesel 
kalkınmada etkin rol üstlenilmesi” ana eksenlerinde kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.  

Ankara Sanayi Odası çatısı altında,  2013-2017 yılları arasında yerli, yabancı ve heyetler 
olmak üzere her düzeyde 500’e yakın konuk ağırladık. Siz üyelerimizi bilgilendirmek ve iş 
hayatlarınızda sizlere daha geniş bir vizyon kazandırmak üzere düzenlediğimiz seminer ve 
bilgilendirme toplantılarının sayısı da 100’e ulaşmıştır. Bunun yanı sıra üyelerimize gerekli 
bilgilendirmeleri yapmak ve hizmetlerimizi geliştirmek üzere Odamız çalışanları tarafından 
iştirak edilen toplantıların sayısı da 200’ü bulmuştur.  

Bu süre içinde Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yoğun bir işbirliğimiz oldu. Komiteler 
bazında yaptığımız çalışmalar sonucu çıkan rapor  “Ankara Sanayi Odası tarafından 
Hükümete Önerilen Sorunlar ve Çözümleri” başlığı altında 64. ve 65. Hükümet üyelerine 
ve milletvekillerine iletilmiştir.  
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Yaptığımız girişimler sonucunda, Odamızın görüş ve önerilerinin, hazırlanan Hükümet Eylem 
Planlarında ve ilgili Plan, program ve stratejilerde dikkate alındığını gözlemlemekten büyük 
mutluluk ve gurur duyuyoruz. 

Kamu ile sürdürdüğümüz yakın ilişkilere, sizler de bu süreçte çok yakından şahit oldunuz.  
2013 yılında seçimlerimizin hemen ardından Odamızın 50. kuruluş yılını dönemin 
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün katılımıyla kutladık. Aynı yıl 50. yıl kutlama 
faaliyetlerimiz kapsamında Ankara sanayii ve Odamızın  tarihini  kapsamlı bir şekilde 
inceleyen   “Bozkırdan Sanayinin Başkentine: Ankara Sanayi Tarihi”  kitabını hazırladık.    

2018 yılı Ocak ayında 54. Yıl Ödül Törenimizi Külliyede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla gerçekleştirdik.   

Yine bu dönem içinde ödül törenlerimizi bakanlarımızın katılımıyla düzenli olarak 
gerçekleştirmeye çalıştık.  Yine başta meclis toplantıları olmak üzere çeşitli toplantılarımızda 
bakanlarımızı ağırlayarak tespit ve önerilerimizi doğrudan paylaşma fırsatı bulduk. 

Çoğunluklu Ankara dışında gerçekleştirdiğimiz Meslek Komiteleri Ortak Toplantılarımız hem 
nefes alma alanlarımız oldu hem de kamu kurum ve kuruluşlarımızın üst düzey 
bürokratlarıyla sizleri buluşturduğumuz bir platform oldu.  

Bu dönem içinde Ankara’da yerleşik yabancı misyon temsilcileri ile de yakın bir ilişki içinde 
olduk. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisini hem ağırladık, hem ziyaret ettik.  Geçen yıl 
yedincisini düzenlediğimiz Büyükelçilikler Resepsiyonumuz da geleneksel hale geldi.   

İstihdam seferberliği konusunda büyük bir çaba gösterdik. Çok sayıda toplantı yaptık ve 
çabalarımızın sonucu olarak da Ankara’yı en çok istihdam artıran 3. İl yaptık. Ayrıca, oransal 
ve sayısal açıdan en yüksek istihdam artışını sağlayan üyelerimizi onurlandırmak amacıyla 
Maliye Bakanımız Sn. Naci AĞBALın katılımıyla Nisan 2017 tarihinde bir Ödül Töreni 
düzenleyerek toplam 28 üyemize ödül verdik.  

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği çalışmalarında önemli bir aktör olarak üzerimize düşeni 
yaptık ve KÜSİ platformunda yapmaya devam ediyoruz. 

Yine bu dönemde Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle sonucunda odamızda Patent 
Bilgi ve Doküman Birimi üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır.  
 

ASO Arabuluculuk, Uzlaştırıcılık ve Tahkim Merkezi’ni de arabuluculuk zorunlu olmadan 
önce kurduk.  Burada talep henüz istediğimiz seviyeye gelmedi ama işçi işveren davalarında 
önce arabulucuya gitme zorunluluğuyla beraber merkezimizin hareketleneceğini 
düşünüyoruz. 
 
 Ayrıca, üyelerimize sunduğumuz hizmetler kapsamında, geçtiğimiz yıl uygulamaya 
koyduğumuz “Rekabetçilik Danışma Merkezi”ni de bu vesileyle sizlere tekrar hatırlatmak 
isterim. Günümüz küresel ekonomisinde üyelerimizin, rekabeti kısıtlayan ya da haksız rekabet 
oluşturan eylemlerden korunmalarını sağlamak amacıyla kurulan Rekabetçilik Danışma 
Merkezi aracılığıyla üyelerimize nasıl daha rekabetçi hale gelecekleri, piyasadaki rekabeti 
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kısıtlayan unsurlardan nasıl korunabilecekleri ya da rekabetçiliklerinin önünde karşılaştıkları 
engelleri nasıl aşacakları konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.  
 
Bu dönemde, Odamız tarafından Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi ve Ankara Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Çimkent’te kurulan Kazak 
– Türk Sanayi Bölgesi’nde kurucu ortak olduk.   
 
Odamız faaliyetlerini sürdürürken diğer ulusal ve uluslararası Odalarla da sıkı bir işbirliği ve 
güç birliği içerisinde olmuştur. 2013 yılında Odamız ile ABD Teksas Eyaleti Fort Bend 
Bölgesi Ticaret Odası arasında bir işbirliği antlaşması imzalanmıştır. 2014 yılında 
Budapeşte Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği anlaşması Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat 
ZEYBEKÇI ile Macaristan Dış Ekonomi ve Dışişleri Bakanı Sn. Peter Szijjarto şahitliğinde 
imzalanmıştır. Aynı yıl Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Odamız arasında ekonomik 
ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için karşılıklı işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Leningrad 
Bölgesi Ekonomik Kalkınma Ajansı, Katowice Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Somali Ticaret ve Sanayi Odası ile de 3 İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 
 
Ayrıca 2017 yılında Odamız ve Van Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir işbirliği protokolü 
imzalanmıştır. Protokol ile eğitim başta olmak üzere iki odanın çeşitli konularda işbirliği 
yapması öngörülmüştür.  Diğer yandan Odamız ve Ankara Ticaret Odası işbirliğinde,  
Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği destekleriyle, 1-3 Mart 2018 tarihlerinde Türkiye 
Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları Sağlık Sektörü Konferansı 
gerçekleştirilmiştir. Konferansa 56 ülkeden 200 Türkiye mezunu katılmış ve Ankaralı 
sanayicilerimizle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
 
Değerli Meclis Üyeleri, 

Odamıza kayıtlı üyelerimizin sayısını artırmak için sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda, 
2013 yılı itibariyle 5205 olan üye sayımız, bugün 8132’ye ulaşmıştır. Üye sayımızın 
artması neticesinde meslek komitelerimizin de yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğmuş olup 
daha önce 32 olan Meslek Komitelerimizin sayısı 35’e çıkarılmıştır.   

Odamız, mevzuattan kaynaklı görev ve hizmetleri de aktif bir şekilde sürdürmeye devam 
etmiştir. Bu kapsamda, 2013-2017 yılları arasında Odamız sicil kayıtlarına göre sicil kayıt 
belgesi, iştigal belgesi, vize belgesi gibi toplam 38.993 belge düzenlenmiştir. Diğer yandan 
Odamız tarafından teknik faaliyetler kapsamında, kapasite raporu, yerli malı belgesi ve 
benzeri verilen belge ve hizmetlerin sayısı bu yıllar için 83.005 olmuştur. Ayrıca yatırımcının 
tercihine bağlı olarak, Ankara ili sınırları içindeki büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel 
uygulamalar kapsamındaki yatırımlar, Ar-Ge yatırımları, çevre yatırımları ve yabancı 
sermayeli şirketlerce yapılacak yatırımlar hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı 10 
milyon TL’yi aşmayan imalat sanayi yatırımlarına ilişkin Odamıza yapılan 18 adet 
65.516.268 TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi başvurusu sonuçlandırılmıştır. 

Üye firmalarımızın iş gücünün geliştirilmesi, çalışanların mesleki ve teknik bilgi 
birikimlerinin artırılması, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve kurumsal kapasitelerinin 
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geliştirilmesi amacıyla Odamız tarafından iş hayatını ilgilendiren hemen hemen her konuda 
eğitimler düzenlenmiştir. Bu çerçevede, üyelerimize yönelik olarak 2013-2017 yılları arasında 
toplam 150 eğitim programı düzenlenmiş olup söz konusu eğitimlere toplam 6070 katılımcı 
iştirak etmiştir. 

Küresel ekonomilerde gün geçtikçe önem kazanan girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla 
Odamız, mesleki ve teknik eğitim sağlanması ile mentorlük ve girişimciliğin teşviki yoluyla 
istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürmektedir. Söz konusu çalışmalar 
kapsamında,  KOSGEB Siteler Hizmet Merkezi ile Odamız arasında Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bahse konu Protokol ile girişimci 
adaylarına Odamız Hasan Altun Konağı Girişimcilik Okulunda 32 saatlik Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi verilmekte ve eğitimi başarıyla tamamlayan girişimci adayları, 
KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak 
kazanmaktadır. 

Hasan Altun Konağı Girişimcilik Okulu, Eylül 2013’de kurulmuş olup bugüne kadar 
toplamda 92 eğitim programı açılmış, 834’ü erkek, 1068’i kadın olmak üzere toplamda 
1902 kişiye katılım belgesi verilmiştir. Belgeyi almaya hak kazanan katılımcılarımızın 
yaklaşık %20’si gerek öz sermayeleri gerekse devlet destek ve hibeleri ile kendi 
girişimlerini kurmuştur. 

Ayrıca, TÜRKAK tarafından Personel Belgelendirme Kuruluşları için “Yetkilendirilmiş 
Belgelendirme Kuruluşu” olarak akredite edilmiş olan ve akreditasyon ve mesleki yeterlilik 
belgelerini veren ASO METES Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi tarafından 
kuruluşundan bu yana toplam 25 meslekte 5021 ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi 
verilmiştir.  

Konuşmamın başında da vurguladığım üzere, Odamızda proje yürütme odaklı bir yaklaşımla 
vizyon ve misyonun gerçekleştirilmesi hedefi benimsenmiş olup söz konusu projelerin 
yürütülmesinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan faydalanılmıştır. Bu çerçevede, 2013 
yılından itibaren toplam 18 proje yürütülmüştür. Söz konusu projelerin 12’si ulusal, 6’sı 
uluslararası kaynaklıdır. Faydalandığımız ulusal kaynaklar arasında, Ekonomi Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Kalkınma Ajansı yer almaktadır. Anılan 
kurumların Odamızı önemli bir paydaş olarak görmekte olduğunu ve kendileri tarafından 
yürütülen diğer projelerde de Odamızı ortak kuruluş ve/veya paydaş olarak projelere dahil 
ettiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Zira yürütmekte olduğumuz projeler dışında, işbirliği 
kuruluşu veya destekleyici kuruluş olarak yer aldığımız birçok ulusal ve uluslararası kaynaklı 
proje de bulunmaktadır. Projelerimizde faydalandığımız uluslararası kaynaklar ise çoğunlukla 
Avrupa Birliği fonlarına dayanmaktadır.  

Müsaadelerinizle projelerimizi ve elde ettiğimiz sonuçları sizlere yola çıkış amaçları 
doğrultusunda açıklamak isterim. Zira projelerimiz, siz üyelerimizin ihracat kapasitelerini 
artırmaya, yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmeye, uluslararası pazarlara 
açılmalarına yardımcı olmaya, mesleki eğitim ve istihdam kapasitelerini artırmaya yönelik 
olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır.  
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Gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere 
yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın 
ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı 
yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği 
kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amacıyla 
Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında firmalarımızın sektörel olarak 
yurtdışına açılmaları amacıyla UR-GE projeleri yürütülmüştür.  

 

2013-2017 yılları arasında plastik, biyoteknoloji ve medikal, mobilya ve nükleer enerji 
sektörlerinde uygulanan UR-GE projeleri kapsamında, anılan sektörlerde ihtiyaç analizleri 
gerçekleştirilmiş ve firmalarımızın temsilcilerinin eğitim almaları sağlanmıştır.  

Bunun yanı sıra,  üyelerimizin uluslararası fuarlarda ürünlerini tanıtmalarını sağlamak, ikili iş 
görüşmeleri yapmalarına aracı olmak ve böylece ihracat kapasitelerini artırmak amacıyla 
dünyanın dört bir yanına sektörel ticaret heyetleri düzenlenmiştir. Toplam 77 üyemiz ile yola 
çıkılan UR-GE Projeleri kapsamında son beş yılda Rusya, Cezayir, Çin, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Güney Afrika, Katar, Fas, İngiltere, Mozambik, Almanya, Umman, Kuveyt, 
Amerika Birleşik Devletleri, Kenya, Tanzanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Japonya’ya 
başarılı heyetler düzenlenmiştir.  

Bu bağlamda, Odamız tarafından yürütülen UR-GE projeleri kapsamında, 2014-2017 yılları 
arasında toplam 19 sektörel ticaret heyeti düzenlenmiş ve bu heyetlerde üyelerimizin 
yaklaşık 2500 ikili iş görüşmesi yapması sağlanmıştır. Ayrıca, projeler süresince 181 
firma katılımı ile toplam 13 eğitim gerçekleştirilmiştir.  

UR-GE projelerinin uygulanmasından elde ettiğimiz tecrübelerimizi, 2018 yılı itibariyle 
tekstil ve hazır giyim sektöründe başlattığımız yeni proje ile geliştirme arzusu içindeyiz. 
“Ankara'nın İhracatında Hazır Giyimin Atağı” Tekstil UR-GE Projesi 22 üyemiz ile 
başlatılmıştır.  

Odamız ayrıca üyelerimizin dış pazarlara açılmasına yardımcı olmak ve uluslararası 
ortaklıklar ve işbirlikleri kurmalarına imkan sağlamak üzere, Avrupa İşletmeler Ağı’na dahil 
olmuştur. Ağ,  teknoloji transferi, ticari ve araştırma işbirlikleri oluşturulması amacıyla 2008 
yılında Avrupa Birliği tarafından kurulmuştur. Ülkemizde KOSGEB’in ulusal 
koordinatörlüğünde yürütülen programa KOSGEB Ostim, ODTÜ Teknokent, Konya Sanayi 
Odası, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Erciyes Teknopark ve Odamız tarafından 
oluşturulan “Anadolu Konsorsiyumu” faaliyetlerini 2015 yılından itibaren sürdürmeye 
başlamıştır.  

Avrupa İşletmeler Ağı faaliyetleri kapsamında, Konsorsiyuma katılımımızdan beri Ağ 
kapsamında düzenlenen bölgesel, yerel seminer, toplantı ve çalıştay sayısı 103 olmuş 
bunlara 301 katılımcı iştirak etmiştir. Ağ faaliyetlerimiz dahilinde 92 üyemize 
danışmanlık desteği sağlanmış, 98 üyemize de ortak bulmaları için destek verilmiştir. 
Ayrıca 70 katılımcı ile 16 iş heyeti gerçekleştirilmiştir. 60 ülkede aktif olan Ağ faaliyetleri 
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kapsamında Odamız üyelerine yönelik olarak alınan ilgi beyanı sayısı 35 olmuş, üyelerimiz 
tarafından yapılan ilgi beyanı ise 94 olarak gerçekleşmiştir.  

Üyelerimizin yenilikçilik gücünü artırmak ve böylece uluslararası rekabetçiliği geliştirmek 
amacıyla uygulanan Avrupa Birliği kaynaklı “İnovasyon Konusunda KOBİ’ler ile Bilgi 
Paylaşımı Projesi” ile 60 üyemize inovasyon eğitimi verilmiş, 120 üyemizin ise inovasyon 
aktivitelerine katılımı sağlanmıştır. Anılan projeden elde edilen deneyimler ışığında 
hazırlanan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Teknoloji Ara Birimi Projesi 
ile 25 üyemizin analizi yapılarak üniversitelerdeki sağlık alanında yapılan çalışmaların 
sanayiye aktarılmasının sağlanması, firmalarda proje kültürünün oluşması ve ulusal destek 
fonlarından yararlanmalarının sağlanması, firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin 
artırılması Odamızda ara- yüz yaratılması amacıyla model oluşturulması ve Oda çalışanlarının 
firmaların temel ihtiyaçlarını analiz edebilecek ve temel bilgilendirmede bulunabilecek 
altyapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.  

Ayrıca ülkemizdeki mentörlük mekanizmasını yaygınlaştırabilmek ve üyelerimizin Ar-Ge ile 
inovasyon odaklı büyümelerine katkıda bulunabilmek amacıyla, Odamız, TUBİTAK desteği 
ve İNOMER A.Ş. işbirliği ile uygulanan “ArGeMEN Rekabet ve Kalkınma için Ar-Ge ve 
İnovasyon Mentor Ağı Projesi” uygunluk kriterlerini sağlayan 15 üye firmamız ile 
tamamlanmıştır. 

Odamız tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen çıraklık ve mesleki 
eğitimde işbirliği, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, eğitim yoluyla sınır ötesi faaliyetlerin 
teşvik edilmesi amacıyla başarıyla uygulanan projelerimiz de mevcuttur.  

Görüldüğü üzere, Odamız tarafından uygulanan projeler doğrudan üyelerimizin 
ihtiyaçlarının tespitine yönelik olmuş ve firma analizlerinin yapılması söz konusu 
olmuştur. 

Halen uygulanmakta olan önemli bir projemiz Model Fabrika Projesidir. KOBİ’lerimizin 
büyük ölçekli işletmelere oranla 5 kat daha verimsiz olduğu ve bütün dünyada tartışılan dijital 
sanayi bir başka deyişle Endüstri 4.0 gerçeğinden hareketle Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte KOBİ Yetkinlik 
Merkezi (Model Fabrika) kurma çalışması, UNDP ile imzalamış olduğumuz Gelir Paylaşım 
Anlaşmasıyla bir aşamayı daha tamamlamış ve 2017 yılı içerisinde bazı ekipmanların siparişi 
verilmiştir. Uygulamasında Odamızın etkin bir rol üstlendiği KOBİ Yetkinlik Merkezinin 
yani Model Fabrikayı bu yıl içerisinde   faaliyete geçireceğiz.  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Ülke çapında Odalar arasında öncü olduğumuz ve kamuoyunda bilinirliğimizin artmasına 
önemli bir katkı sağlayan çalışmalarımız arasında nükleer enerji sektörüne yönelik olarak 
sürdürdüğümüz faaliyetler yer almaktadır. Bu kapsamda sürdürdüğümüz faaliyetler ile 
ülkemiz sanayisinin nükleer enerji sektöründe yerli tedarikçi olmasını teminen kapasitelerinin 
artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, özellikle nükleer enerji sektöründe yer alacak 
yerli firmaların rekabet gücünün ve sanayinin yüksek teknoloji ve nitelikli imalat kabiliyetinin 
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artırılması, altyapısının geliştirilmesi ile ihracat potansiyelinin yükseltilerek bölgesel ve 
küresel pazarda nükleer enerji sektörüne mal ve hizmet sağlanması hedeflenmektedir.  

Odamız tarafından bu sektörde yürütülen çalışmalar, Ekonomi Bakanlığınca desteklenen 
“Nuc IndusTRy Nükleer Endüstri'de Yerli Katkı” Nükleer Ur-Ge Projesi ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi’nin 
(NÜKSAK) yürütülmesi ile Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle uygulanmak üzere İleri 
Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesi çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Nükleer UR-GE projemiz ile üye firmalarımız nükleer sektör hakkında bilgi ve farkındalık 
seviyelerini yükseltmişlerdir. Düzenlenen sektörel heyetler ile fuarlara katılım sağlanmış, iş 
görüşmeleri gerçekleştirilmiş, Çekya’da bulunan Temelin Nükleer Güç Santrali, Rusya’da 
Leningrad Nükleer Güç Santrali, Japonya’da Mihama Nükleer Güç Santrali ile 
Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Harry Allen Güç Üretim Santrali ve Ivan Pah 
Solar Enerji Üretim Tesisi yerinde ziyaret edilmiştir. Bu deneyimlerin firmalarımız 
açısından çok değerli olduğuna inanıyorum.  

UR-GE projesinden elde edilen deneyimlerle, yerli firmaların ülkemizde kurulacak olan güç 
santrallerine tedarik sağlayabilmeleri maksadı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kümelenme Destek Programı kapsamında, Odamızın koordinatör kuruluş olarak yer aldığı 
Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi’ne 10 Temmuz 2015 tarihinde başvuruda 
bulunulmuştur. 23 Şubat 2016 Tarihinde Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nca oluşturulan Seçici 
Kurula yapılan sunum ile projemiz Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenmeye 
uygun bulunmuştur. Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve nükleer sektörde yer almak isteyen yaklaşık elli firmanın 
oluşturduğu kümenin sahiplendiği NÜKSAK Projesi, 2 Mayıs 2017 tarihinde Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Sayın Bakanımız Dr. Faruk ÖZLÜ’nün katılımı ile 
gerçekleşen Kümelenme Destek Programı İmza Töreni ile resmi olarak faaliyetlerine 
başlamıştır. 

Proje kapsamındaki iş paketleri Odamız tarafından kurulan iktisadi işletme ve İstanbul, 
Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları koordinatörlüğünde yürütülecek olup; faaliyet içeriğini 
ağırlıklı olarak karmaşık analizler, nükleer kalite yönetim ve sertifika sistemleri, 
danışmanlıklar, nükleer sektöre özel kaynak teknolojisi eğitimleri, paslanmaz çelik için Ar-Ge 
çalışmaları ve teknik destek organizasyonu için altyapı faaliyetleri oluşturmaktadır. 5 yıllık 
sürede gerçekleştirilecek faaliyetlerin toplam maliyeti 32 milyon TL civarındadır. 

Bununla beraber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Proje Uygulama Daire 
Başkanlığı önerisi ve nükleer sektöre yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesinde Bakanlığın 
daha önce yapmış olduğu çalışmalardan alınan bilgilerden yola çıkılarak, Ankara’da enerji 
sektörü altyapısının ve özellikle nükleer sektöre yönelik iş gücünün geliştirilmesi için bir 
eğitim merkezi kurulması gündeme gelmiştir. Bu çerçevede ilgili merkezin, Odamız 
koordinatörlüğünde, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde “İleri Teknoloji Eğitim 
Merkezi” adı ile kurgulanabileceği değerlendirilmiş ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla 
temaslara 2015 yılında başlanmıştır.  
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Ankara Kalkınma Ajansı’na “Güdümlü Proje Desteği” kapsamında sunulan Proje, ASO 1. 
OSB, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası 
(İNTES) ortaklığında 24 ay süreyle uygulanacak şekilde tasarlanmıştır. Projenin toplam 
bütçesi 13.285.094,88 TL, Ajanstan talep edilen destek miktarı ise 9.963.821,10 TL’dir.  

Nükleer enerji sektöründe yaptığımız çalışmalar, ülke sınırlarını da aşmış durumdadır. 
Odamız koordinatörlüğünde devam eden nükleer sektördeki projelerde işbirliklerinin 
güçlendirilmesi maksadı ile 2016 yılında Fransız Nükleer Enerji Enstitüsü I2EN ile de İyi 
Niyet Anlaşması imzalanmıştır. Yine bu amaçla, 2017 yılında Çek Cumhuriyeti’nden 
Enerji Sanayii Birliği (Czezh Power Industry Alliance-CPIA) ve Rusya Rosatom Sürekli 
Eğitim Merkezi (Rosatom CICE&T) veTCP NICS Enstitüsü ile iyi niyet anlaşmaları 
imzalanmıştır.  

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

2013 yılından bu yana başta Ankara ili olmak üzere ülkemiz sanayisinin rekabet gücünü 
artırmak üzere belirli bir vizyon doğrultusunda hedefe dönük ve sistemli bir şekilde 
sürdürdüğümüz çalışmaları kısaca sizlerle paylaşmaya çalıştım.  

Diliyorum ki bu dönemde başlatılan çalışmalar, ileriki yıllarda verimli sonuçlar elde 
edilmesine yol açacak ve siz üyelerimizin iş hayatlarının daha da başarılı bir şekilde 
sürdürülmesine vesile olacaktır.  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Seçimler sonucunda belki bazılarımız burada olacak, bazılarımız yerlerini yeni arkadaşlara 
bırakacak.  Ben seçimlere girecek tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor, girmeyecek 
arkadaşlarıma da mutlu bir iş hayatı ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Seçimlerimizin de tekrar 
Ankaramıza ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

 

 

 


