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Sanayinin Ufku

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli 
stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu 
refl eks sanayide daha da belirgin bir şekilde 

kendini hissettiriyor. Önceleri sadece üretmek ve 
bunu pazara sunmak belki yeterli olabiliyordu. Ancak 
bu anlayış, 90’lı yılların geride kalmasıyla, yerini 
hızlı teknolojik gelişimlere ve farklılaşan pazarlama 
anlayışına bıraktı.

Bugün kullandığımız bir ürün, göz açıp kapayana 
kadar yerini daha fonksiyonel olanına bırakabiliyor. 
Ülkemizde de son yıllarda teknolojik gelişimlere 
ve uluslararası markalaşma çalışmalarına yönelik 

çabaları görebiliyoruz. Özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin kümelenme hareketleriyle 
birlikte elde ettikleri kazanımlar, onların, gelecek 
projeksiyonlarına farklı anlamlar yüklediklerinin bir 
göstergesi. Devletin destek mekanizmaları ve 2023 
için belirlenen hedefl er de resmi netleştirir nitelikte. 

Kasım ayının iz bırakan etkinliği hiç kuşkusuz 3. 
Sanayi Şurası oldu. Türkiye’nin dört bir tarafından 
bilim insanı, sanayici ve kamu temsilcisi bu 
organizasyonda beklentilerini dile getirdi. 3 günlük 
sanayi maratonunda tüm tarafl ar açık yüreklilikle 
görüşlerini paylaştılar. 

Sanayi Şurası’nın açılışını yapan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkatimizi 
çeken; “2023 yılında dünya çapında bilinen, tanınan, 
tercih edilen en az 10 küresel marka oluşturmayı 
hedefl iyoruz.” sözleri oldu. Erdoğan bu tespitinde çok 
haklı. Dünya ekonomisinde söz sahibi olmanın başlıca 
yolu marka oluşturmaktan geçiyor. Eğer ekonomik 
hedefl erimize ulaşmak istiyorsak tasarımından 
üretimine kadar bize özgü markalar mutlaka çıkarmak 
zorundayız. 

Şura’nın tavsiye kararlarına giren kümelenmelere 
ilişkin maddeler de ayrı bir değerlendirmeyi 
gerektiriyor. Şunun altını çizmek gerekir: Küme 

kavramının yaşaması ve gelişmesi; üniversitelerin 
işin içine daha fazla girmesiyle mümkün gözüküyor. 

Söz kümelerden açılmışken OSTİM’deki 
gelişmeleri de paylaşmakta yarar var. 6 farklı sektörde 
kümelenen OSTİM, yerli ve milli sanayi anlayışını 
geliştirme adına geride kalan ay içerisinde de gerek 
ulusal gerekse uluslararası faaliyetlerde yer aldı. 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS), Alman meslektaşlarıyla bir araya geldiği 
Türk-Alman Demiryolu Teknolojileri Sempozyumu 
ve İkili İş Görüşmeleri’nde Türkiye’nin raylı 
sistemlerdeki üretim ve pazar potansiyelini yüksek 
sesle bir kez daha vurguladı: “Birlikte, burada 
üretim!”. ARUS ayrıca, ülkemizin, büyük ihtiyaç 
duyduğu sertifi kasyon hizmetlerinde de söz sahibi 
olması gerektiğinden yola çıkarak Raylı Ulaşım 
Sistemleri Sertifi kasyon Toplantısı’na imza attı.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ise 
binlerce kilometre uzakta yerli sanayiyi anlattı; 
ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Drexel 
Üniversitesi’ndeki Küresel İnovasyon Forumu’na, 
dünyaca tanınan Prof. Dr. Banu Onaral’ın özel 
davetlisi olarak katıldı. Haberimizin detayında da yer 
verdik ama paylaşmak  istiyorum: Okulun bulunduğu 
Philadelphia şehrinin inovasyon ortalaması ABD ülke 

genelinin 3 katından fazla. 2010’dan bu yana 250 
patent başvurusu yapılmış ve şehirde son 8 yılda yıllık 
ortalama 4-6 yeni inovasyon şirketi açılıyor. Yapımı 
devam eden İnavasyon Merkezi’nin ise yıllık getirisi 
2.2. milyar dolar olarak hesaplanıyor ve deniliyor ki, 
OSTİM burada mutlaka ofi s açmalı.

Bir başka gelişme ise Ekonomi Bakanlığı’nca 
düzenlenen Küme Yöneticileri Eğitimi’nde OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'nin (OSSA) iyi 
uygulama örneği olarak gösterilmesiydi. İş ve İnşaat 
Makineleri, Kauçuk Teknolojileri, Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri kümeleri de başarılı 
faaliyetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 

Bildiğiniz gibi OSTİM Gazetesi her sayısında 
çeşitli kurumların yöneticileriyle röportajlar yapıyor. 
Bu ay, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip 
Asan’la konuştuk. Türkiye‘nin 2 yıldır Avrupa'da 
en çok marka başvurusu yapan ülke konumunda 
olduğu bilgisini aktaran Asan, Dünya Fikri Mülkiyet 
Göstergeleri 2012 raporuna göre de sınai mülkiyet 
başvurularının toplamında; genel sıralamada 9., yerli 
patent başvurularında ise 17. sırada yer aldığımızı 
söylüyor. 

Korhan GÜMÜŞTEKİN
twitter.com/KorhanGumustkn
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Patent ve markalaşma, üretim kadar önemli. Dünyada büyük bir hızla ilerleyen patent sistemi, bilginin paylaşılmasını ve yeniliklerin
sürekliliğini mümkün kılıyor. Türkiye son 2 yıldır Avrupa'da en çok marka başvurusu yapan ülke konumunda. Dünya Fikri Mülkiyet
Göstergeleri 2012 raporuna göre sınai mülkiyet başvurularının toplamında; genel sıralamada 9., yerli patent başvurularında ise 17.
sırada yer aldığımızı söyleyen Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “Sınai mülkiyet hakları, Ar-Ge ve inovasyon sürecinin
verimliliğinde ve sürekliliğinde büyük birer kaynak olarak karşımıza çıkar.” dedi.

“Sınai mülkiyet hakları,
Ar-Ge ve inovasyonun sürekliliğinde
büyük bir kaynak”

Prof. Dr. Habip AsanProf. Dr. Habip Asan

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ta-
rafından yayınlanan “Dünya Fikri 

Mülkiyet Göstergeleri 2012” raporuna 
göre ülkemiz sınai mülkiyet başvurula-
rının toplamının baz alındığı genel sıra-
lamada 9. sırada yer almıştır. Aynı ra-
pora göre ülkemiz; Ulusal (yerli) patent 
başvurularında 17., Ulusal faydalı model 
başvurularında 7., Toplam (yerli yabancı) 
patent başvurularında ise 24. sırada yer 
almıştır. 

Raporda yayınlanan verilere göre pa-
tent başvuru sayılarında ise ilk 3 sırayı 
Çin, ABD ve Japonya almaktadır. Çin son 
dönemde patent başvuru sayılarında ciddi 
gelişme sağlamıştır. İlk 10 sırada yer alan 
ülkelere bakıldığında, ekonomik ve tek-
nolojik olarak gelişmiş ülkeler olduğu gö-
rülmektedir. Ülkemiz patent istatistikleri 
açısından, son dönemde kazandığı ivme 
ile üst sıralara yükselmiş ve yerli patent 
başvurularında 17. sırada yer almıştır. 

Patentte Dünya İstatistikleriPatentte Dünya İstatistikleri

Patentin ekonomik kalkınmaya olan etkileri 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Ekonomik kalkınmada etkili olan bilginin 
üretilmesi, paylaşılması, ürün ve hizmete dö-
nüşmesi süreçlerinde patent sistemi koruma 
ve bilgi sağlama boyutuyla önemli bir teşvik 
sistemi olarak karşımıza çıkar.

Patent sistemi, bilginin paylaşılmasını ve ye-
niliklerin sürekliliğini mümkün kılar. Sistem, 
hem bilginin paylaşılıp yayılmasına, çoğalma-
sına hem de yeni fi kirleri üretenlere belirli ko-
şullarda ayrıcalıklar tanınmasına dayalı işliyor. 
Ülkelerin ekonomik büyümeleriyle, fi rmaların 
karlılık ve pazar paylarıyla, özellikle ürün ve 
hizmete dönüştürülerek kullanım hayatına ak-
tarılan patentler arasında sıkı bir ilişki vardır. 
Ar-Ge harcamaları için bütçeden ayrılan pay-
lar ve Ar-Ge faaliyetlerinin birer çıktısı olan 
patentlerin ticari hayata aktarılabilme oranları 
büyüdükçe ekonomik getiriler de artmaktadır.

Yeni fi kirlerin ve bunların sonucunda elde 
edilen yeni ürünlerin korunabilir hale gelmesi 
ancak sınai mülkiyet sistemlerinin ortaya çıkı-
şıyla mümkün olmuştur. Bilim ve teknolojinin 
bugünkü seviyeye gelmesinde önemli rol oy-
nayan sınai mülkiyet hakları, Ar-Ge ve inovas-
yon sürecinin verimliliğinde ve sürekliliğinde 
büyük birer kaynak olarak karşımıza çıkar.

Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi aktivitelerin, 
dolayısıyla patent/faydalı model başvuruları-
nın yeteri kadar yüksek olmadığı sektörlerde, 
ihracat, ciro, üretim değeri, katma değer gibi 
ekonomik göstergeler yüksek olsa dahi orta ve 
uzun vadede fi rmaların küresel anlamda reka-
bet edebilmeleri oldukça zordur. 

Ülkemizde bir buluşun patent alma süreci 
nasıl işliyor?

Buluşların patentlenebilmesi için bazı kriter-
lere sahip olması gerekir. Bu kriterler, buluşun 
yeni olması, tekniğin bilinen durumunu aşması 
ve sanayiye uygulanabilir olmasıdır. Yapılan 
kapsamlı araştırma ve incelemeler neticesinde 
bu üç kriteri sağlayan buluşlara patent verilir.

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak bir pa-
tent başvurusunda internet sayfamızdan temin 
edilebilecek başvuru formu, buluşu kısaca an-
latan özet, buluşun ayrıntılı olarak anlatıldığı 
tarifname, buluşun korunması istenen teknik 
özelliklerinin ifade edildiği istemler bulun-
malıdır. Zorunlu olmamakla birlikte buluşun 
anlaşılmasına katkı sağlayacaksa resimler de 
verilebilir. 

Bu belgeler eksiksiz bir şekilde Enstitümüze 
teslim edildikten sonra tescil süreci Enstitümüz 
nezdinde başlatılmış olur. Bu aşamadan sonra 
patent başvuruları için araştırma ve inceleme 
aşamaları bulunmaktadır. Patent koruması 
üçüncü kişileri de doğrudan ilgilendirdiğinden 
başvurular belirli bir sürenin sonunda yayınla-
nır.

Burada üçüncü kişilerin bu başvuruyu göre-
rek, gerek duydukları takdirde itiraz etmelerine 
imkan tanıyan bir sistem söz konusudur.

Patent başvurusu yayınlandıktan sonra, 
başvuru sahipleri elektronik olarak internet 
üzerinden başvurularıyla ilgili bütün işlemleri 
takip edebilmektedir.

Markalaşma, rekabet gücüne nasıl ivme 
kazandırır?

Rekabette avantaj sağlamanın yollarından 
olan farklılaşma gerekliliği, bir ürün veya hiz-
metin niteliği, değeri, imajı hakkında bilgiler 
içeren kimliği anlamına gelen markalaşmayı 
da beraberinde getirir.

Yeni ve yüksek teknolojili ürün çeşitliliğinin 
bol olduğu ve bunlara her gün yenilerinin ek-
lendiği küresel pazarda pay elde etmenin veya 
büyümenin yolu inovasyon ve tasarım kapasi-
tesinin artırılmasından ve dolayısıyla marka-
laşmadan geçiyor. Markalar piyasada kaynak 
belirtme, garanti sağlama, kalite gösterme ve 
reklam aracı olma gibi önemli işlevler de üst-
lenmektedir.

Marka, Ar-Ge’den, planlamaya; üretimden, 
pazarlamaya; modadan, tasarıma, bir ürüne 
üretim sürecinde yapılan bütün yatırımların 
tüketiciye sunulma aracıdır. Üretilen ürünlerin 
veya sunulan hizmetlerin tüketiciler tarafından 
tercih edilebilmesi için pazardaki diğer ürün-
lerden ayırt edici özelliklere sahip olması ge-
rekir. Marka ve markalaşma bu ayırt ediciliği 
sağlayan en önemli araçlarındandır.

Tüketici eğilimleri göstermektedir ki, mar-
kalı ürünlerin kaliteli ve tüketici ihtiyaçlarına 
cevap verici nitelikte olmaları daha çok tercih 
edilmelerine neden olmaktadır. Tüketicilerin 
tercihini sürekli aynı marka yönünde kullan-
ması ise markanın tüketicinin gözünde almış 
olduğu ürün ve hizmetin çok ötesinde bir an-
lam kazanması, başlı başına bir değer haline 
gelmesi demektir. Öyle ki günümüzde marka 
değeri diğer tüm varlıklarının üzerinde olan 
fi rmalardan söz etmek mümkündür. Hatta daha 
da öteye götürürsek, bazı markaların değerinin, 
sektörlerindeki diğer tüm markaların toplam 
değerinden büyük olduğundan söz edilebilen 
durumlar dahi mevcuttur.

Dünya ortalaması ve ülkeler bazında 
değerlendirdiğimizde, patent üzerine nasıl 
bir fotoğraf ortaya çıkıyor?

Küresel mali krizin yoğun olarak hissedildi-
ği dönemlerde, birçok ülkede patent başvuru 
sayıları düşüş eğiliminde iken ülkemizde baş-
vuru sayıları yıllık ortalama %20 oranında artış 
göstermiştir. Teknolojik gelişmenin en önemli 
göstergelerinden biri olan patent istatistikleri 
açısından ülkemiz son 5 yılda önemli bir ivme 
kazanmış ve bu gelişme istikrarlı bir şekilde 
devam etmektedir. 

2012 yılında dünya genelinde yaklaşık 2,5 

milyon civarında patent başvurusu yapılmıştır. 
Son 2 yıl içinde patent başvuru sayısında yak-
laşık olarak dünya genelinde %7,5 civarında 
artış gözlenmiştir. Aynı dönem içinde, bu oran 
ülkemiz için ortalama %20 olarak gerçekleş-
miştir. 

Birleşmiş Milletler’in fi kri mülkiyet ala-
nındaki uzman kuruluşu olan Dünya Fikri 
Mülkiyet Teşkilatı tarafından 11 Aralık 2012 
tarihinde yayınlanan “Dünya Fikri Mülkiyet 
Göstergeleri 2012” raporuna göre Türkiye, sı-
nai mülkiyet başvurularının toplamında genel 
sıralamada 9., yerli patent başvurularında ise 
17. sırada yer almıştır. 

Türkiye’de patent ve markalaşma durumu 
ne aşamada?

Marka ve patent konusunda başvuru sayıları 
konusunda oldukça iyi durumda olduğumuzu 
söyleyebilirim. Nitekim Türkiye son 2 yıldır 
Avrupa'da en çok marka başvurusu yapan ülke 
konumundadır. Patent başvurularında ise 7. 
sıradayız. Bu yılsonunda da yine 110 bin ci-
varında marka başvurusu olmasını bekliyoruz. 
Patent başvurularında da artış devam ediyor, 
bu yılı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7-8 ci-
varlarında bir artışla tamamlayacağımızı düşü-
nüyorum. 

Ancak, artık patentte olsun markada olsun 
başvuru sayılarından ziyade katma değeri yük-
sek, nitelikli başvuruların artırılmasına odak-
lanmamız gerekiyor. Bunun için de patentlerde 
ticarileştirilme oranlarını, markalaşmada ise 
güçlü, marka değeri yüksek küresel markaların 
sayısını artıracak önlemler almamız gerekiyor.

Biz bunun için düzenleyici kurum olarak, 
sınai mülkiyet sistemini daha etkin hale geti-
recek önlemleri almaya yönelik sistemde deği-
şiklikler öngören bir kanun tasarısı hazırladık. 
Kanunla katma değeri daha yüksek, nitelikli 
başvuruların sayısının artırılmasını ve ticari 
hayata aktarılmasının kolaylaştırılmasını he-
defl edik. 

Firmalarımızın ise, kendilerine sunulan 
teşviklerden de faydalanarak doğru tespitler 

yapmaları, stratejik davranışlar geliştirmeleri 
durumunda, markalaşma konusundaki sorunla-
rını aşacaklarını ve Türk markalarının dünyada 
hedefl edikleri noktaya geleceklerini düşünü-
yorum. Dünya çapında tanınmış, yüksek kat-
ma değer üreten, başarılı markaların sayısının 
artması durumunda da markalaşmanın ülke 
ekonomisine katkısını daha açık bir şekilde 
görebileceğiz. 

Ülke olarak 2023 sınai mülkiyet vizyonu 
olarak 10 küresel marka oluşturmak, dünyada 
Türk tasarımı imajının yerleştirmek, 50 bin yer-
li patent başvurusuna ulaşmak ve GSMH’nin 
%50’sine karşılık gelen fi kri mülkiyet portföyü 
oluşturmak şeklinde hedefl er belirlenmiştir. 
Bu hedefl ere ulaşmak ve ülkemiz sanayisinin 
ve ekonomisinin rekabet gücünü arttırmak için 
sınai mülkiyet konularını sürekli ülkemiz gün-
deminde tutmamız gerekiyor. 

Ülkemizde alınan patentlerin yüzde 
94’ünün yabancı şirketlere ait olduğu dile 
getiriliyor. Görüşleriniz?

Ülkemizde patent başvurularının içindeki 
yerli oranı dönemler itibariyle önemli artış 
göstermiştir. 1998–2002 döneminde yerli pa-
tent başvurularının oranı %10 iken 2008–2012 
arasındaki 5 yıllık dönemde 4 kat artarak %40 
olmuştur. Son 15 yılda yerli patent başvuru sa-
yısı 10 kat artış göstermişken, yabancı patent 
başvuru sayıları sadece 2 kat artmıştır. 

Alınan belge sayıları itibariyle, patent ve 
faydalı model verileri birlikte değerlendirildi-
ğinde, imalat sanayimizin çoğunluğunu oluş-
turan KOBİ’lerimiz tarafından kullanılan ve 
ülkemiz buluş potansiyeli açısından önemli bir 
sınai mülkiyet göstergesi olan faydalı model 
verileri de dikkate alındığında buluşlar için son 
5 yılda alınan toplam patent, faydalı model bel-
geleri içindeki yerli oranı %33’tür. 
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Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan; tüm 
Türkiye’yi kapsayan küme hareketi ARUS, 
üyelerine dış pazarların kapısını açan etkin-

liklerine devam ediyor. Küme tarafından düzenle-
nen organizasyonda Alman raylı sistem üreticileri 
Türk meslektaşlarıyla bir araya geldi.

“Türk-Alman Demiryolu Teknolojileri Sem-
pozyumu ve İkili İş Görüşmeleri” adıyla 5 Ka-
sım 2013 tarihinde yapılan buluşmada, Alman 
Demiryolu Sanayicileri Birliği’nden (VDB) 23, 
ARUS’tan 120 fi rma yer aldı.

İki ayrı bölümde gerçekleşen programın ilk kıs-
mında iki ülke demiryolu sanayisinin kabiliyetleri 
aktarıldı. Alman fi rmalar ayrıca tek tek kürsüye 
gelerek üretim ve satış organizasyonları ile ürün-
lerini tanıttı.

Her iki tarafın işbirliği noktasında istekli görün-
düğü sempozyum ve iş görüşmelerinde ARUS 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Çankaya Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç’in 
sözleri dikkatle not edildi. Çin’e karşı ortak adım-
lar atılması gerektiğinin altını çizen Güvenç, “Biz 
yüzde 100 Alman menşeili; Made in Germany’yi 
almak istemiyoruz. Burada beraber üretmek isti-
yoruz. Aksi takdirde bundan kim faydalanacak; 
Çin.” dedi.

“Desteklerimiz devam ediyor”
Sempozyumun açılışında konuşan Almanya 

Ekonomi Bakanlığı İdari Amiri Volker Genetzky, 
Türkiye’de 5 bini aşkın Alman şirketinin faali-
yet gösterdiğine dikkat çekti. Ulaşım ve lojistik 
sektörünün ortalamanın da üzerinde bir büyüme 
gösterdiğini belirten Alman bürokrat, “Türk hükü-
metinin yatırımlar ve ulaştırma sektörünün geliş-
tirilmesi noktasında son derece önemli politikaları 
var. Raylı sistemlerde faaliyet gösteren kurumların 
partner bulması, işbirliklerinin geliştirilmesi ama-
cıyla desteklerimiz devam etmektedir.” dedi.

“Ankara, demiryolunda lider"

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Özdebir, Başkent’in demiryolunda lider-
liğe yükseldiğini söyledi. Türkiye’nin dünyada 
hızla büyüyen bir ekonomisi olduğunu kaydeden 
Özdebir, Marmaray projesini örnek vererek ray-
lı sistemlerdeki gelişmelere temas etti. 80 yıldır 
ihmal edilen demiryolu taşımacılığının yeniden 
gündeme geldiğini belirten Başkan Özdebir, “De-
miryolu taşımacılığının sağlamış olduğu avantajlar 
her geçen gün demiryolunun kullanımını artırmak-
ta ve bunu mecbur tutmakta. Buna bağlı olarak 
Ankara, Türkiye demiryolunun ana havı haline 
getirildi. Kamu politikaları Ankara’yı demiryolu 
ulaşımının düğüm noktası, merkezi haline getirdi. 
Bununla beraber, Ankara sanayisi de gözlerini bu-
güne kadar ihmal ettiği demiryolu taşımacılığına 
çevirdi.” diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin, özellikle OSTİM ve 
ARUS’un bunda büyük etkisi olduğunu ifade eden 
Nurettin Özdebir, Ankara metro ihalesindeki yüz-
de 51 yerli üretim şartına atıfta bulundu. ASO Baş-
kanı özetle şunları kaydetti: “Ülkemizde, Ankara 
için yapılacak olan raylı taşıt araçlarını dış alıma 
çıkıyorlardı; “Biz bunu yaparız” dedik. “Siz bunu 
yetiştiremezsiniz” dediler. Israr etik ve en sonun-
da yüzde 51 yerli yapılma şartını koydurduk. Bu, 
önemli bir gelişme.” 

Özdebir ayrıca standardizasyonun  önemine de 
işaret ederek, “Türkiye bu yolda mesafe aldıkça bu 
entegrasyonun da artacağı ve gelişeceğine inanıyo-
rum.” dedi.

“İşbirliklerini güçlendirmeliyiz”

Alman Demiryolu Sanayicileri Birliği (VDB) 
Başkan Yardımcısı Andreas Becker, gelecek 10 
yılda işbirliklerini güçlendirilmesi gerektiğinin 
altını çizdi. İkili iş görüşmelerinin çok önemli ol-
duğunu anlatan Becker, “Çünkü bir güven oluştur-
mamız gerekir. Bu da sadece birbirimizi tanımakla 

mümkün. Güven, her türlü işin ve çalışmanın 
temelini oluşturuyor.” ifadelerini kullandı. 

Becker sözlerine şöyle devam etti: “Biz bir 
ihracat ülkesiyiz, çok şey sunabiliriz. Know-how 
bizde çok fazla; Almanların bu konuda ne kadar 
usta olduğunu herkes biliyor. Türkiye ile olan 
dostluğumuzu bu sektörde de devam ettirmek 
istiyoruz. Delegasyonun bütün üyeleri özellikle 
demiryolları ile ilgili. Siz bizim için çok önem-
lisiniz.”

"Burada, birlikte üretim"

Etkinlikte en dikkat çekici ifadelerden birini 
ARUS Yönetim Kurulu Başkanı ve Çankaya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Gü-
venç seslendirdi. Sözlerine ARUS’un misyonun-
dan bahsederek başlayan Güvenç, Almanya’nın 
raylı sistemler için oluşturduğu derneğin hedefi yle 
aynı hedefl ere sahip olduklarını hatırlattı. “Kaliteli, 
katma değeri yüksek, tasarımı bize ait yerli mar-
kaları üretmek istiyoruz.” diyen Prof. Dr. Güvenç, 
bunu yaparken uluslararası işbirliklerine açık ol-
dukları mesajını verdi. Güvenç, “ARUS üyeleri 
gerçekten yetenekli. Şu anda pek çok büyük mar-
kanın tedarikçisi konumunda olan fi rmalarımız 
var. Yüzde 51’i rahatlıkla ARUS karşılayacak 
durumda. Kamuya ortak proje yaparak bilgi ve 
becerimizi artırma çabası içerisindeyiz.” görüşünü 
paylaştı.

ARUS Başkanı, konuşmasında önemli bir hu-
susun altını çizerek Almanya’yla birlikte sektörde 
beraber çalışma ve üretme isteğini dile getirdi. 
Raylı sistemlerdeki Çin etkisini anımsatan Gü-
venç, “Biz yüzde 100 Alman menşeili; Made in 
Germany’yi almak istemiyoruz. Burada beraber 
üretmek istiyoruz. Aksi takdirde bundan kim fay-
dalanacak; Çin. Çin’le bu coğrafyada Almanya’nın 
ve ARUS’un mücadele etmesi mümkün değil. 
Bunu ancak birlikte başarabiliriz.” dedi.

“Yeni ve doğru stratejiler üretelim” 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın konuşmasında Almanya’nın uyguladığı 
raylı sistemler stratejisini değerlendirdi. Aydın, 
“Almanya’nın, Türkiye’deki raylı sistemler sektö-
ründen pay alma adına, sadece satan taraf olmak 
stratejisi ile Türkiye’ye geldiğini, kamunun da 
doğrudan doğruya satın alma şeklinde bir ihale 
yaptığını, bir hata yüzünden de Türkiye’deki stra-
tejik işbirliğinin başka bir bölgeye ve ülkeye kay-
dığını gördük. Türkiye’nin bu işten memnun ol-
madığını hep beraber kabul ediyoruz. Hep beraber 
bu hatayı düzeltmek için bir karar aldık. Bu bölge-
de eğer iş yapılacaksa artık düşüncelerimizde bazı 
şeyleri değiştirmemiz ve düzeltmemiz gerektiğini 
paylaştık. İşbirliği içerisinde Türkiye’de yatırım ve 
üretim yaparak Türkiye’nin bu büyük pazarından 
hep beraber yararlanalım diye düşündük.” dedi. 

Orhan Aydın konuşmasını şu ifadelerle sürdür-
dü: ”Türkiye artık eski Türkiye değil. Sadece ürün-
lerimizi Türkiye’ye satalım, buradaki ihaleleri ala-
lım. Almanya’da yapıp Türkiye’de monte edelim 
düşüncesini kaldırmamız lazım. Türkiye’de işbirliği 
yapacak çok sayıda fi rma var. Türkiye’nin sanayisi, 
teknolojik ve üretim seviyesi buna cevap verecek 
boyuta fazlasıyla ulaşmış durumda. Gelin, hep be-
raber bu fırsatı değerlendirelim. Türkiye yatırımlar 
için gelecek vaad eden bir ülke. Yeni ve doğru stra-
tejiler üretelim. Ortaklaşa rekabet yapalım.”

“Türkiye marka çıkarabilir”

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başka-
nı Sedat Çelikdoğan, markalaşmanın ekonomiye 
olan etkisini vurguladı. Marka çıkmayınca KO-
Bİ’lerin gelişemeyeceğini savunan Çelikdoğan, 
“Bugün Samsung’un ihracatının 176 milyar dolar 
olduğunu düşünürseniz, bu, bir marka olmadıkça  
başarılamaz. Güney Kore’nin çıkaracağı bir marka 
varsa Türkiye’nin de çıkaracağı bir marka elbette 
vardır. O halde bizim yol haritalarımızda eksiklik-
ler var.” dedi.

Türkiye’de demiryolu sektöründe geniş fırsatlar 
olduğunu anlatan Sedat Çelikdoğan, “Türkiye bu 
sahada boş. Özellikle Alman hükümetinin benzer 
kümesiyle çalışmalar yaptık ve aynı anlayışta ol-
duklarını gördük. Başbakanımız “Türkiye kendi 
aracını yapsın” demesine rağmen 2,5 yıl geçti an-
cak çıkarılamadı. Bu, farklı bir politika gerektirir. 
Biz, raylı sistemlerde marka çıkaracak durumda-
yız.” hatırlatmasını yaptı. 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) tarafından, AHP 
International GmbH & Co., Alman Demiryolu Sanayicileri Birliği (VDB) ve Alman-
Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle düzenlenen Türk-Alman Demiryolu 
Teknolojileri Sempozyumu ve İkili İş Görüşmeleri’nde taraflar karşılıklı 
beklentileri dile getirerek işbirliği imkanlarını değerlendirdiler. Alman temsilciler 
Türk sanayisinin kendileri için önemini vurguladı. ARUS yönetimi ise ‘Yüzde 
100 Alman menşeili Made in Germany’ yerine birlikte üretim seçeneğinin fayda 
sağlayacağını, aksi takdirde Çin’le rekabet edilemeyeceği görüşünü dile getirdi.

ARUS’tan Alman meslektaşlarına mesaj:ARUS’tan Alman meslektaşlarına mesaj:

“Made in Germany almak yerine, burada “Made in Germany almak yerine, burada 
birlikte üretmek istiyoruz!”birlikte üretmek istiyoruz!”

“Yüzde 51 oranı güven
ortamı ile daha çok artar”

Alman Demiryolu Sanayicileri Birli-
ği (VDB) Başkan Yardımcısı And-

reas Becker, Türkiye’de uygulanacak 
yerli katkı şartına olumlu baktıklarını, 
yüzde 51’e aşama aşama geçilebilece-
ğini ve güven ortamı sağlanırsa bunun 
daha çok artacağını kaydetti. 

OSTİM Gazetesi’ne açıklamalarda 
bulunan Becker, derneklerinin sistem 
üreten orta ölçekli işletmelerden oluştu-
ğunu belirterek ana misyonlarının, şir-
ketleri bir araya getirip sinerji ortamını 
sağlamak olduğunu anlattı. Mart ayında 
ARUS’la tekrar bir araya geleceklerini, 
Siemens ve Bombardier gibi fi rmaların 
bu toplantıya katılacaklarını kaydeden 
Andreas Becker, know-how transferinin 
gündeme geleceğini kaydetti. Becker, 
“Ancak tüm bu konular hakkında strate-
jik bir plan gerekli, küme üyesi şirketle-
rin desteği de çok önemli.” dedi.

Ülkemizdeki kamu alımlarında yay-
gınlaştırılması hedefl enen yerli katkı 
payı ile ilgili görüşlerini sorduğumuz 
Andreas Becker, yüzde 51 oranı için ilk 
etapta yüzde 25 veya yüzde 30’luk oran-
larla başlanılması gerektiğini ileri sür-
dü. Alman sanayici, “Bizim Türkiye’de 
şirketlerimiz çok fazla. Dolayısıyla bu 
fi rmalarla yaptığımız görüşmelere göre; 
zamanla yüzde 51 yerli katkı payına 
geçilebilir. Türk şirketleri tanıyoruz ve 
takip ediyoruz. Güven ortamı sağlanırsa 
bu oranlar daha çok artar. Know-how 
transferi gerçekleşir.” diye konuştu.  

Andreas Becker

Türk ve Alman raylı sistem sanayicilerinin yoğun katılım gösterdiği Türk-Alman Demiryolu Teknolojileri 
Sempozyumu ve İkili İş Görüşmeleri’nde yatırımcılara sağlanan kolaylıklar, üretim kabiliyetleri ve işbirliği 

olanakları detaylı bir şekilde anlatıldı.
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Ülkemizde raylı ulaşım sistemlerinde eksikliği hissedilen sertifikasyon hizmetleri için yerli sanayiciler düğmeye bastı. Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) tarafından düzenlenen Raylı Ulaşım Sistemleri Sertifikasyon Toplantısı’nda buluşan 
kamu, özel sektör ve üniversite temsilcileri, gemi sanayinde olduğu gibi; bağımsız sertifikasyon kuruluşlarının devreye girmesi 
gerekliliğini gündeme getirdi. Toplantıda, bu modelin demir yollarında da uygulanması ve yerli şirketlere öncelik verilmesi istendi. 

2023 yılına kadar Türkiye’de 45 mil-
yar dolar, dünya pazarlarında ise 2 
trilyon dolar pazar potansiyeli olan 

demiryollarında sektörde söz sahibi olmak 
ve rekabetçi dünya markaları oluşturmak 
isteyen sanayiciler bu yolda ilk ve önce-
likli engelin sertifikasyon olduğu görü-
şünde.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
mir Yolları (TCDD) ve Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) başta olmak üzere kamu 
ve özel sektörün üst düzey temsilcilerinin 
katıldığı Raylı Ulaşım Sistemleri Sertifi-

kasyon Toplantısı’nda; sertifikasyon ko-
nusunda büyük maddi harcamalar yapıl-
dığı, üretim ve ihracatta sertifikasyondan 
kaynaklanan uzun süreli gecikmeler ya-
şandığı dile getirildi.

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve ARUS Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan’ın moderatör-
lüğünde gerçekleşen tarihi toplantıda ba-
ğımsız sertifikasyon kuruluşlarına olan ih-
tiyacın önemi vurgulandı, konunun takibi 
amacıyla Raylı Ulaşım Sistemleri Sertifi-
kasyon Daimi  İcra ve İzleme Komisyonu 
kurulması kararlaştırıldı.

1. Raylı Ulaşım Sistemleri Sertifi kasyon 
Daimi İcra ve İzleme Komisyonu kurul-
ması ve bu komisyonda, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD, 
ARUS, TSE, TÜRKAK, RAYDER, STM, 
DTD, DATEM, URAYSİM, toplantıya ka-
tılan kamu ve özel fi rma temsilcilerinden 
oluşan daimi üyeler olarak ayda bir toplan-
ması, alınan kararlar ve yapılacak işlerin 
sıkı takibinin yapılması, acil ihtiyaçların 
belirlenmesi.

2. Türkiyede Notifi ed Body’lere (NoBo: 
Bağımsız Sertifi kasyon Kuruluşu) acilen 
ihtiyaç olduğu, uygun özellikteki bağımsız 
NoBo’ların bir an önce belirlenmesi.

3. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlü-
ğü görevleri içinde bulunan;

• Demiryolu altyapısı çeken ve çekilen 
araçların kullanımı için asgari emniyet 
sınır ve şartlarını belirlemek ve bunları 
denetlemek,

• Demiryolu altyapı işletmecileri ve demir-
yolu tren işletmecilerine ilgili emniyet 
belgelerini vermek veya verebilecekleri 
yetkilendirmek ve denetlemek,

• Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin ge-
rektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, 
anlaşma ve karma komisyon çalışmaları 
yapmak.

maddelerinin kent içi banliyö ve diğer hafi f 
raylı (Metro, LRT, Tramvay) araçlarını da 
kapsayacak şekilde raylı ulaşım sistemleri 
olarak genişletilmesi.

4. Sivil havacılık tecrübesi göz önüne alı-
narak, Avrupa’da rahat hareket edebilmek, 
sorun yaşamamak için Avrupa’da uygu-
lanan resmi otoriteye benzer bir otorite 

oluşturmak ya da Ulaştırma Bakanlığı De-
miryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 
uluslararası resmi otorite olarak eksiklikle-
rinin giderilmesi için çalışmalar yapılması.

5. Gemi sanayi örneğinde Denizcilik 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TSE ve         
TÜRKAK ile birlikte çalıştı. NoBo olarak 
Türk Loydu çalışmanın içine dahil edildi. 
Başarılı oldu ve para yurt içinde kaldı. Bu 
modelin demir yollarında da uygulanması 
ve yerli şirketlere öncelik verilmesi.

6. Raylı sistemlerde kamu ve özel kuruluş-
larda gerekli ve öncelikli tüm standartların 
çıkarılarak TSE tarafından tercüme edil-
mesi ve yayınlanmasının sağlanması.

7. TCDD ve bağlı kuruluşlarda, demiryo-
lu sektöründeki kamu ve özel tüm fabrika, 
işletme ve üniversitelerde test cihazları en-
varterinin çıkarılarak yapılacak yeni yatı-
rımlarda gereksiz israfın önlenmesi ve ek-
sikliklerin öncelik sırasına göre yapılması.

8. Raylı ulaşım sistemleri ile ilgili bağım-
sız laboratuvarların TÜRKAK tarafından 
bir an önce akredite edilmesinin sağlan-
ması.

9. Homologasyon, sertifi kasyon ve testler 
konusunda yetişmiş kalifi ye eleman ve de-
miryolu ara eleman ihtiyacının giderilmesi 
için çözüm getirilmesi.

10. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Dü-
zenleme Genel Müdürlüğü tarafından ya-
pılan eylem planının ilgili tüm kuruluşla-
ra dağıtılması, çalıştaylara katılım daveti 
yapması.

11. Test, muayene, gözetim ve belgelen-
dirme alanında her yıl yurt dışına 2 milyar 
dolar çıktığı ayrıca yabancı kökenli fi rma-
ların kasıtlı olarak sertifi kasyon süresini 
uzattığı ve fi rmalarımızı zarara uğrattığı 
belirtilerek, bunu önlemek için yerli fi rma-
lara öncelik tanınmasının gerekliliği.

12. TSE’nin belgelendirme ve laboratuvar 
imkanlarının değerlendirilmesi

“Denizdeki örnek demiryolunda da 
uygulansın, kaynaklar yurtiçinde kalsın”

Kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin yer alındığı toplantıda 
yerli bağımsız sertifikasyon kuruluşuna olan ihtiyaç vurgulandı.

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Dü-
zenleme Genel Müdürlüğü’nün Av-

rupa’daki yapılara benzer şekilde resmi 
otorite olarak uluslararası alt yapı ve 
eksikliklerinin giderilmesi için çalışma-
larının devamı istendi. Sektör için önem 
taşıyan toplantıdan yansıyan kararlar 
şöyle:
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“Türkiye pazarının potansiyeli “Türkiye pazarının potansiyeli 
Alman üreticiler için avantaj”Alman üreticiler için avantaj”

Kasım ayı, Anadolu Raylı Ulaşım Sistem-
leri Kümelenmesi (ARUS) ve raylı sistem 
üreticileri açısından çok hareketli geçti. 
İlk olarak Alman demiryolu sanayicile-
riyle bir araya geldiniz, bir süre sonrada 
OSTİM’de sertifi kasyon toplantısı yapıl-
dı. Bu iki gelişmeyi nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Alman kümesi demiryolu sektöründe şe-
hir içi ulaşım sektöründeki 153 tane fi rmayı 
temsil ediyor, bunların içerisinde çok büyük 
olarak Siemens, Bombardier gibi fi rmalar 
da var. Genellikle büyük ve orta boy fi rma-
lar, belki çok az da küçük fi rmalar var.  Do-
layısıyla Almanya’yı bu konuda temsil eden 
yetkili bir merci ile bir araya geldik. 

Bu toplantıdan önce biz geçen yılki ray-
lı taşıt sistemleri fuarında buluşmuştuk. 
Türkiye’nin bu konuda gerek TCDD’de ge-
rekse de şehir içi ulaşımda yeni yatırımlara 
ihtiyacı var. Türkiye’nin nüfusu yeni yatı-
rımları gerektiriyor; ulaşımın kolaylaşması 
lazım. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 
şehirlerde sıkışıklık var. Ayrıca hızlı trenler 
uçaklara bir alternatif olarak daha az gelir-
li vatandaşların kullanabileceği bir imkan. 
Dünyadaki gelişme istikameti de bu olduğu 
için devletimiz hızlı tren çalışmalarına yö-
neldi. Bu itibarla geleceğe dönük büyük bir 
potansiyel yatırım imkanı çıktı. Bu sebeple 
de Almanlar, Türkiye pazarı üzerinde bir 
şeyler yapmak istiyorlar. Çünkü burada 20 
seneyi kapsayan bir yatırım programı var. 

Almanlarla görüşmemizde biz şunu söy-
ledik: Türkiye’nin teknoloji seviyesi eskiye 
göre farklıdır. Bundan dolayı üretim kabi-
liyetleri, Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla es-
kisinden daha farklı olarak üretimleri yük-
sek seviyede yapabilmektedir. Biz ARUS’u 
Türkiye’nin kendi markalarını çıkardıktan 
sonra dünya markası olması gayesi ile kur-
duk. Bünyemizde kayıtlı 110, müracaatlarla 
beraber 125 tane fi rmamız mevcut. Büyük 
ve orta boy fi rmalarımızda 30 binin üstünde 
çalışan var. 

Alman üreticilere ayrıca “Böyle bir küme 
hareketimiz varken bize teknoloji veya ürün 
satmak için geldiyseniz bu konularda size 
kapalıyız, böyle bir talebimiz yok. Ancak 
buraya yatırım, işbirliği veya beraber üret-
mek üzere geldiyseniz konuşabiliriz işbirli-
ği yapabiliriz.” dedik. Alman üreticiler de, 
“En son çıkardığınız metro araçları alımı ile 
ilgili Ankara ihalesinde yüzde 51 yerli şartı-
nı koyduğunuzu gördük, bu Türkiye tarihin-
de bir ilk oluyor satınalma şartnamesine ilk 
defa giriyor. Buradan anladık ki hükümetler 
bundan sonraki ihalelerde en az yüzde 51 
payı isteyecekler. Gelecekte de bunun daha 
da güçlü bir hale ulaşacağı kanaatine var-
dık. Bu maksatla işbirliği yapmaya hazırız.” 
şeklinde karşılık verdiler.

ARUS olarak şu teklifi  yaptık: “Hazır 

olduğunuzu söylüyorsunuz; o zaman sizin 
küme hareketinizle bizim kümemizi buluş-
turalım, insanlar birbirlerini tanısınlar bu 
tanışmayla işbirliği ortamı da meydana gel-
miş olur. Biz sizin buraya sermaye yatırım-
larına gelmenizi istiyoruz.  Burada üretip, 
burada satmanızı istiyoruz.” 

Görüşmelerin sonunda küme hareketi için 
tayin ettiğimiz tarihte buluştuk. Siemens, 
Bombardier gibi büyük şirketler ve 20 den 
fazla fi rma ile birlikte geldiler. Birbirimizi 
tanıdık. Çalışmaların sonunda bir mutaba-
kat sağladık, bu mutabakatla ilgili bir top-
lantı tutanağı veya ön anlaşma diye tabir 
edebileceğimiz anlaşmayı hazırlıyoruz. Bu 
hareket çok kapsamlı bir şekilde gidecek, 
dolayısıyla siyasetin bu hareketi destekle-
mesi ve önünü açması gerekiyor. 

Alman Demiryolu Sanayicileri Birliği 
(VDB) Başkan Yardımcısı Andreas 
Becker, yüzde 51’e a aşama aşama 
geçilebileceğini söyledi. Yorumunuz?

Bu zaten tabii bir sonuç. Birden en son 
kademeyi yapamazsınız çünkü bu bir süreç. 
Örneğin, siz trenlerin tahrik motorlarını 
üreteceksiniz bunun için yatırım yapacak-
sınız ondan önce fi zibilite ve tespitlere ih-
tiyaç var. Yer alıp bina inşa edeceksiniz, 
makineleri getireceksiniz eleman alıp eği-
teceksiniz… Minimum 2 senedir bunlar. 
Biz bu süreçleri zaten anlayışla karşılıyoruz 
fakat daha sonra da yüzde 51 hatta üzerine 
çıkmamız gerekir. Burada bir sıkıntı yok. 
Bunlar bir sonuç olduğundan bizim için bir 
problem değil.

Hükümetlerin desteklerinden sonra 
yapılacak ilk iş ne olur?

Bu süreçten sonra çok önemli gelişmeler 
kaydedilir. Büyük bir sermaye ve yatırım 
hareketi, fi rmalar arası ortaklıklar başlar. 
Ortaklıklar Türkiye ve Türkiye dışına ihra-
cat olarak büyütülebilir. Çünkü bu parçala-
rın üretimi Türkiye'de yapılırsa maliyetleri-
ni yüzde 30 civarında düşürebiliyoruz. Bu 
durum Almanya için de bir avantaj. Kendi 
ihtiyacı olan ve dünyaya ihraç ettiği bir par-
çayı Türkiye'de yaptığında yüzde 30 daha 
ucuza çıkıyor. Böyle olunca da “niye bura-
da daha karlı bir üretim yapmasın” noktası-
na geliyoruz. 

İkincisi, Almanya'da pazarları fazla yok. 
Pazarlar Türkiye ve diğer ülkelerde. Bu iti-
barla da burası karlı bir ortam olarak görü-
nüyor. Bütün bunlarla cazip hale geldiği va-
kit Almanların yatırım yapması veya Türk 
partneriyle ortak olması söz konusu olabilir. 
Bunun önü açılmış oldu, tarafl ar bunu gördü 
ve mutabakat sağladılar. Avrupa Birliği çer-
çevesinde daha da fazlasını yapabilmek için 
siyasetin de işin içine girip bazı ek kararlar 
alması gerekebilir. Bununla ilgili de bekli-
yoruz. İki taraf bu konuda çalışacak.

Almanlar know-how desteği ve teknoloji 
transferi yapacak mı?

Almanya'da iki tane fi rma var; Bombar-
dier ve Siemens, hızlı tren projelerimizle 
ilgileniyor. Bunlarla ayrıca görüşmeler 
önümüzdeki günlerde yapılacak. Bunun da 
gayesi hızlı trenlerin burada yapılması ve 
yüzde 51 yerli katkıda tereddütsüz konuşu-
yoruz. Ama bu yüzde 51'e geçişin bir süreci 
var; çünkü yatırımlar gerekecek. Bununla 
ilgili hiçbir tereddüt yok. Bunu açıkladılar 
rahat rahat konuştuk. Bir program dahilinde 
çalışacağız, inşallah bu başlayacak.

“NoBo kuruluşu bağımsız olmalı" 
Sertifi kasyon toplantısından ne gibi 
sonuçlar elde edildi?

Demiryollarında raylı taşıt sistemlerinde 
1000'e yakın standart var. Bunların birçoğu 
da güvenlikle ilgili. Milyonlarca parça oldu-
ğunu düşünürseniz bu kadar standart olması 
normaldir. Bu standartlara tasarım esnasında 
uymanız gerekiyor. Tasarım esnasında bir 
standart ihtiyacınız var bu standartları da 
bilmeniz gerekiyor. Kapının, motorun, kli-
manın her birinin standartları ayrı. Bunların 
hepsine uymak zorundasınız.

Bu bakımdan işin içine Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) giriyor. TSE bu standartları 
yapmıyor, bu konuda uluslararası standartlar 
var. Bu ve kendimize mahsus standartları 
TSE kanalı ile temin edeceğiz. Uluslararası 
standartlarda Almanların DIN normları dedi-
ğimiz Avrupa normları haline gelmiş, ancak 
bu arada Avrupa normları da var, İngilizle-
rin, Fransızların ve Japonların ayrı normla-
rı var her ülke kendine göre millileştirmiş. 
Ekstradan TIS ve IRIS dediğimiz uluslarara-
sı almak zorunda belgeler de var.

Bazı fi rmalar normal Avrupa standartları-
nı almış kabul etmiş ve TSE de yayınlamış. 
Ona da uyuluyor ama fazlasını istiyorlar. O 
zaman da IRIS normlarını almak zorunda ka-
lıyorsunuz. Bu standardı almak için de tasa-
rımlarınızda ve üretimlerinizde başlı başına 
yeni düzenlemeler yapıyorsunuz.  Elema-
nın anlayışı, tasarımlar esnasında aldığınız 
değer, mukavemet değerleri, kullandığınız 
programlar, uyguladığınız metotlar bütün 
bunları gözden geçirerek tasarımda bunları 
sağlıyorsunuz.    

İmalata geçtiğiniz zaman da bunu kontrol 
edecek bir grup gerekiyor. Ayrıca bunun için 
testler de gerekiyor. İmalat esnasında prose-
dürlerinizin kontrol edilmesi için bir yetkili 
kuruluş gerekiyor. Ürününüz bitti her şeyi 
yaptınız; mesela kaynaklar için kaynaklı 
sertifi kasyon olması gerekiyor. Daha sonra 
da kaynak işlerini röntgenle kontrol ediyor-
sunuz. Daha sonra mukavemet için parçalar 
test ediliyor. Bütün bu safhalardan sonra bir 
de laboratuvar testlerine giriyorsunuz.

Bütün bu standart ve serifi ksayonlar için 

süreçler var o halde burada üreticilerin ser-
tifi ye olması gerekiyor. Ürettikten sonra da 
test gerekiyor. Bazıları bir defa ölçülerek bi-
tiyor bazıları 1 yılı buluyor; yorulma testleri 
gibi. Böyle bir durum var o zaman bunları 
kim yapacak? Bir otoriteye ihtiyacınız var; 
NoBo (Notifi ed Body-Onaylanmış Bağımsız 
Kuruluş) dediğimiz bu. Ama bu kurumun ba-
ğımsız olması gerekiyor. Herhangi bir yere 
bağlı olduğu takdirde işler tesir altında ka-
lır.  Bu kurumlar olmadığı takdirde; diyelim 
ki şimdi biz Almanlarla hızlı tren yapmaya 
başladık bunun sertifasyonunu almak için 
yerli parçalar olsun Avrupa parçaları olsun 
bu NoBo dediğimiz yetkilendirilmiş bir grup 
tarafından  denetlenmesi lazım. Bu standart-
ların hepsini uygulayabilen ve ölçebilen bir 
kurum olmalı. Bir yere bağlı olduğunda tesir 
altında kalır düşüncesiyle bunun bağımsız 
olması için çalışılıyor. 

Türkiye’de NoBo dediğimiz bağımsız 
otoriteyi TÜRKAK belirler. Standartları be-
lirleme hususunda TSE yetkilidir. Burada te-
kerler için ayrı laboratuvar klimalar için ayrı 
laboratuvar gerekli bunun içinde bağımsız 
denetleme kuruluşu olması gerekiyor. 

“Son yıllarda sertifikasyona 
2 milyar dolar ödedik”

Peki ne eksiğimiz var? Karar eksiğimiz 
var, sertifi kasyon süreçlerinde kararlar ge-
rekiyor. Sivil havacılıkta, raylı taşıtlarda, 
otomotivde ve birçok konuda eksiğimiz var. 
Almanlarla görüşmemizden önce bunun ha-
zırlığını yapıyorduk. Bunu kurmadığımız 
zaman üretim yapsakta aracın üzerine taka-
mayız, ihraç edemeyiz. Bizim fi rmalarımız 
yük vagonları yapıyor, sertifi kasyonlarına 
dünyalarca para harcıyor. Bazen bunları 
da kabul etmiyorlar. Sektör yeterli tedbiri 
almazsa sertifi kasyonla ilgili bütün para-
larımız yurtdışına gidecek. TSE yetkilileri 
tarafından bize söylenen; sertifi kasyon için 
yıllık 2 milyar dolar harcadığımız yönünde. 
Bütün bunlarla ilgili bir hazırlık yoktu. Biz 
Türkiye'de bu konuda karar verici mercileri 
topladık. Bu toplantıda herkesin ortak görü-
şü “bu boyutta ilk defa toplanıyoruz” oldu.  

Bu konuda yetkili kim varsa hepsiyle kü-
memizle birlikte toplantı yaptık ve sonunda 
önemli bir karar çıktı. Bu NoBo dediğimiz 
konuyla ilgili TCDD’nin hazırlamış olduğu 
bir çalışma varmış bu da isabet oldu.

Bunun dışında laboratuvarları olan ve 
Avrupa’dan sertifkasyon yetkisi alan 3-4 ku-
rum var onlarında kullanılması lazım. Üni-
versitelerde bu konuda laboratuvarlar varsa 
bunların da sertifi kasyon hizmetlerinde kul-
lanılması lazım. Bundan sonraki hedefl er ve 
yetkilendirmeler için 2 ay sonra tekrar bir 
araya gelinecek, hedefi miz olan milli serti-
fi kasyon sistemini kurmak için uğraşacağız.

OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, Türkiye’deki yatırım ve mevcut pazar ortamının Alman üreticileri ülkemize çekebileceğini 
söyledi. Çelikdoğan, Alman Demiryolu Sanayicileri Birliği’yle birlikte gerçekleşen ikili görüşmeleri ve yerli üreticilerin
sertifikasyon toplantısını değerlendirdi. Sedat ÇelikdoğanSedat Çelikdoğan
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OSTİM, Türkiye’nin çevre ve 
enerji sorunlarına çözümler 

sunacak Ekopark Projesi ile örnek 
bir uygulamayı daha hayata geçir-
meye hazırlanıyor. Çevre ve enerji 
teknolojileri alanında Ar-Ge faali-
yetleri yürüten fi rmalar, üniversi-
teler ve araştırma merkezlerine ev 
sahipliği yapmak amacıyla; OSTİM 
liderliğinde, özel sektör kuruluşları, 
sivil toplum örgütleri ve 8 üniversite 
tarafından yürütülen Ekopark Proje-
si için açılan tasarım ve çevre düzenleme yarışması 
sonuçlandı.

OSTİM tarafından tahsis edilen 90 bin m2’lik 
alanın Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ola-
rak ilan edilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na yapılan başvurunun olumlu sonuçlan-
masının ardından 9 Eylül 2013 tarihinde başlatılan 
“OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Tasarım 
Yarışması”na 9 ekip proje sundu. 

Ekopark’ta yer alacak fi rmalar ile diğer kuruluş-
lara ev sahipliği yapmak üzere inşa edilecek bina-
ların ve bölgenin ana planının ortaya çıkarılması 
amacıyla düzenlenen yarışmaya gelen projeler; 
OSTİM temsilcileri, TGB yöneticileri, mimarlar, 
peyzaj mimarları ile tasarımcılarından oluşan jüri 
tarafından detaylı bir şekilde gözden geçirildi. Jüri 
değerlendirmesinin ardından ilk üçe giren proje sa-
hipleri şöyle sıralandı:

1.Sekiz Artı Mimarlık
2. Ekodenge Mühendislik Danışmanlık
3. EPPU Mimarlık

Bu sonuçlara göre; ilk sırada yer alan “Sekiz Artı 
Mimarlık” fi rmasıyla, projenin hayata geçirilmesi 
amacıyla teknik ayrıntılar ele alınacak. 

Enerji çalışmaları yapan fi rmaların yanı sıra 
üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurum-
larının da temsil edileceği, ülkemizde çevre ve 
enerji alanında bir referans merkezi olacak OSTİM 
Ekopark’ı bundan sonra yatırım süreci bekliyor. 
Ekopark’ın ilk aşamasında 5 bin m2'lik bir bina ile 
inşaata başlanacak ve olası yatırımcılarla görüşüle-
rek burada yer almaları sağlanacak.

Diğer yandan da üniversiteler ve araştırma mer-
kezlerinin çevre ve enerji alanlarındaki faaliyetlerini 
Ekopark içinde yürüterek; temel araştırmadan, tica-
rileştirmeye kadar olan süreçte  ülkemizin bu alanda 
teknoloji geliştirmesi hedefl enecek.

Ankara Metrosu Baş Müdürü Rahmi 
Akdoğan’ın daveti üzerine gerçek-

leşen toplantıya; İstanbul Ulaşım, İzmir 
Metro A.Ş., Bursa Ulaşım, Adana Raylı 
Sistemler, Konya Raylı Sistemler, Antal-
ya Raylı Sistemler, Eskişehir Tramvay İş-
letmesi, Samsun Ulaşım A.Ş. ve  Mesleki 
Yeterlilik Kurumu yetkilileri katıldı. 

Kent içi raylı sistemlerle ilgili meslek 
standartları ve mesleki yeterliliklerin hazır-
lanması konularının ele alındığı toplantıda, 
raylı sistemlerin mevcut durumu hakkında 
görüşler paylaşıldı.

Metro işletmeciliği yapan BUGSAŞ, 
BURULAŞ, İstanbul Ulaşım ve İzmir 
Metro tarafından 2011 yılında imzalanan 
“Kentiçi Raylı Sistem Alanında Meslek 
Standartları ve Mesleki Yeterliliklerin Ha-
zırlanması İşbirliği Protokolü” ile meslek 
standartları ve yeterlilikler konusunda ara 
bir çözüm sağlandığı belirtilen toplantıda, 
bu protokolün sadece metro işletmecileri-
ni kapsadığı belirtildi. Türkiye’de kent içi 
raylı sistem işletmeciliği yapan 11 adet ku-
ruluş bulunması nedeniyle bu protokolün 
uygulanma sürecinin yanı sıra ortak poli-
tikalar üretilmesi amacıyla da Tüm Raylı 
Sistem İşletmecileri Derneği’nin (TÜR-
SİD) kurulduğu kaydedildi. 

Toplantıda, dernek ve ilgili kurumlarla 
birlikte yürütülecek işbirliğinin yanı sıra 
standart taslaklar hakkında raylı sistem 
temsilcilerinin görüş ve önerileri de değer-
lendirilerek, ortak bir planlama yapılması 
kararlaştırıldı.

Kalkınmanın anahtarı kümelerdeKalkınmanın anahtarı kümelerde

Mesleki yeterlilikler konuşulduMesleki yeterlilikler konuşuldu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Avrupa 
Komisyonu’nun desteğiyle yürüttüğü 
Küme Yöneticileri için Kapasite Gelişi-

mi Projesi kapsamında Küme 
Mükemmeliyeti Konferansı 
düzenledi. Konferansa, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
temsilcileri, Ekonomi Bakan-
lığı İhracat Genel Müdür Yar-
dımcısı Yavuz Özutku, İrlanda 
ve İsveç’ten küme yöneticileri, 
OSTİM ve Türkiye’de çeşitli 

sektörlerde faaliyet gösteren küme yöneticileri 
katıldı. Konferansta OSTİM Savunma ve Hava-

cılık Kümelenmesi’nin (OSSA) 
gerçekleştirdiği ticari istihbarat 
danışmanlığı en başarılı uygula-
ma örnekleri arasında anlatıldı.

Kümelenme faaliyetlerinin, 
ekonomik kalkınma ve 2023’te 
500 milyar dolar ihracat hedefi  
üzerindeki katkısının anlatıldığı 
konferansta, kümelenme ala-

nında çalışan paydaşlar bir araya gelerek bilgi 
ve deneyimlerini aktarma şansı buldular. Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri de 
kümelenme faaliyetlerine Bakanlığın sağladığı 
destek ve teşvikleri anlattı.

“Kalkınma için kümelere ihtiyaç var”
EİB Koordinatör Başkanı Mustafa Türkme-

noğlu, 2023 yılı için Türkiye’nin 500 milyar 
dolar ihracat hedefi ne sadece işletmelerin değil, 
aynı zamanda kamu kurumlarının, sivil toplum 
kuruluşlarının ve iş destek kurumlarının da iş-
birliği çerçevesinde biraraya gelmesi ile ulaşı-
labileceğini kaydetti. Türkmenoğlu, “Mevcut 
kaynakları en etkin şekilde kullanmak, sektörle-
rimizin sadece kendi bölgelerimizde değil tüm 
dünyada rekabetçi hale gelmesini sağlamak ve 
en nihayetinde ekonomik kalkınmayı ilerletip 
sürdürülebilir bir hale getirmek için kümelenme 
yaklaşımına bugün her zamankinden çok ihtiya-
cımız var.” şeklinde konuştu.

“Desteklerimiz Ar-Ge ve 
inovasyon üzerine“

Ekonomi Bakanlığı’nın kümelenme çalış-
maları ve destekleri hakkındaki faaliyetlerini 
anlatan İhracat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz 
Özutku, Kümelenme projelerine 2007 yılından 

itibaren yoğunlaştıklarını belirtti. İhracatın 10 
yılda 36 milyar dolardan 152.5 milyar dolara 
çıktığını hatırlatan Özutku, “Türkiye son 10 
yılda dünya ticaretinin nereye gittiğini doğ-
ru okumuş ve ona göre politikalar izlemiştir. 
2023 hedefl eri çok net. Zaman durma zamanı 
değil, pedal çevirme zamanı. Temel politika-
larımızı ve desteklerimizi son üç yıldır Ar-
Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma üze-
rine yaptık.” dedi. 

Ticari istihbarat başarısı
Konferansta; Türkiye’de Bronz Madalya 

sahibi 20 Kümelenmeden biri olan OSTİM Sa-
vunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin (OSSA) 
gerçekleştirdiği ticari istihbarat danışmanlığı, 
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından URGE Pro-
jesi kapsamında en başarılı uygulama örnekle-
rinden biri olarak anlatıldı.

Tanıtım turları
OSSA diğer yandan, ilki 6-8 Mart 2013 tari-

hinde gerçekleşen Ankara Savunma ve Havacı-
lıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nin 2014 yılı 
etkinliğine ilişkin tanıtım çalışmalarını İzmir’de 
de sürdürdü. Savunma Sanayi Müsteşarı Murad 
Bayar’ın katılımıyla gerçekleşecek basın top-
lantısı öncesinde; Türkiye’deki diğer kümele-
rin ve işletmelerin, yurtdışındaki alıcı fi rmalara 
etkin tanıtımını sağlamak isteyen OSSA, İzmir 
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’ni ve 
Kale Pratt & Whitney gibi sektörün önde gelen 
fi rmalarını ziyaret ederek görüş alışverişinde 
bulundu.

Mustafa
Türkmenoğlu

Yavuz
Özutku

Türkiye’de kent içi raylı sistem işletmeciliği yapan 11 kuruluş Büyükşehir Türkiye’de kent içi raylı sistem işletmeciliği yapan 11 kuruluş Büyükşehir 
Belediyesi Ankara Metrosu’nun ev sahipliğinde meslek standartları ve Belediyesi Ankara Metrosu’nun ev sahipliğinde meslek standartları ve 

mesleki yeterliliklerin hazırlanması konusunu görüştü. mesleki yeterliliklerin hazırlanması konusunu görüştü. 

İlk projedeki başarı
devamını getirdi

OSTİM Savunma ve Havacılık Kü-
melenmesi (OSSA), 2 yıldır 24 fi r-

masıyla yürüttüğü Ekonomi Bakanlığı 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştiril-

mesinin Desteklenmesi (URGE) proje-

sinin başarısı yeni bir projenin kapısını 

açtı. Küme bir süre önce yaptığı başvu-

ruya olumlu yanıt alarak ikinci URGE 

için çalışmaları başlattı. 31 fi rmasının 

katılımıyla 3 yıl sürecek projenin açılış 

toplantısı, küme üyeleri ve Türkiye Tek-

noloji Geliştirme Vakfı (TTGV) temsil-

cilerinin katılımıyla gerçekleşti. Top-

lantıda OSSA’nın önceki ilk projesinde 

gerçekleştirdiği faaliyetler, yol haritaları 

ve ihtiyaç analizi aşamaları fi rmalara an-

latıldı. 
OSTİM’in çevre ve enerji odaklı projesi Ekopark’ta tüm süreçler hızla ilerliyor. OSTİM’in çevre ve enerji odaklı projesi Ekopark’ta tüm süreçler hızla ilerliyor. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvurunun ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvurunun ardından 
Değerlendirme Komitesi’nce yapılan incelemeleri olumlu sonuçlanan OSTİM Değerlendirme Komitesi’nce yapılan incelemeleri olumlu sonuçlanan OSTİM 
Ekopark için açılan “OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kentsel Ekopark için açılan “OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kentsel 
Tasarım ve Çevre Düzenleme Tasarım Yarışması”nda birinci proje belli oldu.Tasarım ve Çevre Düzenleme Tasarım Yarışması”nda birinci proje belli oldu.

Ekopark Projesi’nde 
tasarımlar yarıştıtasarımlar yarıştı

BİZİ TAKİP EDİN

facebook.com/OstimOSB

facebook.com/ortakvizyon

twitter.com/ostimosb

tr.linkedin.com/ostim-osb
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Bozkırdan sanayinin başkentine… Yarım asırlık birikim ve tecrübe…Bozkırdan sanayinin başkentine… Yarım asırlık birikim ve tecrübe…

Ankara Sanayi Odası’nın 50. yıl gururuAnkara Sanayi Odası’nın 50. yıl gururu

Kutlama törenine Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül, Başbakan Vekili Ali Ba-
bacan, İçişleri Bakanı Muammer Gü-

ler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, yabancı 
misyon temsilcileri, sanayiciler ve çok sayıda 
üst düzey bürokrat katıldı. Törende Ankara Sa-
nayi Odası eski başkanları ile kurucu üyelerine 
şükran plaketi verildi.

“Türkiye kulvar değiştirdi”
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Öz-

debir programdaki konuşmasında, ASO’nun, 
bozkırı yeşertmeye çalışan Ankaralı sanayici-
lerin, sorunlarını aralarında tartışıp çözüm öne-
rileri geliştirmek ve görüşlerini daha yüksek 

sesle dile getirmek için kurulduğunu bildirdi. 
Özdebir, “Bugün, 50 yıl sonra geriye dönüp 
baktığımızda “ne fırtınalı yıllardı ama” deme-
den geçemiyoruz. 1960’larda başlayan ve 5 
yıllık planlara ve ithal ikameci sanayileşmeye 
dayanan iktisat politikaları 1970’lerde tıkanıp 
çökünce Türkiye, kulvar değiştirerek dışa açık 
bir gelişme modeline geçti.” dedi.

 Bugün, bozkırın ortasında sanayi-
nin çarklarının var gücüyle döndüğünü, 
Ankara’nın hızla başkentin sanayisinden sa-
nayinin başkenti olmaya doğru  emin adımlar-
la ilerlediğini kaydeden Özdebir, “Ankara’nın 
gücünün temelinde, onun bilgi ve teknoloji 
üretme kapasitesi bulunmakta ve Ankara bu 
kapasitesini iyi bir biçimde değerlendirmek-

tedir. Bugün Ankara,  ileri teknoloji alanında 
ülkemizin lider kentidir.” diye konuştu. 

“Geleceğe güvenen 
sanayici yatırım yapar”

Başbakan Vekili Ali Babacan, 
“Türkiye’deki bu istikrar ve güven 
ortamının kıymetini çok iyi bilip hep beraber 
sahip çıkmamız büyük önem taşıyor. 
İstikrar ve güven varsa büyüme var.” dedi.  
Babacan, ASO’nun 50 yıllık tecrübesinin, 
Ankara sanayisinin de 50 yılda nereden 
nereye geldiğini kendilerine gösterdiğini 
vurguladı. Özel sektörün önemine de temas 
eden Babacan, “Eğer sanayiniz geleceğe 
güveniyorsa orada yatırım var demektir. 
Eğer iş dünyamız geleceğe güveniyorsa 
orada ihracat var demektir. Eğer Türkiye’de 
güven ortamı varsa o ülkenin fi nans sektörü, 
sanayinin kalkınması için imkanlarını 
sunacak demektir.” ifadelerini kullandı.

“Sanayileşme tarihinin özetidir”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ASO’nun 

50 yıl içinde kat ettiği mesafenin aslında 
Türkiye’nin sanayileşme tarihinin bir nevi 
özeti olduğunu belirtti. Gül, “1923 yılında 
Cumhuriyet kurulduğunda Ankara, hepimi-
zin bildiği gibi 30 bine yakın nüfusu ile kü-
çük bir yerdi. Ama bugün 6 milyonu geçmiş 
nüfusu ile sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne 
başkentlik yapan bir şehir değil, sadece hükü-
metin, bakanlıkların, bürokrasinin olduğu bir 
şehir değil, aynı zamanda çok güçlü sanayisi 
olan bir şehrimiz. Bunun en iyi göstergesi, 
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu 

içinden 34 tanesinin ASO’dan çıkmış olma-
sı.” şeklinde konuştu. 

Abdullah Gül, bugün gelinen noktada 
Ankara’yı sadece başkent, üniversiteler şehri 
ve bürokrasinin yer aldığı değil, sanayisi ile 
güçlü bir şehir olarak gördüklerini ve bununla 
ne kadar övünülse az olduğunu vurguladı. 

“En büyük değer sanayiciler 
ve üretenlerdir”

ASO’nun 3 Organize Sanayi Bölgesi ve 6 
binin üzerinde üyesi bulunduğuna dikkat çe-
ken, sanayicilerin ve üretenlerin Türkiye’nin 
en büyük değeri olduğunu vurgulayan Abdul-
lah Gül, “Türkiye gibi 76 milyona yaklaşmış 
bir ülkenin, Türkiye gibi büyük bir coğrafyası 
olan ülkenin sanayisinin şüphesiz ki güçlü ol-
ması gerekir. Türkiye küçük bir ülke olmuş 
olsaydı hizmet sektörü ile idare edebilirdi. 
Ama Türkiye gibi büyük nüfusu olan, bölge-
sinde siyasi tarihi anlamlı olan, geçmişi çok 
köklü olan bir ülkenin sağlam bir üretim yapı-
sı ve sağlam bir sanayisi olmazsa bu, çok bü-
yük noksanlık olur. O bakımdan sanayimizi 
güçlü tutmak zorundayız.” dedi. 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 50. yıl heyecanını yaşıyor. “Bozkırdan Sanayinin Başkentine” temasıyla yarım asrı geride bırakan ASO’yu anlamlı gününde paydaşları yalnız bırakmadı. 

50. yıl töreninde Ankara Sanayi Odası eski başkanları ile kurucu üyelerine 
şükran plaketi verildi.

ASO’nun, 50. yıl 
anısına hazırladığı 
“Bozkırdan Sanayinin 
Başkentine”  isimli kitap 
çalışmasında OSTİM’e 
de geniş yer ayrıldı.  

Güney Afrika Gauteng Büyüme ve Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Siphiwe Ngwenga, ülkesinde fakirliğin ve işsizliğin Güney Afrika Gauteng Büyüme ve Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Siphiwe Ngwenga, ülkesinde fakirliğin ve işsizliğin 
azaltılması, girişimci ve üretici yetiştirme konusunda OSTİM modelini çok beğendiklerini dile getirdi. Ngwenga, raylı sistem azaltılması, girişimci ve üretici yetiştirme konusunda OSTİM modelini çok beğendiklerini dile getirdi. Ngwenga, raylı sistem 
yatırımlarında da Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’yle (ARUS) işbirliği yapabileceklerinin sinyalini verdi.yatırımlarında da Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi’yle (ARUS) işbirliği yapabileceklerinin sinyalini verdi.

İstihdamda çıkış yolunu OSTİM modelinde görüyorlarİstihdamda çıkış yolunu OSTİM modelinde görüyorlar

Güney Afrika’dan OSTİM’e iade-i zi-
yaret. Eylül ayında Bauma Afrika 

Fuarı sırasında İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi’ni (İŞİM) ağırlayan Güney 
Afrika Gauteng Büyüme ve Kalkınma 
Ajansı, OSTİM’i yakından tanımak amacıyla 
bir dizi temaslarda bulundu. Genel Müdür 
Siphiwe Ngwenga başkanlığında bölgeye 
gelen Afrikalı heyete OSB ve kümelenme 
faaliyetleri tanıtıldı, geleceğe yönelik 
yatırım ve işbirliği alanları hakkındaki 
görüşler paylaşıldı. 

Tüketici değil üretici

OSTİM’in yakın coğrafyada bir mod-
el olarak algılandığını belirten Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın her türlü 
katkıya hazır olduklarını söyledi. Mısır, 
Kazakistan, Sudan, Yemen, Tunus gibi 
ülkelerin OSTİM modelini, kalkınma ve 
büyüme aracı olarak transfer ettiğini kayd-
eden Aydın, kurum olarak bu projelerde 
danışmanlık hizmetleri verdiklerini söyledi. 
Başkan Aydın, ”OSTİM modeli bir ülkeyi 
kalkındırabilecek sistem olarak algılanıyor, 
bölgemiz orta sınıf girişimci çıkarıyor. 
Burası tüketici değil üretici bir modeldir.” 
dedi.

Güney Afrika’ya uygun 

Gauteng Bölgesi Büyüme ve Kalkınma 
Ajansı Genel Müdürü Siphiwe Ngwenga, 
OSTİM kurgusundan çok etkilendiğini dile 
getirdi. Siphiwe Ngwenga, “Bize çok uy-
gun bir yapılanma olmasının yanında çözüm 
aradığımız başlıklara uyumlu olduğunu 
fark ettik. Özellikle fakirliğin ve işsizliğin 

azaltılması, girişimci ve üretici yetiştirme 
konusunda OSTİM modelini çok beğendik.” 
şeklinde konuştu. Ngwenga ayrıca ül-
kelerinde ulaşım entegre planı olduğunu 
anımsatarak ARUS fi rmalarına yeşil ışık 
yaktı. Güney Afrika temsilcisi, “Eski tren-
lerimizi yeniliyoruz, trenlerin çok fazla ye-
dek parçası bulunmakta bu parçaları ürete-
bilmek için bir küme çalışmamız var, bu 
yüzden ARUS kümesi faaliyet alanı itibari-
yle ilgimizi çekti.” dedi. 

Siphiwe Ngwenga OSTİM 
için, “Bize çok uygun 
bir yapılanma olmasının 
yanında çözüm aradığımız 
başlıklara uyumlu olduğunu 
fark ettik.” dedi.Siphiwe 

Ngwenga 

Elizabeth 
Thabethe

Güney Afrika heyeti KOBİ’lerde incelemelerde 
bulunarak üretim ve istihdam metodları 

hakkında bilgiler aldı.

Küçük sanayileri yaygın-
laştırmak isteyen Güney 

Afrika Cumhuriyeti’nin Sanayi 
ve Ticaret Bakan Yardımcısı 
Elizabeth Thabethe, beraberin-
deki iş adamı heyetiyle kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarına 
ziyaretler gerçekleştirdi.

Kalkınma perspektifi ni orta 
sınıfl a ekillendirmek isteyen 
Güney Afrika Cumhuriyeti gelir dağılımındaki 
dengesizlikleri bu yolla gidermek amacında. 

50 milyon nüfusu bulunan, sanayileşme ham-
lelerine ağırlık vermeye başlayan Güney Afrika 
Cumhuriyeti Organize Sanayi Bölgeleri kurarak 
üretimi yaygınlaştırma yolunda. Dünyadaki 
OSB örneklerini analiz ederek kendine özgü bir 
yapı oluşturmak isteyen Güney Afrika Cumhu-
riyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Eli-
zabeth Thabethe ve bir grup işadamı OSTİM’de 
sanayi tecrübelerini ve kümelenme faaliyetlerine 
yoğunlaştı.

OSTİM Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan ise konuklara destek 
sözü vererek, “Sanayileşme sürecinizde işbirliği 
ile Güney Afrika’ya OSTİM modelini kurabili-
riz, küçük ve orta boy işletmelerin yer alacağı bu 
modelde istihdam da fazla olacaktır.” dedi. 

Heyet, OSTİM’de fi rma ziyaretleri gerçek-
leştirerek üretim alanlarını ve ürünleri yerinde 
inceledi.

Afrika’da küçük sanayi arayışları
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Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen “Yeni Fikirler Yeni İşler 2013” yarışmasının finalinde 11 proje yarıştı. 3 kategoride gerçekleşen yarışmada 25 bin TL değerindeki OSTİM
Özel Ödülü Orion ekibinin ‘MRS’ isimli çalışmasına verildi. OSTİM, “Müdahalesiz Kan Şekeri Ölçüm” projesiyle dereceye giremeyen ancak gelecek vadeden Z5 Team

g g ğ

ekibinin projesini de desteklemeye karar verdi.

ODTÜ Teknokent ve Elginkan Vakfı iş-
birliğiyle 9 yıldır düzenlenen, OSTİM’in 
Özel Ödül Sponsoru olduğu “Yeni Fikir-

ler Yeni İşler” yarışması bu sezon da birbirinden 
farklı ve inovatif projelere sahne oldu. 11 takımın 
fi nale kaldığı yarışmada ekipler, ‘Genel’, ‘Savun-
ma Sanayi’ ve ‘Bilişim ve Telekomünikasyon’ 
olmak üzere 3 ayrı kategoride yarıştı. Heyecanın 
dorukta olduğu fi nal günü tüm ekipler jüri ve ka-
tılımcılara projelerini anlatarak soruları cevapladı.

Bu sezon 25 bin TL’lik OSTİM Özel Ödülü’nü 
medikal alanında Orion ekibi ‘MRS’ isimli proje-
siyle aldı. Yarışmada bir ilke imza atan OSTİM, 
dereceye giremeyen Z5 Team ekibinin “Müdaha-
lesiz Kan Şekeri Ölçüm” isimli çalışmasına da 10 
bin TL’lik katkı verme kararı aldı.

“Tekno girişimcilik iklimi gerekli”

Yarışma amacının Türkiye’de tekno girişim-
ciliği desteklemek olduğunu ifade eden ODTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, bunun için uy-
gun iklim gerektiğini kaydetti. Acar, “Bu iklimin 
oluşması sizlerin yardımıyla oluyor.” diyerek des-
teklerin önemini vurguladı. Acar, “Farklı kafada 
düşünebilen insanlardan başlayıp, toplumdaki 
ihtiyaçları ve talebi görüp çözüm getirecek, yara-
tıcı yenilikçilerin yeşerebilmesi ve gerekli destek-
lerin verilebileceği bir ekosistemin gelişmesi için 
ODTÜ olarak elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

“Nitelikli ürünler yapmalıyız”
OSTİM adına konuşan Yönetim Kurulu Başka-

nı Orhan Aydın, sanayi ve üretim bölgesi olarak, 
ürünlerin niteliğini ve katma değerini artırma ko-
nusunda çaba sarf ettiklerini anlattı. Aydın, “Sa-
dece üretim yapmak yetmiyor. İnovatif, nitelikli, 
bilgi ve teknoloji yoğun ürünleri yapabiliyor ol-
mamız gerekiyor.” görüşüne yer verdi.

İhtiyaç duyulan pek çok ürünün ve malzeme-
nin ithalat yoluyla karşılandığını hatırlatan Aydın, 
“Biz bu ürünleri yerlileştirme, millileştirme konu-

sunda çok duyarlı bir bölgeyiz. Özellikle medikal, 
raylı sistemler, savunma, havacılık ve yenilene-
bilir enerji sektörlerinde üretimin yerli olanaklar, 
teknoloji ve bilgiyle yapılması konusunda çaba 
sarf eden bir bölgeyiz ve bunu kendimize misyon 
edindik.” dedi.

Üniversite-sanayi işbirliğinin önemine işaret 
eden Aydın şöyle devam etti: “Biz üniversite-
lerimizde yeni fi kirler yeni düşünceler üreten 
insanlarla bir arada olmak için bu ortamlarda 
bulunuyoruz. Kendi bölgemize hem buradan öğ-
rendiklerimizi taşıyor, hem de bu ortamlardaki 
teknolojileri ve bilgileri fi rmalarımızla buluşturma 
çabamızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bundan 
sonra da bunu artırarak devam edeceğiz.” 

“Toplum teknolojiyi talep ediyor”
Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ise 

teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon alanların-
da yoğun kullanımın hayatımıza girmeye başla-
dığını belirtti. Toplumun  teknolojiyi talep ettiğini 
dile getiren Bayar, “Bu yarışma bu manada müt-
hiş bir buluşma. Burada üniversite, sivil toplum, 
kamu, sanayi, yan sanayi, bilişim, telekom,  enerji 
ve fi nans sektörü var. Bunların hepsi çok ciddi ana 
sektörler. Artık teknolojiye olan ihtiyaçlarını bu-
radan duyuruyorlar, Türkiye adına sevindirici bir 
tablo.” dedi. Hürkuş uçağının ilk projelerinin de 
ODTÜ Teknokent’te doğduğunu hatırlatan Bayar, 
“Bu yıl Hürkuş uçağımızın ilk uçuşunu yaptık, 
Türkiye’de bunun yapılabilir olduğunu görmek 
bizim için önemliydi.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kategorilere göre ödül 
kazanan takımlar açıklandı. 2009 yılından itibaren 
projeye destek veren OSTİM, bu yıl iki ödül bir-
den verdi. OSTİM Özel Ödülü’nü Orion ekibinin 
‘MRS’ adlı çalışmasına verilirken, ödül alamayan 
ancak OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın’ın, “Kaybetmek istemediğimiz proje” diye 
nitelediği Z5 Team’in ‘Müdahalesiz Kan Şeke-
ri Ölçümü’ projesine de OSTİM Jüri Mansiyon 
Ödülü verildi. 

OSTİM’in desteklediği diğer bir çalışma olan Z5 
Team ekibinin Müdahalesiz Kan Şekeri Ölçüm 

Projesi kan örneği almadan hastaların deri yüzeyin-
den kan şekerini ölçmeye imkan tanıyor. Sistem, 
vücuda farklı dalga boyarında ışık göndererek ve 
alınan sinyalleri işleyerek kan şekerini hesaplıyor. 
Ekip, Anıl Kodal, Umut Çıngı ve Volkan Koçak’tan 
oluşuyor. Genç mühendisler çalışmalarıyla ilgili şu 
açıklamayı yaptı:

Şuandaki mevcut uygulamada kan örneği alınması 
gerekiyor, parmağa iğne batırarak yapılan kan alma iş-
leminde hastaların canı yanıyor ve bu ölçümün sürekli 
tekrarlanması gerektiğinden hastaların parmakları tah-
rip oluyor ve gün boyu yaşamlarını etkiliyor. Biz bura-
dan yola çıkarak, kan örneği gerektirmeyecek şekilde 
bir tasarım yapıyoruz. Prototip aşamasını ürettikten 
sonra OSTİM’in yardımıyla şirketleşme süreciyle bir-
likte cihazımızı piyasaya sunmayı planlıyoruz. 

OSTİM Özel Ödülü’nü alan Orion ekibinin 
‘MRS’ isimli çalışmasında; manyeto-reo-

lojik akıllı sıvı aracılığıyla, titreşim ve sarsın-
tıların sönümleme sertliği manyetik alan kont-
rolü ile hızlı ve yüksek bir hassasiyetle kontrol 
edilebiliyor. Orion’un geliştirdiği sistem; me-
dikalde protez bacaklar için savunma ve ha-
vacılıkta da taşıtların süspansiyon sisteminde 
kullanılabiliyor. Fırat Öcal, Ferhat Aydoğan, 
Özgehan Şahin Kılıç, Haydar Ali Şeker, Ah-
met Bodur ve Yusuf Tabakoğlu’ndan oluşan 
Orion üyeleri çalışmalarını anlattı.

Projenizin çıkış noktasından 
bahseder misiniz?

Titreşimler, hayatımızın her yerinde ve 
birçok durumda yaşam konforumuzu azaltan 
problemlere yol açmaktadır. Yolcu araçları 
ve arazi taşıtlarında süspansiyon sistemleri, 
havacılık, yapılaşma ve beyaz eşyalarda amor-
tisörler kullanılarak titreşimlerin etkilerinin 
azaltılmaya çalışılsa da birçok durumda yeter-
siz olmaktadır. Zira bu sönümleyici sistemlerin 
birçoğu pasiftir, yani tek tip sarsıntı profi line 
göre tasarlanırlar, farklı sarsıntılara etkin sö-
nümleme oluşturamazlar. 

Bu problemi etkin olarak çözebilecek bir 
sönümleyici sistemin yüksek katma değerli 
medikal, savunma ve havacılık alanlarında 
güçlü bir yer bulacağı inanıcıyla çalışmaları-
mıza başladık. Geliştirdiğimiz sistem ile man-
yeto-reolojik akıllı sıvı aracılığıyla sönümleme 
sertliğini manyetik alan kontrolü ile hızlı ve 
yüksek bir hassasiyet ile kontrol edebilmekte-
yiz. Böylece dışarıdan gelen sarsıntı, titreşim 
ve şoklar en uygun sönümleme sertliği ile en-
gellenmektedir. 

Ürün odaklı Ar-Ge projemiz, medikal sektö-
ründe mikroişlemci kontrollü diz protezlerinde 
uygulanarak, kompakt, hafi f, daha az sorun 
çıkaran ve maliyet etkin bir sistem ortaya ko-

yacaktır. Ürün, ayrıca savunma sanayi ihraca-
tımızın yüzde 41’ini oluşturan taktik tekerlekli 
ve zırhlı araçlarda kritik kullanım alanına sa-
hiptir. Medikal ve savunma alanlarında faali-
yet gösteren fi rmalarla görüşmelerimiz devam 
ediyor. Ürünü son kullanıcıya ulaştırana kadar 
çalışmalarımız devam edecektir.

Ürünle ilgili ihracat hedefi niz var mı?
Uluslararası pazar incelendiğinde ortopedi 

ve protez cihazları, yıllık 33.5 milyar dolar 
hacminde ve yüzde 17.2 ile en hızlı büyüyen 
medikal alt sektörüdür. Protez ve ortopedik 
cihazlar, Türkiye medikal ithalatının en bü-
yük ikinci kalemi içerisinde bulunuyor. Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından hastalara 49 bin 
TL’ye kadar destek sağlanmakta. Bu bağlam-
da protez ve ortez cihazları ülkemizin cari 
açığını artıran önemli kalemlerden. 
Geliştirilen sistem, uluslararası 
alanda geniş bir pazara ve yüksek 
ihracat potansiyeline sahip. Ürün, 
ülkemizde kullanıma sunulması-
nın ardından uluslararası piyasada 
kendini gösterecektir. Yürüttüğü-
müz patent çalışmaları doğrultu-
sunda ürünümüze yönelik ulusal 
koruma başlatıldı. İlerleyen 
süreçte uluslararası patent baş-
vurusunun gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 

OSTİM desteği sizin için
ne ifade ediyor?

Türkiye’nin en büyük sanayi üretim ala-
nı OSTİM’in desteğini almak grubumuz 
için büyük bir gurur kaynağıdır. Bölgesel ve 
ulusal kalkınma sürecinde büyük pay sahibi 
OSTİM’in grubumuzu desteklemesi girişimci-
lik yolundaki inanç ve motivasyonumuzu ar-
tırdı. OSTİM Özel Ödülü girişimcilik yolunda 
atacağımız ilk adımın vesilesi olacaktır.

“Fikirler dünyayı geliştirir, yeni fi kirler dünyayı değiştirir”
Özel Ödül Sponsoru OSTİM, gelecek vaad eden bir projeyi daha desteklediÖzel Ödül Sponsoru OSTİM, gelecek vaad eden bir projeyi daha destekledi

Genç girişimcilere çifte ödülGenç girişimcilere çifte ödül

Hem medikal hem de savunma

Kan örneği almadan şeker ölçümü
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Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Ali-
yev, Türkiye programı kapsamında 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TU-
SAŞ) tesislerinde incelemelerde bulundu.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Milli Sa-
vunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Savunma 
Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın da yer 
aldığı ziyarette iki lider ilk olarak uçuş ku-
lesine çıkıp temel eğitim uçağı Hürkuş ile 

T129/Atak helikopterinin gösteri uçuşları-
nı izledi.

Uçuşların ardından Genel Müdür Mu-
harrem Dörtkaşlı tarafından brifi ng verilen 
Azerbaycan Devlet Başkanı, TUSAŞ'ta bu-
lunmaktan ve çalışmaları görmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Gül ve Aliyev ayrıca 
insansız hava aracı "Anka", temel eğitim uçağı 
"Hürkuş" ve "T129/Atak" taktik ve keşif heli-
kopteri hakkında da detaylı bilgi aldılar.

Aliyev TUSAŞ’taAliyev TUSAŞ’ta

Türk savunma sanayinin öncülerinden 
olan ve yardımcı sanayinin gelişimine 

kurumsal destekler sağlayan Aselsan’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bay-
kul, ihracat için standardizasyonun öne-
mine dikkat çekti. 

Aselsan Başkan Vekili Erhan 
Akporay’la birlikte OSTİM’de inceleme-
lerde bulunan Baykul, bölge hakkında bil-
giler aldı, sektörel kümelerin çalışmaları-
nı dinledi. OSTİM’li fi rmaların tedarikçi 

kimliğiyle Aselsan’a üretim yaptığını be-
lirten Necmettin Baykul, “OSTİM’e des-
teklerimiz devam edecek.” diye konuştu. 

Global pazarlara açılabilmek için dü-
şüncelerini de aktaran Aselsan Yönetim 
Kurulu Başkanı, “Ne istenirse yaparız 
mantığı yanlış, ürünlerin standartlara uy-
gun ve sertifi kasyonu yapılmış olması ge-
rekir. Yerli üreticiler üretimlerini dünya 
standartlarına uygun yaparlarsa yurtdışına 
ürün satabiliriz.” dedi.

İhracat için standardizasyon şartİhracat için standardizasyon şart

Türkiye’nin 2009 yılında 37 katılımcı ülke 
içerisinde yer alarak dahil olduğu Avru-

pa KOBİ Haftası bu yıl 25-30 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleşti.

Ülkemizin 2011 ve 2012 yılı istatistiklerine 
göre faaliyet sayısı bakımından birinci sırada 
yer aldığı KOBİ Haftası’nda, KOSGEB OS-
TİM Hizmet Merkezi bu sene laboratuvar ça-
lışmalarını ana tema olarak seçti. 

KOSGEB, TSE, Makine Mühendisleri Oda-
sı ve TÜRKAK’ın ortak çalışmasıyla planla-
nan, OSTİM’de Ölçüm, Test ve Analiz Labo-
ratuvar Hizmetleri Paneli’nde; KOSGEB’in 
ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 
OSTİM’de hizmet veren ölçüm, test ve analiz 
laboratuarlarının tanıtımı yapıldı.

Nitelikli ürün ve hizmet
Avrupa KOBİ Haftası’nda amacın; KO-

Bİ’lerin, ihtiyaç duydukları konularda far-
kındalıklarının artması olduğunu belirten 
KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü 
Mehmet Tezyetiş, Kurumun test ve analiz ala-
nında sanayicilere sunduğu hizmetler hakkın-
da bilgiler verdi. Merkez olarak sahip oldukla-
rı test ve laboratuvarlarda sanayicilerin ihtiyaç 
duyduğu hizmetleri gerçekleştirdiklerini ve 
belgelendirdiklerini bildiren Tezyetiş, “İş sü-
reçlerine kanalize ve organize olmuş, ürün ve 
hizmetlerin nitelikli olarak sahaya ve pazara 
sunulmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Kalite için test ve analiz 
Panelin konuşmacılarından KOBİ Uzmanı 

Bilgehan Çelenk; ölçüm, test ve analiz labora-
tuvarlarının öneminden bahsetti. KOSGEB’in 
11 tane test ve analiz laboratuvarı olduğunu 
bilgisini aktaran Çelenk, “Günümüz dünya-
sında ürün ve hizmetlerin kalite standartlarını 
sağlamada test ve analiz laboratuvarları çok 
önemli. OSTİM’de bulunan laboratuarımızda 
demir-çelik test ve analizlerini yapıyoruz.” 
dedi. TSE Yapı Malzemeleri Ankara Labora-
tuvarı Müdürü Musa Çakır da sağladıkları test 
ve muayene olanaklarını anlattı.

Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleriAvrupa KOBİ Haftası etkinlikleri
Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilen, KOBİ’lere yönelik olarak 
eş zamanlı faaliyetlerin gerçekleştirildiği Avrupa KOBİ Haftası’nda çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirildi. Hafta kapsamında KOSGEB OSTİM Hizmet
Merkezi Müdürlüğü tarafından “OSTİM’de Ölçüm, Test ve analiz Laboratuvar
Hizmetleri” konulu panel düzenlendi.

Tataristan’ın Başkenti 
Kazan’da bulunan ve 

ülkenin en büyük tekno-
kenti olan Himgrad, petro 
kimya alanında küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin 
bulunduğu bir sanayi böl-
gesi. Hımgrad Teknokent 

yönetimi, üniversite-sanayi işbirliği ve büyük 
şirketleri ile birlikte küçük ve orta ölçekli iş-
letmeleri geliştirmek için arayışlarına devam 
ediyor. Petro kimya ve polimer alanlarında 
küme çalışmaları gerçekleştiren Tatar sana-
yiciler OSTİM’den destek istedi. Himgrad 
Teknokenti Yönetim Kurulu Başkanı Albert 
Karimov, “İrtibatımız devam etmeli, küme-
lenme sürecimizde OSTİM’le işbirliği yap-
malıyız.” dedi. 

Albert Karimov

“İşbirliği yapmalıyız”“İşbirliği yapmalıyız”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın ve Başkan Yardımcısı Sıtkı 

Öztuna’yı konuk eden Tuncay, devam eden 
çalışmaları aktardı. OSB’nin elektrik, doğal-
gaz, telekomünikasyon gibi altyapı işlerini 
tamamladığını kaydeden Tuncay, fi rma sahip-
lerini bölgelerinde yatırım yapmaya davet etti.

Başkan Tuncay, OSB’lerin, gerek sanayi 
alanında yatırımcının karşısına çıkan sorunla-
rın aşılmasına ve gerekse toplumsal sorunların 
azaltılmasına çok büyük katkılar sağlayabile-
ceğini belirtti.

Son rakamlara göre sadece Ankara’da işsiz 

sayısının yaklaşık 100 bin dolayında olduğu-
nu, OSB’lerin gelişmesi ile bu sayının azaltı-
labileceğini ifade eden Hüseyin Kutsi Tuncay, 
bölgenin OSTİM’de uygulanan kümelenme 
modeli için son derece uygun olduğunu an-
lattı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın da Anadolu OSB’nin kaydettiği ilerle-
meden mutluluk duyduğunu söyledi. Aydın, 
“Ankara ve Türkiye ölçeğinde işsizlik soru-
nunun çözümünde, istihdam olanaklarının 
oluşturulmasında, kalkınma ve zenginleşmede 
sanayi büyük önem taşıyor.” dedi.

Anadolu OSB kümelere ilgi duyuyorAnadolu OSB kümelere ilgi duyuyor
Başkent’in en yeni sanayi bölgelerinden biri olan ve altyapı 

çalışmalarını tamamlayan Anadolu OSB’nin Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay, bölgenin OSTİM’de uygulanan kümelenme modeli için son 

derece uygun olduğunu söyledi.

Anadolu OSB’de sosyal alan planlamalarının da güzel örnekleri bulunuyor. Bölge sınırları içerisinde Anadolu 
Göleti, Çanakkale Savaşları’nda şehit olan Ankaralı 1764 askerin anısına oluşturulan bademlik ve Çanakkale 

Şehitleri Anıtı bulunuyor. Hüseyin Kutsi Tuncay, buranın gelirinin mesleki eğitim için değerlendirileceğini belirtiyor.
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Afrika başta olmak üzere ekonomik kal-
kınma arayışındaki bölgelerin en büyük 

sıkıntısını sosyo-ekonomik yapıdaki denge-
sizlikler oluşturuyor. Tarihte bilinen en eski 
medeniyetlerden olan ve  yaklaşık 1,2 milyon 
kilometre karelik bir yüzölçüme sahip olan 
Etiyopya, orta sınıfı canlandırma arayışında. 

“Konut ihtiyacı fazla”

Etiyopya’nın Başkent’i Addis Ababa Belediye 
Başkanı Deriba Kuma da bu noktanın altını çize-
rek, ülkelerinde orta sınıf eksikliğini yeni yatırım-
larla aşmaya çalıştıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nin davetlisi olarak 
Başkent’e gelen ve programı-
na OSTİM’i de alan Deriba 
Kuma, kendisine yapılan su-
numun ardından tebriklerini 
iletti. “Önceliğimiz insan” 
diyen Etiyopyalı yönetici, 
ülkenin her köşesinin aynı şe-

kilde gelişmesini istediklerini ifade ederek son 5 
yılda Addis Ababa’da 600 bin, ülke genelinde de 
1.2 milyon kişiye iş olanağı sağladıklarını anlattı. 

Başkan Kuma, ülkelerinde orta sınıfın geliş-
mediğini ve büyük bir konut ihtiyacı olduğunu 
dile getirerek, “İmkanı olmayan vatandaşlarımız 
için her yıl 70 bin konut yapıyoruz, 10 yılda 1 
milyon konuta ulaşmayı hedefl iyoruz. Ankara’da 
Dikmen Vadisi projesini inceledik ve çok beğen-
dik.” diye konuştu.

“Offsetle sanayi gelişir”
“Ankara’nın kardeşi OSTİM’in de kardeşi-

dir.” ifadelerini kullanan OSTİM Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Aydın, heyete OSTİM’in 
belediyelerle olan yakınlığından bahsetti. Böl-
gedeki fi rmalar ve üretimlerinin, şehir kurmaya 
yönelik talepleri karşıladığını anlatan Aydın, 
“Bir şehrin alt yapısından üst yapısına kadar 

şehir kurmaya yönelik her şey burada var. Bu 
anlamda bilgi ve tecrübelerimizi başta İslam 
dünyası olmak üzere bütün insanlıkla paylaşı-
yoruz. Ankara Büyükşehir Belediyemizin doğ-
rultusunda da Etiyopya ile her türlü iş birliğine 
hazırız.” mesajını verdi.  

Etiyopyalı heyete, yapılan konut ihalelerinde 
yabancı fi rmalara offset şartı koymalarının ge-
rekliliğini hatırlatan Başkan Aydın, “Konut ya-
parken sanayileşmeyi de içine katmanız lazım. 
Konut ihalesi şartnamelerinde kapı, pencere, 
seramik gibi inşaat sektörü için gerekli malze-
melerin üretimini ülkenizde açtıracağınız fabri-
kalarda yapılması şartını koymalısınız. Sanayi-
leşmeyi böylece tetiklemiş olursunuz.” diyerek 
önerilerde bulundu. 

“Marka oluşturup paylaşmak istiyoruz”
OSTİM kümeleri hakkında da heyeti bilgilen-
diren Orhan Aydın şöyle konuştu: “Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) kümelenme-
siyle bir marka oluşturup, hem iç pazarda hem 
de dünya pazarlarında satış yapmayı düşünü-
yoruz. Bunu yapacak nitelikte fi rmalarımız 
var. Tasarımını, sertifi kasyonunu ve sistemini 
sağladıktan sonra öncelikle Türkiye’de sonra-
sında da yurt dışına açılarak bu markamızı bü-
tün yakın coğrafyamızla ve İslam ülkeleriyle 
de paylaşmak istiyoruz.” 

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabul 
eden Yüksel, bölgede yürütülen çalışmalar ve 
projeler hakkında bilgi aldı. 

“OSB’ler başarılı bir sanayi hamlesidir”
Ülke olarak en başarılı sanayi hamleleri-

mizden ve kalkınma projelerimizden birisinin 
OSB’ler olduğunu dile getiren Vali Yüksel, 
“Ankara’mızın potansiyeli yeterli olmasına 
rağmen fi krî dağınıklık, gerçek gücümüzün or-

taya çıkmasını engellemektedir. Sektörel başa-
rılarımızı ve işbirliğimizi ön plana çıkarmalıyız. 
Ankara’da ortak akılda buluşarak ve takım ça-
lışması yaparak mahallî projeler doğrultusunda 
çalışmalıyız. Sivil toplum kuruluşları ile işbirli-
ğine şimdi daha çok önem veriyoruz.” dedi.

Rekabet bağlamında müthiş bir yüzyıl yaşa-
dığımızı belirten Yüksel, şu görüşlere yer ver-
di: “Bu kenti sizinle paylaşan bir arkadaşınız 
olarak ifade ederim ki emeklerini alın teriyle 
buluşturarak sermayelerini de emeklerinin 
yanına koyan yüksek vatan sevgisine sahip 
sanayicilerimizi, iş adamlarımızı ve OSTİM’li 
müteşebbisleri ben bir kez daha tebrik ediyo-
rum. Ankara Valisi olarak sizlere şükranlarımı 
sunuyorum.” 

Parlayan yıldız
Başkentin sanayi gücünün daha da gelişti-

rilmesi gerektiğini vurgulayan Ankara Vali-
si Alâaddin Yüksel, “Ülkemize ziyaret eden 
devlet adamlarına buradaki inovasyon, Ar-Ge, 
kalite ve KOBİ gücü iyi anlatılmalıdır. Valilik 
olarak her zaman sizlerin yanındayız. OSTİM 

sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin en gözde 
OSB’lerinden biridir ve yüz akıdır. Ankara’da 
11 tane organize sanayi bölgesi var. 5 tanesi 
emsallerine örnek olabilecek niteliktedir. Par-
layan yıldız OSTİM, hava ve savunma sana-
yi dahil olmak üzere kümeleşmenin en güzel 
örneklerini vermektedir.” değerlendirmesini 
yaptı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Öz-
debir ise OSTİM’in bir girişimci fabrikası ol-
duğunu belirterek, burada yüksek teknolojiye 
dayalı başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğine 
işaret etti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın da daha nitelikli, teknolojik ve çevreyle 
uyumlu bir üretim anlayışı içerisinde faaliyet-
leri sürdürdüklerini ifade etti. Aydın, “An-
kara ilinde sanayiciler olarak Sayın Valimiz 
Alâaddin Yüksel’in tecrübesini, varlığını ve 
desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. 
Kendisinin OSTİM’e verdiği önemi biliyor, 
sanayicilere gösterdiği dikkatten ve ortak çalış-
ma adına tanıdığı fırsatlardan dolayı teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

“OSTİM Türkiye’nin yüz akıdır”“OSTİM Türkiye’nin yüz akıdır”

Ülkesinde konut başta olmak üzere yatırımlarla orta sınıfı canlandırmak isteyen Etiyopya’ya offset tavsiyesi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ülkesinde konut başta olmak üzere yatırımlarla orta sınıfı canlandırmak isteyen Etiyopya’ya offset tavsiyesi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
Addis Ababa Belediye Başkanı’na “Konut ihalesi şartnamelerinde kapı, pencere, seramik gibi inşaat sektörü için gerekli malzemelerin üretimini, ülkenizde Addis Ababa Belediye Başkanı’na “Konut ihalesi şartnamelerinde kapı, pencere, seramik gibi inşaat sektörü için gerekli malzemelerin üretimini, ülkenizde 

açtıracağınız fabrikalarda yapılması şartını koymalısınız. Sanayileşmeyi böylece tetiklemiş olursunuz.” önerisinde bulundu.açtıracağınız fabrikalarda yapılması şartını koymalısınız. Sanayileşmeyi böylece tetiklemiş olursunuz.” önerisinde bulundu.

Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, “OSTİM sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin en gözde OSB’lerinden biridir ve yüz akıdır.” dedi.Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, “OSTİM sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin en gözde OSB’lerinden biridir ve yüz akıdır.” dedi.

Orta sınıfı geliştirmek isteyen Etiyopya’nın çözümü offsetteOrta sınıfı geliştirmek isteyen Etiyopya’nın çözümü offsette

Etiyopyalı heyete OSTİM anlatılırken, sanayileşmenin gelişiminde offset şartının önem taşıdığı ifade edildi.

Doğal kaynakların sağladığı ekonomik geti-
rileri üretim ve girişimcilerle desteklemek 

isteyen ülkelerin Türkiye’deki adresi OSTİM 
oluyor. Bir süre önce KOSGEB ile kurumsal 
kapasitelerin geliştirilmesi, Türk ve Umman 
KOBİ’leri arasında ekonomik ve ticari işbirliği-
ni geliştirerek ticaret hacminin artmasına yöne-
lik olarak Mutabakat Zaptı imzalayan Umman 
KOBİ Geliştirme Kamu İdaresi (PASMED) 
başarılı takibe aldı.

Ülkesindeki girişimcilerin eğitimine yönelik 
çalışmalar yapmak ve KOSGEB birimlerini ye-
rinde görmek için Türkiye’ye gelen PASMED 
CEO’su Khalifa Said Al Abri, ülkemizin giri-

şimci merkezi OSTİM’in tecrübelerini dinledi. 

Türkiye ortalamasının üstünde
Al Abri Bürokratlarıyla birlikte OSTİM’in 

kuruluş ve gelişim süreci ile KOBİ’lerin üretim 
ve ihracattaki katkıları hakkında bilgiler aldı. 
Türkiye’de KOBİ’lerin başarı oranları hakkın-
da sorular soran Ummanlı idareciye, OSTİM’in 
Türkiye ortalamasının üstünde bir grafi ğe sahip 
olduğu anlatıldı. 

Konuklara ayrıca Orta Doğu başta olmak 
üzere OSTİM modelinin yaygınlaştırılmasına 
ilişkin çalışmalar ile küme üyesi fi rmaların yur-
tiçi ve uluslararası faaliyetleri anlatıldı.

Başarılı örnekleri takibe aldılarBaşarılı örnekleri takibe aldılar

Deriba Kuma
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Ülkemiz sanayisinin fotoğrafı 3. Sa-
nayi Şurası’nda çekildi. “2023’e 10 
Kala Orta ve Yüksek Teknolojili 

Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü Türkiye” 
teması ile kamu, üniversiteler, sektör temsil-
cileri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı 
Şura’da mevcut durum tespiti, inceleme ve 
değerlendirmeler yapıldı, uygulamadan kay-
naklanan sorunlar ve bunlara ilişkin geleceğe 
yönelik çözüm önerileri görüşüldü. 

“Geleneksel üretim metotları 
yetersiz kaldı”

Şura’nın açılışına katılan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, küresel ekonomide bilginin 
değerine ve ihmal edilemez bir üstünlük vasıta-
sı olduğuna dikkati çekti. Artan nüfus ve reka-
bet ortamıyla değişen ihtiyaçlar karşısında ge-

leneksel üretim metodlarının yetersiz kaldığını 
belirten Erdoğan, bilginin üretimi köklü şekil-
de etkilediğini ve değiştirdiğini söyledi. Bilgiyi 
üreten ve takip eden iki ayrı yapı bulunduğunu 
belirten Erdoğan, takip etmenin ayakta kalma 
yöntemi olsa da rekabette öne çıkabilmek için 
üretimin gerekliliğini vurguladı. "Taklit ve ta-
kip edenlerin kaderi hiç şüphesiz önde değil 
geride olmaktır." diyen Erdoğan, sistemini bu 
anlayış üzerine kuran hiçbir ekonominin öncü 
niteliğe ulaşamayacağını kaydetti.

Marka hedefi
2023 yılına kadar Ar-Ge harcamalarının 

milli gelire oranını yüzde 3, yüksek teknolo-
jili ürünlerin üretim içindeki payını ise yüzde 
20 seviyesine çıkarmayı hedefl ediklerini bil-
diren Başbakan Erdoğan, "2023 yılında dün-
ya çapında bilinen, tanınan, tercih edilen en az 
10 küresel marka oluşturmayı hedefl iyoruz. 
Sanayicilerimizle el ele verip, doğru adımları 
doğru zamanda atacağız ve Türkiye'yi 2023 
hedefl erine ulaştıracağız." diye konuştu.

Konuşmasında yerli otomobil konusunu 
da gündeme getiren Recep Tayyip Erdoğan,  
"Özellikle sanayicilerimiz artık bu kararı ver-
melidir, en azından nasıl ki şu anda kendi in-
sansız hava araçlarımızı üretmeye başladık ve 
şimdi inşallah ATAK helikopterimizi üretir 
hale geldik, bundan çok daha rahat olan yerli 
otomobilimizi de artık kendimiz üretmeli-
yiz.” ifadelerini kullandı.

"Nicelikten çok niteliğe odaklanacağız” 
Sanayi Şurası’nın ilkinin 1987 yılında, ikin-

cisinin de 1995'te yapıldığını hatırlatan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de, 

"Bu üçüncü 
şurayı, bugün 
gerçekleştiriyor 
olmamızın nede-
ni, Türkiye'nin 
sanayi üretimi 
anlamında artık 
yeni bir sürecin 
eşiğinde olma-
sıdır.” diye ko-

nuştu. Bakan Ergün, bu süreci konuyla ilgili 
tüm tarafl arın katılımıyla masaya yatırmanın, 
bundan sonraki politika oluşturma süreci açı-
sından son derece önemli olacağını ifade etti.  
Bundan sonraki aşamanın, nicelikten çok ni-
teliğe odaklanacakları bir dönem olacağını 
belirten Ergün, şunları kaydetti: "Türkiye'de 
bu teknoloji ara yüzlerinin altyapılarını büyük 
oranda tamamlamış olmamız, bundan sonra 
artık buralardan bir sıçrama yapmamızı sağ-
layacaktır. Zira Türkiye'nin yürümeye değil 
koşmaya, basamakları birer birer değil, üçer 
beşer çıkmaya ihtiyacı vardır. Şunu unutma-
yalım ki bizim önümüzdeki ülkelerle aynı 
hıza ulaşmamız bile onlara yetişmemiz için 
yeterli olmayacaktır." 

fotoğrafı 3. Sa-
 “2023’e 10 

knolojili 
e”

Başbakan Erdoğan 3. Sanayi Şurası’nda yerli otomobil Başbakan Erdoğan 3. Sanayi Şurası’nda yerli otomobil 
için ‘karar’ hatırlatması yaptı, rekabet için milli konsepte için ‘karar’ hatırlatması yaptı, rekabet için milli konsepte 

olan ihtiyacı seslendirdi:olan ihtiyacı seslendirdi:

“En az 10 “En az 10 
küresel marka”küresel marka”

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak nitelenen 3. Sanayi Şurası 20-22 Kasım tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Daha önce 1987 ve 
1995 yıllarında yapılan Şura’nın açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önemli hususların altını çizdi. Başbakan Erdoğan,  2023 yılında dünya çapında en az 
10 küresel marka oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi, yerli otomobil için çağrıda bulunarak “Sanayicilerimiz artık bu kararı vermelidir.” dedi. 

Şura’nın sonuç bildirgesinde kümelenmelere de ayrı bir başlık açıldı; “Sanayi Yatırım Bölgelerinin kümelenme faaliyetlerinde etkin bir şekilde rol alması için destekleyici 
ve teşvik edici bir yapı oluşturulması” maddesi kayıtlara geçti. 

“Hedef nanoteknoloji 
olmalıdır”

Şura’nın 3. gününde 
“Sanayi Yatırım 

Bölgeleri ve Küme-
lenme” başlığı altında 
bir oturum gerçekleş-
ti. Küme projelerine 
verdiği kurumsal ve 
bireysel desteklerle bi-
linen Çankaya Üniver-
sitesi Rektörü, İŞİM ve 
ARUS Yönetim Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Gü-
venç “Gelecekte Var Olma Projesi: Kü-
melenme” adını taşıyan bir sunum yaptı. 

Sunumuna kümelerin tanımıyla baş-
layan Güvenç, küme modelinin kendi 
kültürümüze ait olduğunu vurguladı. 
Üniversite, fi rma ve kaynak sağlayıcıları 
kümenin asli unsurları olarak sıralayan, 
kümenin işleyiş mekanizması ve organi-
zasyon yapısını anlatan Ziya Burhanettin 
Güvenç, üniversitelerin kümeye olan des-
teğinin işletmelerin ürün ve hizmetlerinde 
kaliteyi getireceği görüşünü paylaştı. 

İnavasyonun doğabilmesi için ise doğ-
ru ekosistemin gerektiğine işaret eden 
Güvenç, “Sağlıklı kümeden çıkan ino-
vasyon pazarda uzun yıllar kalır. Sağlıklı 
küme oluşumları sektörü daha rekabetçi 
kılar, bölgenin yaşam standardını yüksel-
tir.” dedi. “Kümenin gelişim sürecini ve 
kaderini destek politikaları belirler.” ifa-
deleriyle sunumuna devam eden Güvenç, 
bunun olmaması durumunda kurulan bü-
tün kümelerin kağıtta kalacağını hatırlattı.

Dünyada nanoteknolojiye hızlı bir ge-
çişin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç şunları kaydetti: “Bu 
teknoloji hiçbir krizden etkilenmemiş. 
Nanoteknololijiyi tercih eden şirketlerin 
sayısı hızla artıyor. Örneğin, Almanya’da 
bu teknolojiye geçmek için kümeler ku-
rulmuş. 10 üniversite, 21 araştırma kuru-
luşu, 56 şirket bir araya gelmiş. Sistemin 
içinde kamu destekçileri de var. Bizlerin 
kurduğu ve kuracağı her kümenin hede-
fi nde nanoteknoloji olmalıdır. 2023 yı-
lında bu teknolojinin etkileyeceği ekono-
minin büyüklüğü 1 trilyon dolar olacak. 
Nanoteknolojiye KOBİ’lerimiz ve sana-
yimiz giremezse, bu ekonominin dışında 
kalacaklar. Bu rakam her 10 yılda bir yüz-
de 50 artacak.” 

Ankara’da küme hareketinin tohumla-
rının OSTİM’de ekildiğine de dikkat çe-
ken Güvenç, 6 farklı sektördeki kümeleri 
tanıttı.

 Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin 

Güvenç

“Üniversiteler küme 
çalışmalarına uzak duruyor”

Kümelerin oluşumda 
kamu, özel sektör 

ve üniversite üçgeninin 
fonksiyonunu gündeme 
taşıyan OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, üniversitelerin 
küme çalışmalarına uzak 
durduğu eleştirisini ge-
tirdi. “Biz kümelenme 

organizasyonlarımızda üniversitelerimizi 
yanımızda görmek istiyoruz. Üniversite 
olmadan bu işin mümkün olmadığının far-
kındayız.” ifadelerini vurgulayan Aydın, 
üniversitelerin kümelenme faaliyetlerinde 
bulunması ve bölgesinin kalkınmasından 
sorumlu olduğunu hissetmesi gerektiğini 
dile getirdi. 

OSTİM’deki küme yönetim kurulu 
toplantılarının sanayi şurası formatında 
gerçekleştiğini anlatan Orhan Aydın, ko-
nuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Küme 
yönetimlerinde ayda bir iki defa küçük şu-
ralar yapıyoruz. Çünkü orada üniversite, 

sanayi, kamu bütün paydaşları temsil etti-
riyoruz. Dolayısıyla her toplantımızda sa-
nayi şurasına benzer şekilde; sorunlarımızı 
konuşup çözüm için projeler üretiyoruz. Bu 
nedenle kümelenme önemli bir mekaniz-
ma. Burada takıldığımız nokta; üniversite-
lerimizin gerekli duyarlılığı göstermesine 
dayanıyor. Çankaya Üniversitesi’ne çok 
teşekkür ediyoruz. Bu, bir üniversitenin 
normal faaliyeti değil. Bu, Rektörümüzün 
yüreğini koyduğu, tamamen gönüllü bir ha-
reket. Ankara’daki diğer üniversitelerden 
bu karşılığı göremiyoruz. Bunu yapması 
gereken, teknik elemanları ve bölümleri en 
yoğun olan üniversiteden bu karşılığı gö-
remiyoruz. Tam tersine bu faaliyetlerin ge-
rekli olmadığını bize söyleyebiliyorlar. Bir 
çok üniversiteyle işbirliği halindeyiz ancak 
kümelenme konusunda yeterli duyarlılığı 
göremiyoruz. Üniversiteler, kümelenme 
faaliyetlerinde olması ve bölgesinin kalkın-
masından sorumlu olduğunu hissetmeleri 
gerekiyor. Aksi takdirde onların sanayiye 
gelmesini gerektiren bir neden yok şu anda. 
Bunu gönüllülükten sistematik hale geçir-
memiz ve tanımlamamız lazım.”

Yüksek katma değerli üretim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “2023 yılında 500 milyar dolar 
ihracat rakamına ulaşacaksak, bunu sadece daha fazla üreterek 
değil, daha yüksek katma değerli üretim yaparak sağlayabiliriz. 
Eğer ilk 10'u hedefliyorsak, ilk 10 arasında yer almayı gaye edin-
mişsek, bunu takipçi taklitçi olarak değil, bilgiyi de kendimiz 
üreterek başaracağız.” dedi.

Orhan Aydın
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Bilimsel ve Teknolojik Gelişim, 
Ar-Ge ve İnovasyon

• Yurtdışında doktorasını tamamlamış ve 
Türkiye’nin belirlediği öncelikli alanlar-
da sanayi tecrübesi olan araştırmacıların 
Türkiye’ye getirilmesi için gerekli desteğin 
devlet tarafından verilmesi,

• İleri teknoloji alanlarında ürünlerin tekno-
loji detaylarının çıkarılması ve bu bilgilerin 
offset uygulamalarına dahil edilmesi,

• Üniversitelerdeki araştırma merkezleri ile 
özel sektör Ar-Ge merkezlerinin beraber 
hareket edebileceği bir mekanizmanın ge-
liştirilmesi,

• Girişimciliğin geliştirilmesi için eğitimin 
ilkokuldan başlatılması, bu konuda Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakan-
lığı ile koordinasyon halinde çalışılması.

Kamu Destekleri, Etkileri, 
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

• Devlet desteklerinin tek bir platformda 
izlenmesi için kamu, özel sektör ve STK 
işbirliğinde bir koordinasyon modelinin 
oluşturulması,

• Devlet desteklerinde, istihdam sağlayan 
veya yüksek katma değerli sektörlere göre 
öncelik verilmesi,

• Üniversitelerde temel bilimler konusunda 
çalışmaları destekleyici yeni teşvik meka-
nizmalarının oluşturulması,

• Yatırım ihtiyaçlarını ve imkanlarını göste-
ren bir yatırım haritasının oluşturulması 
ve güncel tutulması,

• Yatırım teşviklerindeki alt sınırların 
KOBİ’ler lehine düşürülmesi.

Sanayide Sürdürülebilir Üretim

• Temiz üretim uygulama ve teknolojilerin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yö-
nelik finansal mekanizmalar oluşturulma-
sı,

• Eko-endüstriyel park, endüstriyel simbi-
yoz gibi uygulamaların yaygınlaşmasına 
ve mevcut OSB’lerin yeşil OSB’ye dönüş-
türülmesine yönelik yeni teşvikler sağlan-
ması,

• Belirlenmiş stratejik doğal kaynak ve ham-
maddelerin işlenmiş ürün olarak ihracatı-
nın desteklenmesi,

• Dördüncü nesil otomasyona, hassas ma-
kine imalatına, endüstriyel yazılım tekno-
lojilerine vb. alanlara yönelik yeni teşvik 
sistemlerinin oluşturulması,

• Kamu alımlarında yeşil satın alma yönün-
de uygulamaların artırılması.

Sanayide İnsan Kaynakları ve İstihdam

• Ülkemizin meslek haritalarının oluşturul-
ması ve bu çerçevede istihdam politikala-
rının belirlenmesi,

• Eğitim sisteminin bilişim, biyoteknoloji, 
nanoteknoloji, ileri malzeme, genetik, me-
katronik, robotik, yapay zeka, hava, uzay 
ve savunma teknolojileri, organik tarım, 
yenilenebilir enerji, yeşil teknolojiler, nük-
leer teknoloji gibi geleceğin fırsat alanları-
na adapte edilmesi,

• Girişimciliği desteklemek üzere girişimci 
adaylarına danışmanlık sağlanması, giri-
şimciler için deneyimlerin ve sorunların 
paylaşılabileceği ağ gruplarının oluşturul-
ması,

• Eğitim sisteminde mesleki eğitimin rolü-
nün artırılması ve mesleki eğitimin top-
lumdaki imajının güçlendirilmesi,

• Lisansüstü tezlerin sanayi sektörüne yö-
nelik ve işbirliği içinde hazırlanmasının 
teşvik edilmesi; bu alandaki ihtiyaçların 
sanayi kuruluşlarından bilim kuruluşları-
na aktarılması.

Sanayi Politikaları ve Uluslararası 
Rekabet

• Türkiye’nin uluslararası rekabette öne çı-
kabileceği güçlü sektörlerin teşvik edilme-
si ve desteklenmesi,

• KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerinin artı-
rılması

• Biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi kilit öne-
me sahip teknolojilerin sanayide kullanı-
mının teşvik edilmesi,

• İleri teknoloji gerektiren ürün ve/veya 
parçaların üretiminde kamu-özel sektör 
işbirliğinin artırılması.

265 şura üyesi ve yaklaşık 
bin 600 katılımcın yer 
aldığı organizasyondaki 
oturumlarda 43 bilimsel 
tebliğ sunuldu. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, üç günlük maratonun 
ardından hazırlanan Tavsiye 
Kararları’nı kamuoyuyla 
paylaştı.

3. Sanayi Şurası Tavsiye Kararları3. Sanayi Şurası Tavsiye Kararları İcat çıkarmak isteyenler İcat çıkarmak isteyenler 
endekse girecekendekse girecek

Sanayi Yatırım Bölgeleri ve 
Kümelenme

• Üniversitelerin kümelenme faaliyet-
lerinde aktif rol alması amacıyla bazı 
yasal düzenlemeler gerçekleştirilmesi,

• Sanayi Yatırım Bölgelerinin kümelen-
me faaliyetlerinde etkin bir şekilde rol 
alması için destekleyici ve teşvik edici 
bir yapı oluşturulması,

• Küme kolaylaştırıcıları ve uzmanlarının 
yetiştirilmesi için Kümelenme Akade-
misinin kurulması ve faaliyete geçiril-
mesi gibi kararlar alınmıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tara-
fından 28-30 Kasım 2013 tarihleri ara-

sında düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası 
dünyada ve Türkiye’de fark yaratan ulusla-
rarası profesyonel, sanayici, akademisyen ve 
üniversite öğrencilerini buluşturdu. Etkinliğe 
dünyanın önemli şirketleri ve üniversitele-
rinden geleceğe yönelik inovatif çalışma ve 
araştırmalara imza atan bilim adamları da 
konuşmacı olarak katıldı. 

Google insansız aracını geliştiren 
GoogleX kurucusu Stanford Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimi Profesörü Sebastian 
Thrun, 3D yazıcı ile yaşayan hücrelerle 
insan organı üretmeyi başarmış Wake 
Forest Rejeneratif Tıp Enstitüsü Direktörü 
Dr. Anthony Atala, Mars gezegenine 
insanlı inişi düzenleyen Mars One Proje 
Ataşesi  Prof. Gerardus't Hooft gibi isimler 
de organizasyona katılanlar arasındaydı.

“İcat çıkarın!”
Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye İno-

vasyon Haftası etkinliğinin açılışını yapan 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, büyük ço-
ğunluğun gençlerden oluştuğunu belirterek, 
gençlerin bugün sahip olduğu imkanların 
geçmiş dönemlere kıyasla daha iyi olduğunu 
söyledi.

Eskiden bir yenilik ya da fi kir ortaya atıl-
dığında, “Başımıza icat çıkarmayın!”, “Eski 
köye yeni adet getirmeyin!”  tepkileriyle kar-
şılaştıklarını hatırlatan Çağlayan,  “Şimdi bu-
günün dünyasında, iletişimin bu kadar geliş-
tiği, Türkiye'nin şampiyonlar liginde önemli 
bir şekilde yer almak için gayret sarfettiği bir 
ortamda gençlerimize sesleniyorum; Allah 
aşkına başımıza icat çıkartın, Allah aşkına 
eski köye yeni adet getirin.” dedi.

1200 inovasyon lideri
İnovasyonun, hayatımızın her alanına gir-

diğine değinen TİM Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi de İnovaTİM projesi ile öğrencilere 
yönelik çalışma başlatacaklarını belirterek, 
seçilen öğrencilerin TİM’in üniversitedeki 
temsilcileri olacağını söyledi. Büyükekşi 
şöyle devam etti: “Bu alanda 
yapılacak çalışmalar ile bir-
likte yılda 1200 inovasyon 
lideri ortaya çıkartacağız.  

2014 yılında yapılacak bir çalışma ile 
Türkiye’nin inovasyon endeksini oluşturma-
yı planlıyoruz.” düşüncesini dile getirdi.

“25 yıllık mesafeyi 1 yılda aştık”
GoogleX kurucusu Sebastian Thurn, giri-

şimcilere, “Başarısızlıktan korkmayın. Başa-
rısızlık size yeni şeyler öğreten en iyi arka-
daşınızdır.” tavsiyesinde bulundu. İnsansız 
aracın gelişim öyküsünü anlatan ünlü bilim 
adamı, “25 yıldır kendi kendini sürebilen 
insansız araç için çalışmalar sürüyor. Bunun 
için 2004 yılında 1 milyon dolarlık bir yarış-
ma açıldı. O zamanlar bunun ütopya olduğu-
na inanılıyordu. Kurduğum 6 kişilik ekiple 
25 mil gidebilecek bir otomobil tasarlamak 
istedik ve 25 yılda alınan mesafeyi 1 yılda 
aştık. Araç şu ana kadar 700 bin mil kaza 
olmadan trafi kte kaldı ve 50 bin kilometre 
insansız olarak yol aldı.”  açıklamasını yaptı.

“Fikri olanlar üretenler kadar 
değer ifade ediyor”

Türkiye İnovasyon Haftası’nın kapanış 
oturumuna katılan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan,  geçen 11 yılda sadece TÜBİTAK 
aracılığıyla 8 bin projeye 2,5 milyar lira Ar-
Ge desteği sağladıklarını belirterek, "Bu sa-
yede kendi uydularımızı geliştirdik ve üret-
tik. Savunma sanayi alanında pek çok projeyi 
hayata geçirdik." dedi.

Yeni fi kirler geliştirmeyi, bunları ekono-
mik ve toplumsal faydalara dönüştürmeyi 
ifade eden, inavosyonun artık tüm devletler 
ve kurumlar için stratejik öneme sahip oldu-
ğunu ifade eden Erdoğan, "Bir fi krim var" 
diyenlerin, en az üretenler, ihraç edenler, 
yatırımcı ve girişimciler kadar büyük değer 
ifade etmeye başladığını söyledi.

Erdoğan, günümüzde, tasarım ve uygula-
ma yeteneğini geliştiremeyen toplumların, 
kurumların ve bireylerin başarılı olma, ba-
şarılarını sürdürme imkânları, özellikle de 
rekabette öne çıkma ihtimallerinin bulunma-
dığını vurgulayarak, bu anlayışla Türkiye'de, 

hem kamuda hem de özel 
sektörde inovasyona büyük 
önem verdiklerini, bu yönde-
ki çalışmaları tüm imkanlarla 
desteklediklerini anlattı.

Dünyanın ve ihracatın geleceğinin inovasyona dayalı kalkınmaya bağlı olduğu Dünyanın ve ihracatın geleceğinin inovasyona dayalı kalkınmaya bağlı olduğu 
öngörüsünden hareketle ilki 2011 yılında düzenlenen Türkiye İnovasyon öngörüsünden hareketle ilki 2011 yılında düzenlenen Türkiye İnovasyon 

Haftası bu yıl bilim, teknoloji, pazarlama, tasarım, kent, iş ve sanayi dünyası, Haftası bu yıl bilim, teknoloji, pazarlama, tasarım, kent, iş ve sanayi dünyası, 
pazarlama, enerji ve tıp alanlarında inovasyonun geliştirici gücünü masaya pazarlama, enerji ve tıp alanlarında inovasyonun geliştirici gücünü masaya 

yatırdı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2014 yılında yapılacak bir çalışma ile yatırdı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2014 yılında yapılacak bir çalışma ile 
Türkiye’nin inovasyon endeksini oluşturmayı planlıyoruz.” dedi.Türkiye’nin inovasyon endeksini oluşturmayı planlıyoruz.” dedi.
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Kauçukçular Kauçukçular 
URGE’ye başlıyorURGE’ye başlıyor

OSTİM’in altıncı kümesi olan, Kauçuk 
Teknolojileri Kümelenmesi’nin, Ulus-

lararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Des-
teklenmesi (URGE) proje başvurusu, T.C. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsa-
mına alındı.

33 firma var
“Kauçuk Sektöründe Teknoloji ve 
Katma Değeri Yüksek Ürün Odaklı 
İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin 
Geliştirilmesi Projesi” adını taşıyan 
projede, kauçuk sektöründe ileri teknoloji 
kullanarak, kendi markasını oluşturup, yeni 
pazarlara girmek ve ihracat gücünü artırmak 
isteyen 33 fi rma yer alıyor. Projedeki işletme-
ler Bakanlık desteği ve OSTİM Kauçuk Tek-
nolojileri Kümelenmesi koordinasyonunda 
uluslararası platformda güçlü ve güvenilir bir 
bölgesel güç oluşturma imkânı bulabilecekler.

Neler yapılacak?
URGE’nin başlamasıyla birlikte fi rmalar 

kendilerini yoğun bir gündemin içinde bula-
cak. Proje takvimine göre ilk olarak kümenin 
mevcut durumu anlaşılarak en iyi uygulamalar, 
Türkiye’deki kauçuk sektöründeki gelişmeler 
ve beklentiler ışığında kümelenme stratejisi ve 
yol haritası ortaya konulacak.

Dış Ticaret Yönetimi, Uluslararası 
Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Mar-
kalaşma, İnovasyon ve Kümelenme, 
Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Kalite ve Verimlilik, Aile 
Şirketi Yönetimi ve Bakanlıkça uygun 

görülen sektöre özgü başlıklarda eğitim ve da-
nışmanlık programları da URGE’nin bir başka 
uygulaması olacak.

3 yıl sürecek proje yurtdışı etkinlikleri de içe-
riyor. Firmalar, uluslararası fuar ve etkinliklere 
ziyaretçi olarak katılım sağlarken, alım heyetle-
ri organizasyonları, yurt dışı pazar ziyaretleri 
ve eşleştirme faaliyetlerinde yer alacak. 

Temiz üretimdeki başarılarını anlattılarTemiz üretimdeki başarılarını anlattılar
OSTİM, yakın gelecekteki en önemli 

hedeflerinden biri olan temiz üretim 
uygulamalarının başarılı örneklerini ince-
lemeye devam ediyor. Geçen yıl, Enerji 
Verimliliği ve Sürdürülebilir Şehirler Ge-
liştirilmesi alanında; GAP İdaresi, Harran 
Üniversitesi, OSTİM, OSTİM Yenilene-
bilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Küme-
lenmesi ve Kopenhag Cleantech Kümelen-
mesi (CCC) arasında imzalanan protokolle 
işbirliği ağı oluşturulmasına karar verile-
rek, çalışmalara başlanmıştı. 

Avrupa’nın en iyi temiz üretim ve en-
düstriyel simbiyoz örneği olan Kalundborg 
Ekoendüstriyel Parkı’nı bünyesinde bulun-
duran Kopenhag Cleantech Kümelenmesi 
(CCC) yetkilileri, Ekopark projesinde gün 
sayan OSTİM’le tecrübelerini paylaştı. 

Bölgede yürütülen faaliyetler paralelinde 
geliştirilebilecek işbirliklerinin ele alındı-
ğı programda, Ekopark’a ilişkin görüşler 
yansıtıldı. İki ülke arasında köprü oluştur-
mak ve bilgi aktarmak amacıyla önümüz-
deki günlerde karşılıklı ziyaretlerin ger-
çekleştirilmesine karar verilen toplantıda; 
Danimarkalı yatırımcıların bölgede yer al-
ması konusunda işbirlikleri yapılabileceği 
bildirildi.

20 yıllık tecrübeyle yola çıktılar20 yıllık tecrübeyle yola çıktılar

Aselsan ve Tusaş Motor Sanayi 
A.Ş.’nin (TEI) onaylı alt tedarikçisi 
olarak talaşlı imalat alanında çalışan 

fi rmanın 1 yıllık geçmişi olmasına rağmen; 
savunma ve havacılıkta 10, tasarım ve ürün 
geliştirmede de 20 yıllık tecrübesi bulunu-
yor.

Güçlü bir mühendislik altyapısına sahip 
olduklarını dile getiren Sirus Makine Şirket 
Müdürü Gürhan Çetin, Ar-Ge çalışmalarıyla 
birlikte nihai ürünler sağlayabilen bir fi rma 
olmak istediklerini kaydetti. Çetin, OSTİM’e 
gelme nedenleri, hedefl eri ve kümelere faali-
yet alanları hakkında şunları söyledi:

Çekim merkezi
Savunma ve havacılık ana sanayisinin 

Ankara’da olması ve güçlü, kaliteli yan sanayi 
fi rmalarının bulunması burayı bir çekim merkezi 
haline getiriyor. Diğer bazı sanayi bölgelerini de 
değerlendirdik fakat OSTİM’de faaliyet gösteren 
fi rma sayısının çokluğu, ulaşım imkanlarının ko-
laylığı, ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlere 
hızlı ve kolay erişilebilmesi OSTİM’i seçmemiz-
de etkili oldu. 

Şu anda savunma ve havacılık sektöründe ta-
laşlı imalat yapıyoruz. Ayrıca tasarımdan üretime 
kadar bütün süreçleri kapsayan hizmetler veriyo-
ruz. Aselsan ve TEI’nin alt tedarikçisiyiz ancak 
burada TAI, Roketsan gibi fi rmalarla da çalışma-
yı hedefl iyoruz. 

Üretimde sürekli büyüme hedefi
Öncelikli olarak kaliteli üretim yaparak savun-

ma ve havacılık sektöründe iyi bir yer edinmek is-
tiyoruz. Bir diğer hedefi miz kısa vadede yurt dışına 
açılmak. Genel hedefi miz ise üretimde büyümek.

Uzun vadede sadece mekanik üretim, talaşlı 
imalat yapan değil işin içine Ar-Ge ve entegras-
yonu katarak nihai ürünler sağlayabilen bir fi rma 
olmak istiyoruz. Ürünlerimizdeki katma değerin 
yüksek olması için araştırma ve ürün geliştirme 
faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz 
ve üniversite sanayi işbirliğiyle projeler gerçekleş-
tirmeyi hedefl iyoruz. 

Birlikte hareket etmenin önemi
Sektörde kendi başınıza iş yapamazsınız. Sa-

vunma ve havacılık sektöründe ana sanayi fi r-
maları var ve ayrıca bunlara paralel olarak bir de 
yan sanayi oluşmuş durumda. Bu sektör ne kadar 
güçlü olursa, burada kaliteye önem veren fi rmalar 
ne kadar çoğalırsa iş imkanı daha çok artacaktır. 
Bir yer kaliteli fi rma sayısı, üretim kapasitesi, tasa-
rım yeteneği gibi unsurlarda güçlü ise orası cazibe 
merkezi oluyor ve bu bölge daha çok fi rma, daha 
çok iş çekiyor. Bu durum sadece Türkiye için de-
ğil yurt dışı pazarların ilgisini çekmek için de ge-
çerli. Bu anlamda yan sanayinin organize olması, 
tanıtımı, sorunlarını dile getirmesi, beraber hareket 
etmesi, birbirlerine destek olmaları konularında 
OSTİM kümelerinin faydalı olduğunu düşünüyo-
ruz. OSTİM Savunma Sanayi Kümelenmesi’ne 
(OSSA) üye olmak istiyoruz. 

Gürhan ÇetinGürhan Çetin
Şirket MüdürüŞirket Müdürü

Mustafa TamarMustafa Tamar
Kurucu OrtakKurucu Ortak

2012 yılında Eskişehir’de kurularak savunma sektörüne yönelik ürünler geliştiren 
Sirus Makine, üretim hattını OSTİM’e taşıdı. 

Avrupa’nın ortasındaAvrupa’nın ortasında
yatırım seçeneğiyatırım seçeneği

Dr. Adem 
Akkaya

Avrupa Birliği içinde yaşayan toplam 
tüketicilerin üçte biri ve satın alma 

gücünün de yüzde 45’ini teşkil 
eden eyalet,  2012 yılında 582,1 
milyar euro ile Almanya’nın 
gayri safi  yurtiçi hasılasının 
yüzde 22’sini gerçekleştirdi. 
Eyalete son yıllarda en fazla ya-
bancı yatırımın geldiği ülkeler 
arasında Türkiye de bulunuyor.

Dünyaca ünlü sanayi şirket-
lerinin yanı sıra kendi faaliyet 
alanlarında lider olan çok sayıda 
küçük şirketin de bulunduğu Kuzey Ren-
Vestfalya, yatırımcılar için cazip seçenek-
ler sunuyor.

Ülkede ikamet eden her üç Türk vatan-
daşından birinin Kuzey Ren-Vestfalya’da 
yaşadığını ifade eden resmi kalkınma ajan-
sı NRW.INVEST’in Türkiye Temsilcilik 
Müdürü Dr. Adem Akkaya, yatırım ortamı 
ve koşulları, hukuksal ve sosyal çerçeve, 
koşullar, şehirler ve yatırım yerleri, fuarlar 
ve pazar fırsatları konularında bilgiler ak-
tardı. 

Bölgede 2012 yılı itibarıyla makine sek-
törünün 48,5 milyon euroluk ciroyla ilk sı-
rada olduğunu anlatan Akkaya, dünya mar-
kalarının pazar yeri olduğunu ve hasılatı en 
yüksek 50 Alman fi rmasından 17’sinin şir-
ket merkezlerinin Kuzey Ren-Vestfalya’da 
bulunduğunu belirtti. 

11.2 milyar euro hasılat
Eyalet hakkında “Türk fi rmaları için en 

mükemmel yatırım bölgesi” nitelemesinde 

bulunan Akkaya, “Kuzey Ren-Vestfalya’da 
ikamet eden Türkiye kökenli 23 bin kişi 
kendi işinin sahibidir. Türk işverenler ta-
rafından istihdam edilen çalışan sayısı 120 
bindir. Türk işverenlerin gerçekleştirdiği 
hasılat 11.2 milyar eurodur.“ dedi.

Adem Akkaya, bölgede yerleşik 300 
Türk fi rmasının bulunduğunu hatırlatarak, 
yatırım amaçları hakkında şunları sıraladı: 
Pazarın ortasında olmak ve müşterinin ih-
tiyaçlarını anında ve doğrudan karşılamak 
(Satış ofi sleri, show roomlar, satış sonrası 
hizmet), Avrupa’nın ortasında olmak (Fi-
nansman kaynaklarına yakınlık; Yeni teda-
rikçiler: Avrupalı rakiplere tasarım, moda, 
yenilik, fi nansman, teşvik sağlayan mühen-
disler, modacılar, kredi kurumları, yatırım 

ve strateji danışmanlarından fayda-
lanmak).

Akkaya, yabancı yatırımcılarla 
ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı: 
“Almanya’ya yapılan toplam doğ-
rudan yabancı yatırımların yüzde 
27,1’i (200,6 milyar euro) Kuzey 
Ren-Vestfalya’da görülüyor. 14 
binin üzerinde yabancı sermayeli 

fi rma, Avrupa faaliyetlerini Kuzey 
Ren-Vestfalya’dan yürütüyor ve 750 bin 
kişiye istihdam sağlıyor. Son yıllarda en 
fazla yabancı yatırımın geldiği ülkeler ara-
sında Çin ve Hindistan’ın yanında Türkiye 
de yer alıyor.” 

Almanya’nın 16 eyaleti arasında 
en büyük nüfusa ve en yoğun 
yerleşime sahip olan eyaleti 

olan Kuzey Ren Vestfalya, ticari 
fırsatlarda Avrupa’nın önde gelen 
merkezlerinden. Resmi kalkınma 

ajansı  NRW.INVEST’in Türkiye 
Temsilcilik Müdürü Dr. Adem 

Akkaya, bölgede yerleşik 300 
Türk firmasının bulunduğunu 

ifade etti.

Almanya’nın Türkiye ile Olan Dış Ticaretinde  
Kuzey Ren-Vestfalya’nın Payı (2012)

Almanya’nın İhracatı Almanya'nın İthalatı 

20,1 milyar euro 12 milyar euro

NRW Payı % NRW Payı %

22,4 26,0
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) saygın eğitim kurumlarından Drexel Üniversitesi’nin düzenlediği 
Küresel İnovasyon Ortaklığı Forumu dünyanın dört bir tarafından akademisyen ve yatırımcıların
katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden kurumlar arasında OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi de yer aldı.

İnovasyonun kalbi Atlantik ötesinde attıİnovasyonun kalbi Atlantik ötesinde attı

Drexel Üniversitesi tarafından her 
yıl geleneksel olarak düzenle-
nen Küresel İnovasyon Ortaklığı 

Forumu’nda inovasyonun bölgesel ve dün-
yadaki sağlık teknolojileri trendleri ele alın-
dı. Dünya çapında çalışmalar yürüten bilim 
insanlarından seçkin bir katılımcı profi lini 
buluşturan organizasyonun konuklarından 
biri de OSTİM’di. 

OSTİM, Drexel Üniversitesi Biyomedi-
kal Mühendisliği, Bilim ve Sağlık Sistem-
leri Fakültesi Kurucu Dekanı olan Prof. Dr. 
Banu Onaral’ın özel davetlisi olarak etkin-
liğe katıldı. 

20-23 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekle-
şen forumda; OSTİM Vakfı Genel Sekreteri 
Gülnaz Karaosmanoğlu ve Medikal Sana-
yi Kümelenmesi Koordinatörü Bora Yaşa, 
OSTİM’i ve yerli sağlık teknolojileri üreti-
cilerinin yeteneklerini tanıttı, yeni işbirlik-
leri için görüşmeler gerçekleştirdi. 

Yoğun geçen programın açılış günü; 
sağlık teknolojilerinde ekosistem ve ürün 
ticarileştirme konusunda çalışmalar yapan 
araştırmacıların katıldığı panel düzenlendi. 
Prof. Dr. Banu Onaral ve Dr. Rıfat Pamukçu 
yönetimindeki; Drexel Üniversitesi Bilim 
Merkezi Direktörü Chis Laing, Drexel Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Kenny 
Simansky’nin de konuşmacı olarak bulun-
duğu panelde, biyomedikal alanda yapılan 
inovasyonların ticarileştirilme aşamaları ve 
bu alanda yaşanan zorluklar tartışıldı.

A’dan Z’ye OSTİM
Aynı gün uluslararası katılımcılar için de 

bir oturum düzenlendi. Burada, Drexel Üni-

versitesi Biyomedikal Bölümü’nden Prof. 
Dr. Yury Gogotsi, İsveçli yatırımcı Shori 
Zand,  Jeruselam Hastanesi‘nden Prof. Dr. 
Shirly Kutler ve Bora Yaşa 20’şer dakikalık 
sunumlar gerçekleştirdi.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenme-
si Koordinatörü Bora Yaşa, sunumuna 
Türkiye’nin büyüyen ekonomisinden ve 
2023 hedefl erinden bahsederek başladı. 
Daha sonra Ankara’nın üretim gücü ve re-
kabetçi yönüne değinen Yaşa, üniversiteler, 
teknoparklar ve OSTİM’de açılması planla-
nan Ekopark’ı tanıttı. 

OSTİM’in kuruluşundan itiba-
ren geçirdiği gelişim süreçleri ve 
Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin 
faaliyetlerine de ayrı bir başlık 
açılan sunum ilgiyle takip edildi. 
Yerli medikal fi rmalarının pazar-
dan daha fazla pay alabilmeleri ve 
uluslararası alanda rekabet gücünü 
artırmak için daha fazla inovasyon 
yapmalarının gerekliliğine de temas eden 
Medikal Küme Koordinatörü, Türk fi rmala-
rının inovasyon için uluslararası iş birlikle-
rine açık olduğunu ifade etti. 

Panelde, OSTİM modeline odaklanan 
katılımcılar, bölgenin yapısı hakkında bilgi 
istediler. Rowan Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Parviz Ansari, 
OSTİM’le işbirliği konusunda somut adım-
lar atmak istediklerini ve yakın zamanda zi-
yaret edeceğini dile getirdi.

Sunum sonunda gelen soruların ağırlık 
merkezlerinden biri de; ABD ve Türkiye 
arasındaki ekonomik faaliyetlerin gelişti-
rilmesi için yapılabilecekler ve iki ülkenin 

ticari ve kültürel farklılıkları oldu.

Bebeğin kalp atışlarını izleyen elbise
Forumun ikinci gününde çoğunlukla ino-

vasyon projeleri mercek altına alındı. Coulter 
Vakfı’nın, Drexel Üniversitesi’ne inovasyon 
amaçlı bağışladığı, 14 milyon dolarlık büt-
çenin çıktısı olarak yapılan araştırmaların 
anlatıldığı oturumda birbirinden ilginç araş-
tırmalar paylaşıldı. Gebelik sürecinde giyilen 
hamile elbisesi ile bebeğin kalp ve nabız atış-
larının akıllı telefon ve tabletlerden izlenme-
sini sağlayan giysi projesi; uzun süreli yatalak 
hastalarda meydana gelen yaraların iyileştiril-
mesi için geliştirilen sargı bezi projesi dikkat-
leri üzerine topladı. Araştırmacılar, proje ge-
liştirilmenin yanı sıra ticarileşme aşamasında 
izlenen yol haritası hakkında da bilgiler verdi.

OSTİM temsilcileri Amerikalı mucit ve 
işadamı Wallace H. Coulter’in doğumunun 
100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene de 
katıldı. Burada Drexel Üniversitesi Rektörü 
John A. Fry ile bira araya gelen Karaosma-
noğlu ve Yaşa, ABD-Türkiye hattında atıla-
bilecek adımlara yönelik fi kirlerini paylaştı. 

2.2 milyar dolar getirecek
inovasyon merkezi

Üçüncü gün ise yapımı devam eden İno-
vasyon Merkezi’nin tanıtımına ayrıldı. 

Merkez Direktörü Eric R. Almonte, 
şehrin batı kısmına konuşlanacak 
kompleksin, Drexel Üniversitesi, 
Philadelphia Belediyesi ve Federal 
Devlet ortaklığında tamamlanacağı-
nı kaydederek şehre yıllık 2.2 milyar 
dolar katkı sağlayacağını söyledi. 
Philadelphia şehrindeki inovasyon 
ortalamasının, ABD ortalamasının 

3 katından fazla olduğunu açıkla-
yan Almonte; 2010’dan bu yana 250 patent 
başvurusu yapıldığını ve son 8 yılda; yıllık 
ortalama 4-6 yeni inovasyon şirketinin açıl-
dığını belirtti.  Eric R. Almonte bu merkezde 
OSTİM’in de temsil edilebileceğini; sürek-
li iletişim için irtibat bürosu kurulmasının, 
OSTİM’li fi rmalara faydalı olacağını ifade 
etti. 

Prof. Dr. Banu Onaral da Türk şirketlerini-
ni inovasyona önem verdiğini; Philadelphia 
şehrinde çok sayıda inovasyon çalışmasının 
yapıldığını, bunların büyük bir kısmının ti-
carileşmediğinden yola çıkarak bu fi kirlerin 
Türk fi rmaları için fırsat olduğunun altını 
çizdi. 

Medikal sektöründe 
inovasyon sürecinin 
önemi her geçen gün daha 
iyi anlaşılıyor. Küresel 
İnovasyon Ortaklığı 
Forumu’na katılım, OSTİM ve 
Medikal Sanayi Kümelen-
mesi adına önemli bir fırsat 
oldu.

Drexel Üniversitesi, 
Philadelphia Belediyesi ve 
Federal Devlet ortaklığı ile 
yapımı süren İnovasyon 
Merkezi’nin şehre yıllık 2.2 
milyar dolar katkı sağlaması 
hedefleniyor. Verilen bilgiye 
göre Philadelphia şehri ülke 
genelinde inovasyon lideri. 
Merkez Direktörü, 2010’dan 
bu yana 250 patent başvurusu 
aldıklarını söylüyor.

Prof. Dr. Banu Onaral’ın davetiyle ka-
tıldığımız Global İnovasyon Forumu, 

dünyada sağlık teknolojilerindeki en ileri 
araştırmaların paylaşıldığı ve bu çalışmaların 
işbirliği ve inovasyonla nasıl daha da ileri gö-
türülebileceğinin tartışıldığı üst düzey bir et-
kinlikti. GIF katılım amacımız; 2011 yılında  
Ankara Kalkınma Ajansı Projesi kapsamın-
da görünürlüğünü sağladığımız bölgemizin 
sağlık teknolojilerindeki rekabetçi tarafını ve 
ilerletilmesi gerektiğini vurgulayan “İNO-
VANKARA Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi-
ne” bir açılım sağlamaktı. 

İyi bir dinamikle başlayan ancak asal sa-
hiplerini bulamadığı için duraksayan İNO-
VANKARA projesini sağlıkta uluslar arası 
trendlerin ve yeni iş yapma biçimlerinin 
tartışıldığı, işbirliklerinin ortaya çıkarıldığı 
veya geliştirildiği bir organizasyonla can-
landırmak istiyoruz. Bu çerçevede, GIF or-
ganizasyonuna katılımımız bu organizasyon 
için başlangıçta başvuracağımız merkez ve 
anahtar kişilerle ilgili bize önemli bilgiler ve 
bağlantılar sağladı. Hedefl erimizin yapılabi-
lirliğiyle ilgili cesaretimiz arttı. 

Şehrin içinde yapılanmış ve kamu, özel 
sektör, ulusal ve uluslar arası üniversitelerle 
bütünleşmeyi sağlamış Drexel Üniversitesi 
deneyimiyle birleşince, organizasyonun en 
önemli mesajının “inovasyon ortamının an-
cak yoğun işbirliği ve iletişimle sağlanabile-
ceği” olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada 
izlediğimiz önemli inovatif çalışmaların  
tamamı sadece tek bir disiplin ve kurumun 
değil bir konuya odaklanmış ancak çeşitli 
bilim dalları ve kurumlarla işbirliği yapmayı 
başarmış kişi ve kurumlardan oluşmaktaydı. 
Ankara’da da bunu başarmanın başlangıç 
noktası çok basit: Sadece birbirimizi ve dün-
yayı daha dikkatli dinlemek.

Gülnaz Karaosmanoğlu 
OSTİM Vakfı Genel Sekreteri

İnovasyonun Reçetesi: 
Birbirimizi ve dünyayı 

dikkatlice dinlemek

Prof. Dr.
Banu Onaral
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Enerji fiyatları rekabeti etkiliyor
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2013 Dünya Enerji 

Görünümü Raporunu (2013 World Energy Outlook) 

yayınladı. Raporda, bölgeler arası enerji fiyatları arasında 

var olan büyük farklılıkların endüstriyel rekabeti etkilediği 

vurgulandı. IEA Başekonomisti Fatih Birol, ABD'deki düşük 

enerji fiyatlarının ABD'ye ekonomik avantaj sağladığını 

ancak Avrupa ve Japonya'daki yüksek enerji fiyatları 

ile enerji yoğun sanayilere ağır bir yük oluşturduğunu 

dile getirdi. Raporda, yüksek enerji fiyatlarının etkisinin 

azaltılması için enerji verimliliğine gereken önemin 

verilmesi gerektiği belirtildi.

Çin’den özel sektöre teşvik
Çinli liderler 60 maddelik ekonomik reform paketi 

üzerinde anlaşmaya vardı. Bu paket, Çin Devlet Başkanı Xi 

Jinping'in döneminde reformlar için belirlenen ilk ayrıntılı 

yol haritasını teşkil etti. Tek çocuk politikası gevşetilirken 

taşradan kente göçün önündeki engelleri kaldırarak 

iş gücünün ülkede serbest dolaşımına imkan sağlıyor. 

Mevcut uygulamada tarım alanlarının sahibi olan devlet 

yeni düzenlemeyle çiftçilere toprak sahibi olma yolunu 

açıyor. Gerekli şartları sağlayan özel girişimcilere banka 

açma izni verilirken, ekonomide daha fazla rol oynaması 

için özel şirketler teşvik edilecek.

Japonya’dan kötü sinyal
Nükleer sanayinin kapanmasının ardından artan ithal 

yakıt maliyetleriyle Japonya Ekim'de rekor düzeyde dış 

ticaret açığı verdi. Tokyo'daki Maliye Bakanlığı, dış ticaret 

açığının 1,09 trilyon yen ile (10,9 milyar dolar), rekor 

seviyeye yükseldiğini açıkladı. İhracat deniz aşırı ülkelerin 

ekonomilerindeki toparlanmayla sıçrarken, ithalatın 

satış vergisi artışının öncesinde daha da genişleyeceğini 

söyleyen Mizuho Securities Research and Consulting 

Co.'nun kıdemli ekonomistlerinden Miyagawa, dış ticaret 

açığının Japon ekonomisi için iyi bir sinyal olmadığını 

söyledi.

Avrupa Parlamentosu bütçede
kesintiye gitti
Avrupa Parlamentosu, tarihinde ilk kez kesintiye uğrayan 

ve 2014-2020 dönemini kapsayan çok yıllı bütçeye, onay 

verdi. Bütçede 908 milyar euro ödeme, 960 milyar 

Euro ise taahhüt öngörülüyor. Bu rakamlar, 2007-2013 

dönemini kapsayan bir önceki bütçeye göre sırasıyla 

yüzde 3.7 ve yüzde 3.5 oranında kesinti anlamına 

geliyor. Bütçe önümüzdeki günlerde 28 AB ülkesinin 

de onayına sunulacak. Bütçe tartışmaları, ekonomide 

büyümeyi teşvik etmek için daha fazla kaynak isteyen 

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ile tasarruf 

politikaları uygulayan üye ülkeler arasında tartışmalara 

yol açmıştı.

AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması
4-8 Kasım 2013 tarihlerinde beşinci turu gerçekleştirilen 

AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin 

ardından, 10. Asya-Avrupa Forumu'ndan önce 

müzakerelerin tamamlanması konusunda her iki tarafın 

da kararlılıkları dile getirildi. Diğer taraftan, söz konusu 

STA müzakerelerinde AB delegasyonu şefi Mauro 

Petriccione tarafından yapılan açıklamada, AB-Vietnam 

serbest ticaret anlaşmasında özel-kamu sektör için yeni 

alanlar yaratılması, fikri mülkiyet hakları, coğrafi işaretler, 

sürdürülebilir kalkınma konularında uzlaşma sağlandığı 

ifade ediliyor. Söz konusu serbest ticaret anlaşmasının 

AB'nin diğer ASEAN ülkelerine gelecekteki yaklaşımında 

etkili olacağı belirtiliyor.

KISA KISA

Ekonomi Politikaları ve
Sanayileşme

Son dönemde basında çıkan 
imalat sanayinin milli gelir 
içindeki payı azalıyor haberleri 

dikkat çekici… Ülkemizde ve dünya-
da uygulanan genel sanayileşme poli-
tikalarına çok özet bir bakış atalım:

Her ne kadar ülkeler kendi karar-
larıyla farkı ekonomi politikaları iz-
leseler de, zannederim bu politikaları 
dünyadaki genel konjonktür belirliyor. 
Esas mesele global konjonktürden ül-
kenin şartlarını da dikkate alarak fay-
dalanan ya da global gelişmeleri ülke 
lehine bir stratejiye oturtan ülke olup 
olmamakta… Ne kastettiğimi son elli 
yıl boyunca uygulanan makro ekono-
mik politikalarla açıklamaya çalışa-
yım.

Türkiye 1960’lardan, 1970’lerin 
sonuna kadar ithal ikamesine daya-
lı sanayileşme politikası izledi. Bu 
dönemde aynı politikayı izleyen Gü-
neydoğu Asya ülkeleri ile bazı Latin 
Amerika ülkeleri sanayileşmede ciddi 
atılım gösterdiler. Dünya sanayi üreti-
mi içindeki paylarını artırdılar. Elbet-
te ülkemizde de sanayi gelişti, ancak 
yatırım malları üretimine geçemeden 
ithal ikamesi politikasını bıraktık. 

Daha sonraki yıllarda dünyada ihra-
cata dayalı sanayileşme modeli uygu-
lanmaya başladı. Artık çevre ülkelerin 
ekonomileriyle entegrasyon ve sanayi-
nin uluslararası rekabete açılması söz 
konusuydu. Teşvikler de kullanılarak 
sanayi dışa açılmaya yönlendiriliyor-
du. Bu süreçte bazı ülkeler teknoloji 
ve Ar-Ge’ye ağırlık vererek yüksek 
katma değerli ürünlerle dünyaya açıl-
ma stratejisini izlediler. Ancak ma-
alesef ülkemiz ucuz işgücü ve doğal 
zenginliklerimizin rekabet gücüne da-
yalı düşük ve orta teknolojili ürünler-
de yoğunlaştı ve üretim teknolojimiz 
de buna göre gelişti. 

Son on yıldır dünyadaki serma-
ye bolluğu ülkelere sahte bir refah 
yaşatıyor. Yine ihracatın lokomotif 
gücü ülke ekonomilerini yönlendir-
mekle birlikte, fi nansal piyasalarda-
ki gelişmeler ülkelerin politikalarını 
belirliyor. Bu dönemde bazı ülkeler 
sanayilerini korumak için sermaye 

girişlerine sınırlamalar getirmişlerdir. 
Dünyadaki bu konjonktürün ülkemiz-
deki etkisi ise tüketime dayalı büyü-
me, ithalata dayalı sanayi yapısı ve 
yüksek cari açık olarak ortaya çıkmış-
tır. Ancak Ekonomist Murat Yülek’in 
ifadesiyle Beleş Para Partisi’nin sonu-
na gelinmiştir. Parti sonrası hazırlıklar 
yapılmalıdır.

Başarı hikayesi olarak gösterilen 
Güneydoğu Asya ülkeleri de dünya-
daki global konjonktüre göre farklı 
ekonomik politikalar uygulamışlardır. 
Ancak politika ne olursa olsun (ithal 
ikameci de olsa, ihracata dayalı da 
olsa) sektörel öncelikleri belirleyerek 
sanayilerini seçici olarak geliştirmiş-
lerdir; seçtikleri sektörleri iç ve dış 
piyasalarda korumuşlardır; özel sektör 
ile devlet politikaları arasında sıkı bir 
işbirliği uygulamışlardır; bireylerin 
tasarruf eğilimini artırmışlardır; ya-
tırım oranlarını yüksek tutmuşlardır; 
işgücünün niteliğini sürekli artırmış-
lardır; fi nans sistemini belirlenen ön-
celikli sektörleri destekleyecek şekil-
de tasarlamışlardır. 

Belirlenen ekonomi politikaları 
istihdamın yapısından fi nansmanın 
yapısına kadar tüm alanları etkile-
mektedir. Birkaç gün önce birebir ya-
şadığım bir olayı anlatırsam ne demek 
istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Mes-
lek lisesinde iş makinesi bölümünden 
mezun olan ve bir yıl kendi mesleğiyle 
ilgili alanda çalışan genç, kendi ala-
nında iş bulmanın sıkıntısından dolayı 
güvenlikçi olarak iş aradığını söyledi. 
Bu kadar alışveriş merkezinin oldu-
ğu ülkede talep güvenlik görevlisine 
tabi… İmalat sanayimizin güvenliği-
nin tehlikede olduğu kimin umurunda?

Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

KOSGEB ve OSTİM’in de proje or-
tağı olduğu Anadolu'da Ekonominin 

Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Al-

manya'daki teknoloji transfer ofi sleri ve 

kümelere gerçekleştirilen teknik ziyarete, 

proje ortaklarından KOSGEB, OSTİM, 

Bursa, Konya, Gaziantep, Kocaeli, İzmir 

ve Adana’dan projeye dahil olan sanayi 

ve ticaret odası temsilcileri, kümelenme 
temsilcileri, akademisyenler ve teknoloji 
transfer ofi si yöneticilerinden oluşan 21 
kişilik heyet katıldı.

Türk heyet, ziyaretler çerçevesinde 
Almanya'da faaliyet gösteren teknoloji 
transfer ofi sleri ve kümelenme alanında 
başarılı uygulamaları olan 13 farklı ku-
rum ve kuruluşun çalışmalarını yerinde 
inceledi.

Yapılan görüşmelerde, kümelerle 
uluslararasılaştırma çalışmaları kapsa-
mında işbirliği yapılabilecek. Ayrıca ye-
nilenebilir enerji ve çevre tekno-
lojileri alanında faaliyet gösteren 
Fraunhofer Enstitüsü, Çevre Kü-
mesi ve Trier Üniversitesi IFAS 
Enstitüsü, KOBİ'lerle bireysel 
projelerinde partnerlik ve birlik-
te proje geliştirme konularında 
ortak çalışmalar gerçekleştirebi-
lecek.

Belgelendirme Belgelendirme 
modeli ihraç ettikmodeli ihraç ettik Yenilenebilir enerjide ortak adım arayışlarıYenilenebilir enerjide ortak adım arayışları

Avrupa’nın kalite alanındaki lider 
kuruluşu EOQ, Türk Standartları 

Enstitüsü’nün (TSE) müşteri memnuniyeti 
ve müşteri algısını bütün boyutlarıyla ölçen 
yeni belgelendirme  modelini uygulama ka-
rarı aldı.

(EOQ’nin İstanbul’da yapılan 121’inci Ge-
nel Kurulu’nda, TSE’nin geliştirdiği, müşteri 
memnuniyeti ile müşteri algısını önceden be-
lirlenen kapsamlı kriterler doğrultusunda çeşitli 
boyutlarıyla değerlendirecek belgelendirme 
modeli EOQ projesi olarak kabul edildi.

TSE, bu belgelendirme modelini geliştiren 
kuruluş olarak, projeye katılmak isteyen EOQ 
üye ülkelerine know-how, eğitim, danışman-
lık ve doküman desteği sağlayacak. Ayrıca 
bu ülkelerin yapacağı her belgelendirmeden 
TSE’nin belge başına ücret alacak. Bu belge-
lendirme modelinin EOQ tarafından benimsen-
mesi ile ilk kez Türkiye’nin geliştirdiği bir ka-
lite belgelendirme modeli Avrupa ülkelerinde 
uygulanmaya başlanmış olacak. Model, Müş-
teri Dostu Kuruluş (MDK) ve Müşteri Dostu 
Marka (MDM) olmak üzere iki kademeli bir 
yapıya sahip. 

Türkiye'den kamu ve sivil
toplum kuruluşları ile sanayi,
akademisyen ve küme
yöneticilerinden oluşan 21 kişilik 
heyet, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit’in 
(GIZ) Anadolu'da Ekonominin 
Geliştirilmesi projesi kapsamında, 
Almanya'daki teknoloji transfer 
ofisleri ve kümelere teknik ziyaret 
gerçekleştirdi. 

"Son on yıldır dünyadaki sermaye 
bolluğu ülkelere sahte bir 

refah yaşatıyor. Yine ihracatın 
lokomotif gücü ülke ekonomilerini 

yönlendirmekle birlikte, finansal 
piyasalardaki gelişmeler ülkelerin 

politikalarını belirliyor."



ALMANYA’NIN 
KÜRESEL FUARI
Tüm kıtalarda temsilcilikler ve yan kuruluşlar. Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrika 
ve Türkiye gibi büyüyen pazarlarda fuarlar. Küresel ticaretiniz için en uygun mecra: 
Messe München International’e hoş geldiniz. 

CONNECTING GLOBAL COMPETENCE . MESSE-MUENCHEN.DE
MESSE MÜNCHEN INTERNATIONAL 
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Vakıf binasında gerçekleştirilen törene 
Ankara Vali Yardımcısı Turan Atlamaz, 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 

Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın 
ve eğitim dünyasından temsilciler katıldı.

Aranan eleman
Törendeki konuşmasında çıraklığın avan-

tajlarından bahseden Çırak Eğitim ve Öğretim 
Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Türkiye ge-
nelinde 150 binin üzerinde kayıtlı çırak oldu-
ğunu hatırlattı. Çırak olan gençlerin günde 10 
saat çalışarak büyük fedakarlık yaptıklarını ve 
kendilerinden ne istiyorlarsa vermeye hazır 
olduklarını belirten Karakoç, “Bu çocukların 
hepsi istihdamlı ve hiçbiri boşta değil, Mil-
li Eğitim Bakanlığı’nın uygulamasıyla açık 
meslek lisesi diploması da alan gençlerimiz 
hem meslek öğreniyor hem de diploma sahibi 
oluyorlar. 3 yıllık sürenin sonunda iş arayan 
değil aranan personel oluyorlar.” şeklinde ko-
nuştu.

"Esas olan üretmektir"
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-

dın, bölgenin çıraklık kanununun Türkiye’deki 
ilk uygulandığı yerlerden biri olduğunu hatır-
lattı. Aydın, “Bölgemiz kuruluşundan itibaren 
eğitimi ön plana alarak bünyesindeki, Çıraklık 
Eğitim Merkezi, METEM, endüstri meslek li-
sesi, meslek yüksek okulu ve üniversite alan-

larıyla Türkiye’de hiçbir bölgede bulunmadığı 
kadar eğitim alanlarına sahip bu açıdan şanslı 
bir bölgeyiz.” dedi.

Üretimin çok kıymetli olduğuna vurgu ya-
pan Aydın, bunun yolunun eğitimden geçtiğine 

işaret etti. Çıraklık eğitimine gönül veren bü-
tün eğitimcilere teşekkür eden Aydın, “Üretim 
yapmak ibadettir, esas olan üretmektir. Üreti-
min farkında olmalı ve kıymetini bilmeliyiz. 
Çıraklık eğitimini seçen gençlerimizi tebrik 

ediyorum. Çırakların geleceğin iş adamı olma-
ları için önlerinde hiçbir engel yok. Burada pat-
ron olarak gördüğünüz çoğu insan da sizler gibi 
başladı.” diye konuştu.

"Bağımsızlık üretimden geçer"
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Öz-

debir ise ülkelerin bağımsızlık ve güç kaynağı-
nın üretim olduğunu kaydetti. “Sizler zor yolu, 
üretmeyi seçtiniz. Bir ülke zengin olabilir fakat 
üretim kabiliyeti yoksa güdülmeye mahkum-
dur.” diyen Özdebir, “Türkiye'nin saygınlığı 
ve gücünü sizler inşaa edeceksiniz. Bağımsız-
lığımızı devam ettirebilmek için size muhtacız 
sizler üreteceksiniz bunu yaparkende sadece 
elle bedenle değil akılla da üreteceksiniz.” dedi. 

Akıncı çıraklar
Çıraklığın sadece metale şekil vermek veya 

yeni buluşlara imza atmak olmadığını vurgulayan 
Ankara Vali Yardımcısı Turhan Atlamaz, çıraklı-
ğın sosyal yönlerine dikkat çekti. Atlamaz çırak-
lara şu ifadelerle seslendi: “Çıraklık, medeniyeti-
mizden günümüze uzanan güzel ahlakın ustalar 
eliyle size geçmesidir. Sosyal dayanışmanın da 
en güzel örneği olan çıraklıkta en kalıcı dayanış-
ma bir insana istihdam olanağı yaratmaktır. Ben-
den önceki büyüklerimizin de belirttiği gibi bu-
günün çırakları yarının işverenleri olmaya aday 
insanlar. Ayrıca çıraklarımız şunu da bilsinler ki; 
geçmişte olduğu gibi yarın da uygarlığa öncülük 
edecek bu milletin akıncılarıdırlar.” dedi.

OSTİM merkezli Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı'nın geleneksel giysi dağıtım töreninin 26.sı gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören 2 bin öğrenci için hazırlanan giyim ve kırtasiye malzemeleri törenle öğrencilere dağıtıldı.

Türkiye’nin önde gelen iş makineleri üreticisi Hidromek, Japon Mitsubishi 
Heavy Industries’in Tayland’da yerleşik greyder üretim tesisini tüm tasarım, 
üretim, know-how, teknolojisi ve satış sonrası hizmetleriyle birlikte satın aldı. 
Yeni yatırımla birlikte ürün gamını genişletecek olan firma, bu sayede global
pazarlardaki gücünü daha da artıracak.

OSTİM’den büyüyen ’ten küresel adım

Akıncı çıraklar ustalardan el aldıAkıncı çıraklar ustalardan el aldı

İş makinelerinin milli İş makinelerinin milli 
markası Asya kapısını açtımarkası Asya kapısını açtı

OSTİM’den büyüyen fi rmaların uluslararası 
başarıları gurur veriyor. Ülkemizde iş ma-

kineleri sektörünün amiral gemilerinden Hidro-
mek kritik bir satın alma gerçekleştirdi. kazıcı 
yükleyici ve hidrolik ekskavatör ürün gamını 
kendi markası altında Ankara ve İzmir tesis-
lerinde üreten fi rma, Asya pazarı için strate-
jik bir hamle yaptı. Hidromek, bir süredir gö-
rüşmelerini sürdürdüğü, Japonya’da yerleşik 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) 
fi rmasının Motor Greyder işini devraldı. Bu 
alım, 35 yıllık sanayi deneyimiyle sürekli 
büyüyen fi rmanın, İspanya ve Rusya’nın ar-
dından üçüncü yurtdışı yatırımı oldu.

Know-how dahil
Anlaşmayla, MHI’nin tüm tasarım ve üre-

tim know-how’u, teknolojisi ve satış sonrası 
operasyonlarının yanı sıra; MHI ürünlerinin 
şimdiye kadar üretilerek dünyaya dağıtıldığı 
Tayland’daki tesisi MHI-Pornchai Machinery 
Co., Ltd.’nin tüm hissesi de Hidromek’e geçti. 
Şirketten yapılan açıklamada, alımla birlikte fi r-
manın, Motor Greyderlerin ürün geliştirme, üre-

tim, dağıtım ve servis ihtiyaçlarını yapabileceği 
kaydedildi. 

2023 için yüzde 14 hedefi
ASO 1. OSB’de düzenlenen imza töreninde 

konuşan Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Basri Bozkurt, söz konusu yatırım ile fi r-
manın Asya ülkelerinde daha etkin hale gelece-
ğini söyledi. Bu anlaşmayla yeni ürün geliştirme 
sürecini kısaltarak, yetişmiş insan gücü dahil ya-
rım asırlık deneyimden faydalanılacağını belir-
ten Bozkurt, "2023’te ihracatımızın 1,10 milyar 
dolara ulaşması, ciromuzu 2,10 milyar dolara 
ulaşmasını hedefl iyoruz. İş makinelerinin 2023 
hedefi  için verilen yüzde 14’lük hedefi  gerçek-
leştirmeyi hedefl emekteyiz. Bu hedef çerçeve-
sinde, yeni üretim tesisleri için yatırımlar yapı-
yorum."  diye konuştu.

“Dünya devini ülkemize kazandırdı”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir de 

Hidromek'in Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçiliğe 
verdiği önemle dünya markası olduğunu vur-

guladı. Özdebir, "Hidromek, Ankara'dan çıkan 
bir fi rma olarak dünya devi Mitsubishi'nin bir 
bölümünü teknolojisiyle, dağıtım haklarıyla, bi-
nasıyla, müşteri zinciriyle ülkemize kazandırdı. 
Bu çok önemli bir gelişme.” ifadelerini kullandı.

“Hedeflere ulaşacağız”
Yüksek katma değerli, yüksek teknolojili, Ar-

Ge ve inovasyonun olmazsa olmaz haline geti-
rilmesi gerektiğinin altını çizen Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, 2023 hedefl erinin gerçekleştiri-
leceğine yönelik inancını ifade etti. Bakan Çağ-
layan, “500 milyar dolar ihracat, 2 milyar dolar 
milli gelir. O günkü nüfusu 82 milyonu geçmiş 
Türkiye’de kişi başına 25 bin dolar, 150 milyar 
dolar hizmet ihracatı, 100 milyar dolar adeta yüz 
akımız olan Türk müteahhit sektörünün yurt dı-
şında almış olduğu işler ve yıllık 50 milyar dolar 
turizm geliri olarak Türkiye. Bu hedefe ulaşır 
mıyız? Size samimiyetimle söylüyorum, bal 
gibi ulaşırız. 10 senede gelmiş olduğumuz nokta 
yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatıdır.” 
dedi.

Uluslararası bir sistemin gerekliliği üzerin-

de duran Çağlayan, yeni teşvik uygulamasının 
önemine işaret etti. Zafer Çağlayan şu görüşleri 
paylaştı: “Ulusal değil uluslararası bazda düşü-
nen, çalışan, yatırım yapan artık fi rma ve sisteme 
ihtiyaç var. Yeni teşvik sistemimiz dünyanın en 
ideal, en cömert teşvik sistemidir. Sistemin özü 
tamamıyla yüksek katma değer, yüksek tek-
nolojili, marka, Ar-Ge, inovasyona odaklıdır. 
Türkiye’nin ve Türk sanayisinin yeni bir anla-
yışa ihtiyacı var. Bu yeni dönemde her birimiz 
uluslararası marka olmak zorundayız. Bugün bu-
rada Hidromek’in başarısı varsa, bu asıl Ankara 
sanayisinin başarısıdır.”

Törende çıraklık eğitimine katkı sağlayan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine 
Vakıf logosunu taşıyan saat takdim edildi.

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı 
1987 yılından bu yana 30 binden 
fazla öğrenciye yemek, giyim ve 

kırtasiye başta olmak üzere çeşitli 
yardımlarda bulunuyor. Vakıf, 
öz kültürümüzden güç almış, 

çağdaş bilgiyle donatılmış usta 
sanayici ve işadamları yetiştirmeyi 

hedefliyor.

Anlaşma, Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt ve Mitsubishi adına Takao Oda tarafın-
dan imzalandı. Hidromek, dünyaca tanınmış bu motor greyder hattını kendi ürün gamına dahil ederek 
müşterilerine daha geniş bir ürün yelpazesi sunabilecek. Bunun yanında mevcut kazıcı yükleyici ve hidrolik 
ekskavatör ürünlerini de Asya ve Asean pazarlarına sunacak. 

Dünyanın 46’ncı büyüğü

Hidromek, 2012 yılında Türkiye’de ilk 500 
sanayi kuruluşu arasında 115. sırada yer alıyor. 
Firma, 2012 yılında dünyanın en büyük ilk 
50 makine üreticisinin bulunduğu, sektörün 
şampiyonlar ligi olarak nitelenen “YellowTable” 
listesinde 46. sırada yer alarak bu listeye giren 
ilk ve tek Türk iş makinesi üreticisi olmayı 
başardı.
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Kümelere verdiği teknik bilgi ve uz-
manlık geliştirme desteği ile fi rmaların 
uluslararası rekabet edebilirlik gücünü 

artırmayı hedefl eyen projenin kapanış toplantısı 
Ankara’da yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Ço-
rum Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası ve Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ev sahipliğinde Kümelenme Bilgi 
Merkezleri kurulan KOBİ İşbirliği ve Kümelen-
me Projesi kapsamında il bazında yapılan eko-
nomik analizlerin ardından öne çıkan sektörler 
saptandı. Belirlenen sektörlerde kümelenme 
girişimlerini güçlendirmek üzere çalışmalar ya-
pıldı.

“Birlikte çalışmak istiyoruz”
KOBİ’lerin ve kümelenmenin, kalkınma ve 

rekabetçilikteki önemine değinen ECORYS 
Proje Direktörü Dr. Julia Djarova, fi rmaların 
bu projeler sayesinde Avrupa Birliği (AB) ile 
bağlarını güçlendireceğine dikkat çekerek, AB 
ve Türkiye ortaklığının önemine işaret etti. 
Djarova, “AB, Türkiye için çok önemli bir or-
tak. KOBİ’ler akıllı uzmanlaşma, inovasyon 
ve kümelenme ile yetileri artarak daha reka-
betçi olacaklar. Avrupa olarak beklentimiz; ağ 
oluşturup fi rmalarla birlikte çalışmak ve Tür-
kiye’deki fi rmalar hakkında yurtdışında daha 
fazla şeyler duymak.” diye konuştu.

“Küme rekabet aracıdır”
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mas-

lahatgüzarı Bela Szombati ise rekabetçiliğin 
artırılmasında için kümelerin önemli işlevleri 
olduğuna temas etti. Kümelerin rekabetçiliğin 
artırılması için çok önemli araçlar olduğunu 
anlatan Szombati, “İşbirliği ile kalkınan bölge-
lerde imalat kalitesi artar ve teslim süresi kısalır. 
Bu da Türkiye’nin Çin ve diğer ülkelere göre 
Avrupa’daki piyasalara ulaşma konusunda elin-
de bulundurduğu avantajlardan birisi. Amacı-
mız bu projelerle Türkiye’nin daha da rekabetçi 
olması ve AB ile birlikte gelişmesi.” dedi. 

“Değişim ve yeni stratejiler zamanı”
Küresel rekabette teknoloji yoğun ve ye-

nilikçi üretimin her gün biraz daha önem ka-
zandığına vurgu yapan Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı Mustafa Sever, değişimin kaçınılmaz 
olduğunu kaydetti. 

Tek başına rekabet edebilmenin mümkün 
olmadığını anımsatan Sever, “Küresel rekabet-
te teknoloji yoğun ve yenilikçi üretimin önemi 
her geçen gün artarken KOBİ’lerimiz için artık 
değişim ve yeni stratejiler uygulama zamanı 

geldi.” şeklinde konuştu. 

2007 yılında kümelenme politikasının geliş-
tirilmesiyle başlayan sürecin KOBİ İşbirliği ve 
Kümelenme Projesi ile devam ettiğini belirten 
Bakan Yardımcısı, KOBİ’lerin uluslararası pa-
zarda rekabet güçlerini artırmak için başlatılan 
projenin 3 yılın sonunda hedefi ne tam olarak 
ulaştığını söyledi. 

Projenin kazanımlarına değinen Sever, “5 

ilde 5 farklı sektör için hazırlanan bu strateji-

lerle pilot eylemler uygulayıp KOBİ’lerimizi 

ve bölgelerini hem Türkiye’de hem de dün-

yada daha bilinir daha görünür kıldık.” dedi.  

İlk defa yurtdışına açıldılar, ihracat yaptılar

OSB’ler İSG Kanunu’na hazırlanıyor

5 pilot bölgede uygulanan küme projesinde hedefe tam isabet5 pilot bölgede uygulanan küme projesinde hedefe tam isabet

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) bölgesindeki 5 pilot ilde 3 yıl süreyle uygulanan KOBİ 
İşbirliği ve Kümelenme Projesi sona erdi. Proje kapsamında firmalar yeni iş ağları kurarak ihracat başarılarına imza attı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen toplantıda
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu değerlendirildi.

Sektörler ve kümeler
Her bölgenin sektörel kabiliyetlerine göre de-
ğerlendirildiği projeyle birlikte; Çorum’da Ta-
rım Ürünleri İşleme Makineleri, Gaziantep’te 
Ayakkabı Üretimi, Kahramanmaraş’ta Metal 
Mutfak Eşyaları, Samsun’da Sağlık Ekipman-
ları ve Trabzon’da ise Gemi İnşa sektörlerine 
yönelik kümeler kuruldu. 3 yıllık çalışmayla, 
firmaların aynı sektörler arası işbirliği, bilgi 
ve personel paylaşımı, uluslararası rekabet 
edebilirlik gücünün artırılması, ürün ve 
hizmetlerinde farklılık yaratılması, katma 
değeri yüksek ürünler üretmesi gibi hedeflere 
ulaşması sağlandı. İlk defa yurtdışı pazarları-
na açılan firmalar ihracat gerçekleştirdi.

Kapanış toplantısında Küme Yöneticisi eğitimini 
tamamlayanlara sertifikaları verildi.

T.C. Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Mustafa Sever, 
“KOBİ’lerimizin uluslararası 
pazarda rekabet gücünü 
artırmak olan projemiz 
üçüncü yılın sonunda 
hedeflerine ulaşmış du-
rumdadır.” dedi.Mustafa Sever

Cahit Nakıboğlu Fatih Acar

1 Ocak 2014 tarihinde tüm hükümleriyle yü-
rürlüğe girecek olan 6331 Sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu ile iş yerlerinde İSG uz-
manı, işyeri hekimi gibi uzman personel çalıştı-
rılması zorunlu hale gelecek. 

50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm iş-
yerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluş-
turulmasını zorunlu hale getiren, 10’dan az çalı-
şanı olan iş yerlerinin İSG hizmet giderlerini ise 
devlet desteği kapsamına alan Kanun, çalışma 
hayatında yeni bir dönemin kapılarını açacak.

Kanunun en çok ilgilendirdiği yerlerin ba-
şında Organize Sanayi Bölgeleri geliyor. 
OSB’lerdeki uygulamalara yönelik detaylar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
OSBÜK’ün düzenlediği toplantıda ele alındı. 

“OSB’ler işverendir”
OSB yöneticilerine, işverenlere ve İSG uz-

manlarına yönelik düzenlenen bilgilendirme 
toplantısında konuşan OSBÜK Başkanı Ca-
hit Nakıboğlu, OSB’lerin tüzel kişilikleri ile 
işveren konumunda bulunduğunu, yasaların 
işverenlere yüklediği görev ve sorumluluklara 
tabi olduğunu dile getirdi. Başkan Nakıboğlu, 
“Bugün itibariyle 198 OSB işletme aşamasında 
olup, bu OSB’lerde toplam 1 milyon 500 bin 
kişiden fazla istihdam sağlanmaktadır. Tüm 
OSB’lerin işletmeye girmesi ve mevcut işletme-

lerin tam kapasiteye ulaşması halinde bu sayının 
2 milyonu geçmesi beklenmektedir.” dedi. 

“İş kazaları önlenebilir”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müs-

teşarı Fatih Acar, yeni iş kanununun Avrupa 
Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
normlarına uyumlu ve ülkemizin ihtiyaçlarını 
karşılayacak nitelikte olduğunu kaydetti. 

İş kazalarının yüzde 98’inin, meslek hasta-
lıklarının tamamının alınan tedbirler sayesinde 
önlenebildiğini ifade eden Acar, “Her yıl 2 mil-
yon 340 bin kişi iş kazaları yüzünden hayatını 

kaybediyor. Burada bir kişinin dahi hayatını 
kaybetmesinin sorumluluğunu hepimizin taşı-
ması gerekiyor. Onun için bu yasanın mutlaka 
çıkması gerekiyordu. Bürokraside görev yapan 
değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte uzun 
süren çalışmalardan sonra hayata geçirdik. 1 
Ocak 2014 itibariyle yasanın bütün hükümleri 
artık yürürlüğe giriyor.” diye konuştu. 

“OSGB’ler artmalı”
OSB’lerin nitelikli personel sorununa da de-

ğinen Acar, Bakanlık olarak bu sorunu çözmek 
için hazır olduklarını belirterek, OSB’lerin bu 

yönde yapacağı çalışmayı Bakanlığa sundukla-
rı takdirde 2014 yılı içerisinde sorunun çözüle-
bileceğini hatırlattı. 

Kanun, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
belirlenen sürelerle, işyeri bünyesindeki perso-
nel tarafından verilmesini esas alıyor. Ancak 
işyerinde uygun vasıfl ara sahip personel bulun-
maması halinde bu hizmet işyeri dışındaki Or-
tak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden (OSGB) 
alınabilecek. OSGB’ler yetkileri kapsamında 
hizmet sundukları işverene karşı sorumlu ola-

cak. OSB’lerin, OSGB kurma yetkisine sahip 
olduğunu hatırlatan Acar, “280 OSB var ancak 
4 tane OSGB kurulmuş bu sayının artırılmasını 
istiyoruz.” görüşünü aktardı.

Küresel krizden sonra dünyada işsizliğin art-
maya başladığını belirten Müsteşar Acar, Eylül 
ayında Moskova’da yapılan G-20 zirvesinin 
konusunun da istihdam olduğuna dikkat çekti. 
Türkiye’de istihdam oranının yüzde 49 olduğu-
nu belirten Acar, “Her yıl ortalama 850 bin kişi 
çalışabilir nüfusa dahil oluyor, istihdam oranını 
artırmalıyız.” dedi. 

İSG hizmetleri alanında çok fazla şirket ve uzman olduğunu dile getiren OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem 
Arıcı, hizmetlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için bu hizmeti veren şirket ve kişilerin Bakanlık 
tarafından denetlenmesi görüşünü belirtti.
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Gelişen dünyada ayakta kalabilmenin yolu, ileriye yönelik sağlam ve sürdürülebilir adımlar atmaktan geçiyor. Güçlü
kurumsal yapısı, katılımcı yönetim anlayışıyla ülkemizde bir çok ilki başaran OSTİM, uzun vadedeki kurgusunu OSTİM
Gelecek Stratejileri Konferansı’nda ele aldı.

Paydaşlar ortak akılda geleceği planlıyorPaydaşlar ortak akılda geleceği planlıyor

Gelişen dünyada ayakta kalabilmenin yolu, 
ileriye yönelik sağlam ve sürdürülebilir 
adımlar atmaktan geçiyor. Güçlü kurum-

sal yapısı, katılımcı yönetim anlayışıyla ülkemizde 
bir çok ilki başaran OSTİM, uzun vadedeki kurgu-

sunu OSTİM Gelecek Stratejileri Konferansı’nda 
ele aldı. Konferans, OSTİM’in gelecekte bulun-
mak istediği noktayı tanımlaması ve bu noktaya 
ulaşmasını sağlayacak gelişim adımlarını belirleme 
amacı doğrultusunda gerçekleşti. Farklı düşünce-

lerin ortak paydada toplandığı organizasyona çalı-
şanlar, fi rmalar, akademisyenler başta olmak üzere 
geniş tabanlı bir katılım sağlandı.

Programda, geçmişten gelen tecrübelerden yola 
çıkılarak hedefl er tanımlandı, hedefe ulaşılmasını 
sağlayacak stratejik, taktik ve operasyonel yön-
temler üzerinde duruldu. Grup çalışması temeline 
dayalı, gelecek dönem stratejileri geliştirme meto-
dolojisi olarak tanımlanan konferansta, ortak aklı 
hareket geçiren uygulamalar gerçekleştirildi. 

Bir gün süren etkinlikte ilk olarak geçmişe ve 
mevcut duruma ait tespitler yapıldı. Ardından gele-
ceğe yönelik hedefl eri içeren düşünceler paylaşıldı 
ve hedefl ere ulaşmada rollerinin nasıl düzenlene-
ceği tartışıldı. 6-10 kişiden oluşan gruplarda hiye-
rarşik yapı gözetilmedi, ekip üyeleri olarak eşit söz 
hakkına sahip oldu.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın 
programla ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: “Kuru-
cu Başkan Cevat Dündar ve arkadaşlarını saygıyla 
anıyoruz. Emeği geçen herkesi hikmetle yad edi-
yoruz. OSTİM artık bizim ürettiğimiz ve tasarladı-
ğımızla organize olmaktan çok daha farklı yönlere 
gelmiş bulunuyor. Bununla birlikte yeni yol harita-
mızı çıkartmak üzere çalışma yürütüyoruz. OSTİM 
olarak geleceğimizi planlayacağız.” dedi. Gelecek 
Stratejileri Konferansı; işletmelerin, kurumların, 
bölgelerin ya da sektörlerin geleceğini sekilendire-
cek stratejileri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 
bir stratejik planlama yöntemi. Stratejik planlama 
ise “Geleceğe yönelik olarak önceden, tüm paydaş-
ların katılımı ve desteği ile kararlar almak” şeklinde 
açıklanıyor.

OSTİM ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcileri çeşitli uygulamalar eşliğinde 
düşüncelerini aktarma fırsatı buldu.

OSTİM kümelerinin başarıları model haline geldi. Sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturarak, savunma
sanayi KOBİ’lerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale getirmeyi amaçlayan OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) tarafından yürütülen URGE projesi T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca iyi uygulama örneği olarak gösterildi.

Savunmanın lideri “iyi uygulama örneği” seçildiSavunmanın lideri “iyi uygulama örneği” seçildi

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın kümelere 
olan destekleri artarak devam ediyor. 

Bakanlığın, İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ 
ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlı-
ğı tarafından Küme Yöneticileri Ankara’da 
eğitime alındı. Dört gün süren eğitimin ilk üç 
gününde; Uluslararası Rekabetçiliğin Geliş-
tirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Tebliği 
ve İhracata Yönelik Devlet Yardımları, İş 
Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim, İhracatta 
Ön Araştırma İçin Google Yöntemleri, He-
defe Ulaşmak için Stratejik Yönetim, Değer 
Zinciri Yönetimi, Stratejik Performans Yö-
netim Modeli URGE Projelerinde Güven 
Oluşturma, Küme Yönetimi Anlayışı, Ulus-
lararası Pazarlara Açılma Stratejileri, Pro-
jeleri İzleme Değerlendirme ve Kıyaslama 
gibi teorik konular işlendi. 

Eğitimin son gününde, Türkiye’den ve 
yurt dışından kümelenmede iyi uygulama 
örnekleri tanıtıldı. OSSA, ülkemizden iyi 
uygulama örneği olarak gösterilen tek küme 
oldu. OSSA adına Küme Koordinatörü Hi-
lal Ünal Türkan tarafından bugüne kadar 
yürütülen projeler ve hedefl er anlatıldı. 
Hollanda’dan Profesör Dr. J. G. Wissema da 
kümelenme faaliyetleri hakkındaki tecrübe-
lerini ve dünyadan başarılı küme organizas-
yonları paylaştı.

Güçlü iletişim ağı
Hilal Ünal Türkan sunumunda Küme Yö-

netim Sistemi’ne (KYS) ilişkin detaylardan 
bahsederek sistemin fi rmalara olan katkıla-

rını anlattı. KYS’ye ilişkin programın küme 
ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanarak ge-
liştirildiğine dikkat çeken Türkan, “123 fi r-
ma bu mecrada interaktif bir şekilde bilgi, 
faaliyet ve projelerini paylaşabilmektedir. 
Sistem ile etkinlikleri, duyuruları, projeleri 
ve dokümanları paylaşan fi rmalar; forum ve 
tartışma alanında ortak sıkıntılarını görebil-
mekte; ihaleleri, eleman ilanları gibi bir çok 
ilanı takip edebilmektedir.” dedi.

URGE gündeminde neler vardı?
Eğitimler: T.C. Ekonomi Bakanlığı ta-

rafından çalışmaları takip edilen OSSA 
URGE Projesi, 2012 Haziran ayında ihtiyaç 
analizini tamamladı. Ticari İstihbarat Eğiti-
mi ve Danışmanlığı alan katılımcı fi rmalar, 
seçtikleri ürünler bazında, dünyadaki hedef 
pazarlarını tespit etti; hedef müşterilerini be-
lirledi ve hedef rakiplerinin bilgilerine ula-
şarak, stratejik pazarlama planlarını yaptılar. 
AS9100 sertifi kasına ihtiyaç duyan havacı-
lık fi rmaları, Uluslararası Havacılık Stan-
dartlarına Ulaşma Eğitimi ve Danışmanlığı 
da alarak; tanınmış, kabul gören, güvenilir 
bir ürün tedarikçisi olmak için havacılık/
uzay endüstrisi havacılık standartlarını öğ-
rendi. Yurtdışı Pazarlama Programlarıyla; 
Almanya, Abu Dhabi, Polonya ve İngiltere 
Savunma ve Havacılık Fuarları ziyaret edil-
di; toplamda 500’ü aşkın ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirildi. 

Yerli üreticiler devlerle buluşturuldu:  
OSSA’nın 6-8 Mart 2013 tarihleri arasında 

gerçekleştirdiği Savunma ve Havacılıkta En-
düstriyel İşbirliği Günleri ise sektöre damga-
sını vuran bir organizasyondu. Etkinliğe, ara-
larında Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer 
ve Thales gibi dünya devlerinin de olduğu 22 
ülkeden 270 fi rma katıldı. Bu fi rmalar yerli 
üreticilerle bir araya gelerek 4000’e yakın ka-
yıtlı ikili iş görüşmesine imza attı. Türkiye’de 

bir ilk olan organizasyonda  TAI, ASEL-
SAN, ROKETSAN, HAVELSAN, FNNS 
gibi çok sayıda yerli ana sanayi ve yan sa-
nayi kuruluşu temsil edildi. Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın himayesinde, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı tarafından desteklenen Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nin 
ikincisi 2014 Ekim ayında yapılacak.
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Sanayi bölgeleri sürdürülebilirliği 
nasıl sağlayabilirler?

   Şu anda Türkiye’de tam manasıyla 

kriter yok. Bizim ilk görevimiz bunla-
rın belirlenmesi. Kriterleri üç boyutlu 
düşünmek lazım. Bunlardan ilki ekono-
miyle ilgilidir: Şirketlerin ekonomik du-
rumu vb. Bir diğeri ise çevre konularını 
içeriyor: Hava ve su gibi kaynakların 
korunumu, yenilenebilir enerjinin uygu-
lanması ve fabrikaların atık oranlarının 
yüzde sıfıra indirgenmesi. Sonuncusu 
ise sosyal kriterler: İnsanların yaşam 

alanları ve sosyal alanların karşılandı-
ğı bir ortam. OSTİM, şu an ki ko-

numuyla ekonomik ve sosyal 
boyutunu başarılı bir şekilde 

uyguluyor. Bizim öncelikli görevimiz 
fi rmaları çevre duyarlılığı konusunda 
iyileştirmek ve geliştirmek. OSTİM Yö-
netimine bu noktada çözümler sunaca-
ğım.

Kriterlerin hepsini yerine 
getiren ülkeler var mı?

 Ekonomik, çevre ve sosyal bo-
yutları bir üçgene benzetiyoruz. 

Bunun hepsini karşılayan ülkeler 
yok; fakat başarılı bir şekilde uygula-

yan ülkeler var. Örneğin, Alman kim-
ya parkları ve endüstri parkaları gibi 
şirketler bazından düşünecek olursak; 
dünyanın ileri gelen şirketleri bu üç ko-
şulu yerine getirip getirmediklerini sür-
dürülebilirlik raporlarını halka açık bir 
şekilde sunuyorlar. 

Bu çalışmalarda kümelenmenin nasıl 
bir etkisi olur?
   Kümeler, OSTİM Yönetimini güçlü kı-
lacak konseptleri geliştirecek önemli bir 
yapı taşıdır. Fikirleriyle OSTİM’e 
inovasyonu, üretimde farklı araç 
gereçlerin kullanımını getirebi-
lirler. Örnek verecek olursak; 
otomotiv sektöründe metalden 
karbon bileşeni kullanımına ge-
çilmesini söyleyebilirim. 
Firma yöneticileri ve 
çalışanlar gün boyu 
üretimi düşündükleri 
için bir takım de-
ğişikliklere kapalı 
hale gelebilir. Üre-

timin teknolojik boyutları, farklı üretim 

biçimleri ve üniversitelerin çalışmaları 

gibi dışarıdaki bilgileri fi rmalara akta-

rabilecek olan yapı kümelerdir. OSTİM 

kümlerinin yapması gereken ilk çalış-

ma, fi rmaları iklim değişikliğine karşı 

bilgilendirmek ve önlemler almalarını 

sağlamak. İklim değişikliğinin negatif 

sonuçları arasında, hava sıcaklığının 

yaz aylarında çok fazla olması 

ve kış yağışlarının da eskiye 

nazaran daha şiddetli olması. 

Ayrıca fi rmalar artan su ve 

enerji faturaları hakkında da 

bilgilendirerek küme-

ler iklim değişik-

liği farkındalı-

ğını fi rmalara         

vermelidirler.  
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Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu GIZ (Deutsch Gesellschaft für Internationele) uzmanı Michael Weber, Orta Anadolu Ekonomisini Geliştirme 
Programı kapsamında OSTİM’de saha analizleri yaptı. Yönetimle strateji ve kavramları geliştirmek amacıyla bölgeye gelen GIZ uzmanı, sanayi 

bölgelerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları sağlaması gerektiği görüşünde. Weber, bunların hepsini 
karşılayan ülkelerin olmadığını ancak başarılı bir şekilde uygulayan ülkeler olduğunu söyledi.

“Kümeler, OSTİM Yönetimini 
güçlü kılacak konseptleri 
geliştirecek önemli bir yapı 
taşıdır. Fikirleriyle OSTİM’e 
inovasyonu, üretimde farklı 
araç gereçlerin kullanımını 
getirebilirler.”

“Sürdürülebilir bir yapı için üç kriter sağlanmalı”“Sürdürülebilir bir yapı için üç kriter sağlanmalı”

Michael WeberMichael Weber

Müezzinoğlu: “Desteğin Müezzinoğlu: “Desteğin 
artırılması gerekiyor” artırılması gerekiyor” 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, OSTİM'in sürekli gelişen bir kuruluş
olduğunu belirterek desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

Sağlık Turizmi Kong-
resi’nin bu yıl 6. sı ger-

çekleşti. 31 ülkeden sağlık 
bakanları, alanında uzman 
hekimler ve sivil toplum ör-
gütlerinin yer aldığı kongre-
de OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi de temsil 
edildi. Kongrede; “Avrupa 
Birliği’nde hastaların ser-
best dolaşımı”, “Sağlık tu-
rizminde dünya trendleri ve 
Türkiye”, “Organ naklinde 

lider Türkiye”, “Türkiye'nin 
hedef pazar ve stratejileri”, 
“Sağlık sektöründe marka-
laşma ve sosyal pazarlama” 
konuları tartışılırken medi-
kal sektör üreticileri ürünle-
rini tanıtarak ikili iş görüş-
meleri gerçekleştirdi. 

Kongreye katılan Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzi-
noğlu, Türkiye'de sağlık 
alanında gerçekleştirilen 

yenilikler ve sürdürülmekte 
olan projeler hakkında ka-
tılımcılara bilgiler aktardı. 
OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’nin stan-
dında küme faaliyetleri ve 
fi malar hakkında bilgiler 
alan Bakan Müezzinoğlu, 
OSTİM'in sürekli gelişen 
bir kuruluş olduğunu ifade 
ederek, “Desteğin artırılma-
sı gerekiyor.” dedi. 
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Tanıtım toplantısına Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Al-

tunbaşak ve sektörün önde gelen kuruluşları-
nın temsilcileri katıldı.

“Yerli kaynakları geliştireceğiz”
RİTM Projesiyle rüzgar santrallerinin üreti-

minin önceden öngörülebileceğini ve tüketim 
noktalarının buna göre planlanacağını anlatan 
Bakan Yıldız, "Güneş için de benzer bir işlem 
yapılacak. Onu da TÜBİTAK'la beraber yapa-
lım. Yerli kaynaklarımızı kendi insanımızla 
değerlendirelim." dedi.

Türkiye’nin 60 milyar dolar civarında enerji 
ithalatı olduğunu hatırlatan Taner Yıldız, rüz-
gar enerjisine yapılan yatırımlarla doğal gaz 
ithalatının 600 milyon dolar azaldığına dikkat 
çekti. Enerji ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan 
karşılanması gerektiğini vurgulayan Yıldız, 
“Petrol arayacağız, doğal gaz arayacağız, 
rüzgar, güneş, jeotermal, su kaynaklarımızın 

enerji üretimindeki payını artıracağız. Bunları 
olabildiğince büyüteceğiz.” diye konuştu.

Milli sistem
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altun-

başak ise konuşmasında Türkiye'nin dünyada 
ve Avrupa'da rüzgar enerjisi potansiyeli olarak 
iyi bir noktada bulunduğunu belirterek, 2023'e 
kadar bu alanda 26 milyar dolarlık yatırım ön-
gördüklerini ifade etti.

"Türkiye'de Rüzgardan Üretilen Elektriksel 
Güç İçin İzleme Tahmin ve Yönetim Sistemi"  
projesiyle RES'lerin Türkiye elektrik sistemine 
entegrasyonunun sağlanmasını amaçladıklarını 
dile getiren Altunbaşak, "Serbest piyasada fi -
yatlamanın oluşması için her bir RES için 48 
saatlik rüzgardan üretilecek elektriksel gücü 
tahmin etmeye çalışıyoruz. Dünyada farklı ül-
kelerde bu sistemler var, ancak biz hem yerli 
hem de daha iyi bir sistem geliştirdik. Bunu 
başkalarından satın almayı tercih etmedik. Bi-
zim geliştirdiğimiz sistem milli." dedi.

Karabük Üniversitesi Raylı 
Sistemler Mühendisliği 

öğrencileri, raylı sistemleri 
OSTİM’de dinledi. Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri 
Küme (ARUS) Koordinatörü 
Dr. İlhami Pektaş, mühendis 
adaylarına, raylı sistemler 
konusunda ülkemizde ve 
OSTİM’de yapılan yerlileştirme 
çalışmalarından bahsetti.

Milli Rüzgar Enerji Sistemleri (MİLRES) 

ve yerli metro aracı projeleriyle 

milli sanayi ve yerli üretimin 

önemine değinen Pektaş, genç 

mühendislere offseti anlattı. 

Offset sayesinde iş ve istihdam 

imkanlarının artacağını belir-

ten Dr. Pektaş, “Raylı Sistemler 

Mühendisliği, geleceği ve iş imka-

nı olan bir bölüm. Sizde yerli üretim 

konusunda duyarlı olmalı ve bu yönde ça-

lışmalısınız.” dedi.

Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM), rüzgar enerjisi santrallerinin gelecek 48 saatteki üretim 
tahminini yüksek doğrulukta yapabilecek. Bu sürenin 72 saate kadar çıkarılması hedefleniyor. Üretimin 
önceden tahmini, işletmeler ve arz güvenliği açısından önemli katkılar sağlıyor. 

Rüzgara RİTM geldiRüzgara RİTM geldi

Hızlı trenin dünü ve bugünü Hızlı trenin dünü ve bugünü 

Geleceğin mesleği!

Türkiye’nin kırk yıllık hayali olan yüksek hızlı 
tren treninin 13 Mart 2009'da Ankara-Eski-

şehir arasında seferlerine başlamasından sonra 
Ankara-Konya ve Eskişehir-Konya hatları da 
çalışmaya başladı. Ulaştırma Bakanlığı, 2023'te 
Anadolu’nun birçok şehrine  ‘hızlı’ ulaşım plan-
lıyor. Hedef, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında 9 bin 
978 km hızlı tren hattı, 4 bin 997 km konvansi-
yonel hat olmak üzere 14 bin 975 kilometre yeni 
demiryolu hattı inşa etmek. Bu, Cumhuriyet tari-
hinin en büyük demiryolu hamlesidir. Hükümet bu 
projeye büyük önem veriyor. 11 bin kilometre olan 
demiryolu ağı 12 yıl içinde iki katına çıkacak. Bu 
hedefl er, demiryolu tarihinin de yeniden yazılması 
anlamına geliyor. Çift hat uzunluğu yüzde 9'dan 
yüzde 50'ye yükselecek. Yüzde 26 olan elektrikli 
hat oranı da yüzde 60'a çıkacak. Hedefl er gerçek-
leştiğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Bursa 
gibi şehirlerin yanı sıra Yozgat, Trabzon, Diyarba-
kır, Malatya illerini de içine alan 29 ilden yüksek 
hızlı tren hatları inşa edilecek. Hizmete açılan ve 
inşaatı devam eden Ankara-İstanbul, Ankara-İz-
mir ve Ankara-Sivas hatlarına ek olarak 5 bin 731 
kilometre hızlı tren hattının inşaatına başlanacak. 
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi’nin Eskişehir-
İstanbul bölümü 2013'te, Ankara-Sivas hattının 
inşaatı ise 2015 yılında tamamlanacak.
   2023 yılında ise Türkiye’deki toplam hızlı tren 
hattının uzunluğu 10 bin kilometreye ulaşacak. 
Yaklaşık 1.5 gün süren Edirne-Kars arası da 4'te 1 
oranına inecek ve 8 saatte Türkiye’nin bir ucundan 
diğer bir ucuna yolculuk yapılacak. Bunun mali-
yeti ise yaklaşık 45 milyar dolar. Bu paranın 25-
30 milyar doları Çin’den sağlanacak. ‘Demiryolu 
İş Birliği Anlaşması’ gereği 7 bin 18 kilometrelik 
yüksek hızlı demiryolu hattını Çinliler inşa ede-
cek. Geriye kalan 2 bin 924 kilometrelik kısmını 
ise Demiryolları öz kaynakları ve dış kredilerle 
yapacak. 
  Çinliler işe, Ayaş Tüneli geçilemediği için yılan 
hikayesine dönen Sürat Demiryolu’nu da içine 
alan ve Edirne’den Kars’a uzanan 3 bin 636 ki-
lometrelik hattı yaparak başlayacak. Hattın ta-
mamlanmasıyla, karayolu ile 16,5 saat olan 

seyahat süresi 8 ila 9 saat arasında olacak. Çinliler, 
Edirne-Kars hattını inşa ederken, bir yandan da 
850 kilometrelik Erzincan-Trabzon ve Yerköy-
Kayseri hatlarını yapacak. İç Anadolu Bölgesi’nde 
dört şehirden hızlı tren geçecek. Bunların ba-
şında Konya geliyor. Diğer bir güzergâh ise 466 
kilometrelik Ankara-Sivas hattı. Bu hatta inşaat 
çalışmaları sürüyor. Böylece hızlı trenle Ankara-
Yozgat 1,5 saat, Ankara-Kayseri arası ise 2 saat 
30 dakika olacak. Devlet Demiryolları, Konya-
Adana arasında da yüksek hıza uygun tren inşa 
etmeyi planlıyor. Mevcut hatların iyileştirilmesi 
ve ilave hat yapımı ile bu güzergâhta yüksek hızlı 
trenlerin çalıştırılması planlanıyor. 2023 İşletme 
Planlaması’na göre, Ankara-Konya arasında ta-
şınacak yolcu sayısı yılda 3 milyonu, Ankara-Es-
kişehir arasında 2.5 milyonu bulacak. Devlet De-
miryolları verilerine göre yüksek hızlı treninin 13 
Mart 2009'da seferlerine başlamasıyla Ankara-Es-
kişehir arasındaki taşımada otobüsün payı bir bu-
çuk yılda yüzde 55'ten yüzde 10'a geriledi. Devlet 
Demiryolları’nın payı ise yüzde 8'den yüzde 72'ye 
yükseldi. Hızlı tren iki şehir arasında birçok tercihi 
de değiştirdi. Ankara-Eskişehir-İstanbul hattında 
11,5 milyon yolcu taşınacak. Ankara-Afyon-İzmir 
güzergâhı için 6 milyon yolcu planlanıyor. Böyle-
ce 2023 yılında Türkiye dünyada 10.000 km hızlı 
tren hattı ve 30 milyon yolcu ile ilk 10 ülke arasına 
girmiş olacak.     

                           Dr. İlhami Pektaş
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Dünyada hızlı tren hat
ve yolcu sayıları:

Japonya: 2.621 km-292.037.000 yolcu (2010); 
Fransa: 6.990 km-112.558.000 yolcu (2010); 
Almanya: 2.428 km-78.507.000 yolcu (2010); 
Çin: 9.500 km–54.000.000 yolcu (2012); Güney 
Kore: 369 km-41.349.000 yolcu (2010); Tayvan: 
345 km-36.939.000 yolcu (2010); İtalya: 3.452 
km-33.993.000 yolcu (2010); İspanya: 2.566 
km - 28.056.000 yolcu (2010); Belçika: 174 km- 
9.561.000 yolcu (2010); İngiltere: 10.707 km - 
9.220.000 yolcu (2010); Türkiye: 888 km - 3.557.000 
yolcu (2012)
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