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Yerli Sanayinin Gözü 

Sivil Havacılıkta 

Ba ar l  hamleleriyle dünya havac l k liginde 
h zla yükselen milli markam z Türk Hava 
Yollar , artan talebi kar lamak üzere son 

aylarda Türk sivil havac l k tarihinin en büyük uçak 
al m n  gerçekle tirdi. Toplam proje bedeli yakla k 
olarak 31,2 milyar Dolar olan anla maya göre; 
i in yüzde 6’l k k sm na kar l k gelen 1,8 milyar 
Dolar’l k tutar için ‘yerli katk  pay  niyet beyan ’ 
al nd . Yap lan de erlendirmelerde ise bunun yeterli 
olmad  görü ü a rl k kazand .

Türkiye’de, savunma sanayinde uygulanan ‘yerli 
katk ’ politikas  ile oldukça ba ar l  bir çizgi yakaland . 
Savunma Sanayi Müste arl  uygulamay  ba ar yla 
yönetiyor; bu sayede yerli sanayinin geli imine ve 
vizyonunu büyütmesine imkan sa lan yor. Offset, 
KOB ’lerin rekabetçi yönünü kuvvetlendirmek 
için de önemli bir olgu, teknoloji geli tirme ve d  
pazarlara aç lma anlam nda da etkiye sahip. Söz 
konusu yakla m n sivil havac l k al mlar nda da 
geni letilmesine ihtiyaç var. 

Bu say m zda sivil havac l n ekonomik 
büyüklü ünü, ülkeler baz nda offset örneklerinin 
ayr nt lar n  ve yerli sanayinin beklentilerini 
sizlerle payla yoruz. Haberin sat r aralar nda, sivil 
havac l kta Türkiye’nin gücünü ve offsetin neden 
gerekli oldu unu örneklerle anlatmaya çal t k. 
Yüksek kalitedeki uçak parçalar n  uluslararas  
standartlarda üretebilen  rmalar m z, stratejik olan bu 
tip yat r mlarda daha fazla yer almak istiyor. Havac l k 
kültürünü benimseyen, büyüyen Türkiye’nin 
hede  erinde aktif rol oynamak isteyen KOB ’ler yerli 
katk  pay n n ‘en az yüzde 40’ olmas n  talep ediyor.  

Ankara Büyük ehir Belediyesi, Ankara Sanayi 
Odas  ve OST M’in koordinatörlü ünde, Ankara 
Büyük ehir Belediyesi’nin ihtiyaçlar n n yerli 
kaynaklardan kar lanmas  amac yla kurulan ABB 
Proje O  si geçen y lki “Metro ve Ankaray Yedek 

Parçalar  Yerlile tirme Sergisi”nin devam n  getirdi. 
Sergide, üründe milli kimlik vurgusu yap larak 
yerlile tirme ile sa lanan fayda bir kez daha gözler 
önüne serildi. Bu güne kadar 80 ana parçada 
yerlile me sayesinde ula lan 6 milyon TL’lik 
tasarrufun anlam  çok büyük. 

Türkiye, içinde bulundu u co rafyan n yan  s ra 
dünyan n bir çok noktas nda da ad ndan s kça söz 
ettiriyor. Ülkemizin be  k tadaki iyilik ve dostluk 
eli olan Türk birli i ve Koordinasyon Ajans ’n n 
(T KA) Ba kan  Dr. Serdar Çam, OST M ziyaretinde 
önemli mesajlar verdi. Yapt klar  çal malarda Türk 
sanayisinin öne ç kmas n  arzulad klar n  ifade eden 
Dr. Serdar Çam, en küçük esnaf n bile uluslararas  
rekabete aç labilecek standarda gelmesi için gayret 
göstereceklerinin alt n  çiziyor. Dr. Serdar Çam, 
kanunlara uygun olmak kayd yla biraz daha maliyetli 
olsa bile tercihin yerliden yana yap lmas  gerekti ine 
i aret ediyor. 

“Romanya’da in aat ba ta olmak üzere demiryolu, 
savunma ve havac l k, yenilenebilir enerji 
ba l klar nda limitsiz f rsatlar var.” Romanya’n n 
Türkiye Büyükelçisi Radu Onofrei, ülkesindeki 
yat r m ortam n  böyle aç kl yor. OST M Medikal 
Sanayi Kümelenmesi, büyükelçiliklere küme üyesi 
i letmelerin yeteneklerini anlatan tan t m dokümanlar  
gönderdi. Buna ilk cevap Romanya’dan geldi. 

OST M heyetini a rlayan Büyükelçi Onofrei, Türk 
i adamlar n n ülkesindeki ba ar l  performans na ve 
itibar na dikkat çekerek Romanya’da yat r mlar n 
artaca n  ve mevcut i birliklerini geli tirmek 
istediklerini söylüyor. Deneyimli Büyükelçi, medikal 
sektörüne ise ayr  bir ba l k aç yor ve kamuya ait 
hastanelerin al mlar na vurgu yap yor. 

“Babayi it” kavram yla bütünle en yerli otomobil 
konusunda Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’dan 
kararl l k mesaj  verdi. Devletin tavr n  net olarak 
ortaya koyan Erdo an, Türkiye’nin kendi otomobilini 
mutlaka üretece ini bir kez daha vurgulad . Ekonomi 
Bakan  Zafer Ça layan da devletin “Sessiz Ortak, 
Alt n Hisse” formülüyle i in içinde olaca n  aç klad . 
Ba bakan Erdo an ve Bakan Ça layan’ n sözlerinden 
anla l yor ki yerli otomobil için önümüzdeki 
dönemde farkl  bir kulvara girilecek. nan yoruz ki 
devlet deste i Türk yat r mc s , mühendisi ve i çisi 
için ümit  olacak ve yerli otomobil yola ç kacak. 

Yerli sanayimiz, s n rlar  a arak dünyan n dört bir 
yan nda önemli i lere imza atarken, kamu al mlar nda 
t pk  di er ülkelerin yapt  gibi pozitif ayr m 
bekliyor. Yerli katk  ne kadar ço al rsa, cari aç ktaki 
makas kapanacak, istihdam artacak ve sanayicinin 
2023 hede  erine olan katk lar  yükselmi  olacak.  

Korhan Gümüştekin 
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D KKAT ÇEKENLER
Aselsan, TAI, TEI, TÜB TAK, Roketsan 
gibi milli  rmalar ile sektörün dünya ça-
p ndaki büyük oyuncular n n yer ald  
fuarda en dikkat çekenler aras nda ATAK 
isimli Türk Helikopteri, nsans z Hava 
Arac  ( HA), Aselsan’n n askeri araçlar , 
TÜB TAK’ n yapt  Göktürk 2 uydusu ve 
füzeler yer ald . Bunun yan nda Türk tersa-
nelerinde milli imkânlar  in a edilen su üstü 
harp gemilerinin kat ld  deniz etkinlikleri 
de Büyükçekmece koyunda gerçekle ti. 

KOB ’lerin Ar-Ge çal malar n n ba ar l  
sonuçlar n  payla ma imkan  buldu u etkin-
likte OSSA üyesi Digitest  rmas  taraf ndan 
geli tirilen ilk yerli Ak ll  At  E itim Ro-
botu (AKAR) ziyaretçilerden ilgi gördü. 
Digitest Genel Müdürü Sefer Erseven ürün 
hakk nda u bilgileri verdi: “AKAR, görü-
nümü, boyutu ve davran lar  bak m ndan 
insana benzer ekilde tasarlanm t r. 4x4 
z rhl  donan m  sayesinde arazi artlar na 
uygun ekilde geli tirilmi tir. Canl  hedef 
alg s  yaratmas , ivmeli h z kontrolü, fren-
leme kontrolü, -10 C / +40 C s da çevre 
artlar na dayan kl l , kur una dayan kl -

l , arj edilebilir özelli i, gece e itimleri 
için kland rma özelli i, personelin e itim 
performans n n takibi için raporlama yapa-
bilmesi gibi e itim personelinin ihtiyaçlar -
n  hem yaz l m hem de yap sal olarak kar -
lamaktad r."

GÖRÜ LER
Müge Ertuğ/EMGE: Savunma sanayinde 30 y l-
d r faaliyet gösteren EMGE Elektro Mekanik 
Gereçler Endüstrisi havac l k sanayinde de 

basamaklar  h zla t rmanmakta. IDEF, 
bizler için eksikliklerimizi görmemiz 
ve yol haritas  çizmemizde büyük fay-
das  olan bir fuar. Bu y l belgelerimiz 
aras na OHSAS 18001, ISO 14001 ve 
50001’i katt k ve bu yaz AS9100 belge-
lendirmemizi alaca z. Havac l k sana-
yinde tala l  imalat n yan  s ra kabin içi 
LED ayd nlatma sistemlerinde yer alma 
konusunda çal malar m z  devam ettir-
mekteyiz. 

A. Böke Şahin/T-Kalıp Sanayi: Firmam z ken-
di tasar m  olan may na dirençli koltuk-
lar, silah monte hamilleri ve silah üstü 
teçhizat adaptörleri üretmektedir. Bu sene 
ikinci defa OSSA ile birlikte kat ld m z 
IDEF’13 Fuar  bir önceki fuara k yasla 
daha fazla kat l mc  ve ziyaretçi ile çok 
renkli ve hareketli bir organizasyona dö-
nü tü. Özellikle Kuzey Afrika ve Orta 
Do u ülkelerinden gelen ziyaretçilerin 
ürünlerimize göstermi  oldu u yo un ilgi, 
 rmam za yeni pazarlar n ve i  ortakl kla-

r n n kap lar n  açt . 

Raşit Özgül/Sanko Makina: MST markas  
ile yerli olarak üretilen teleskobik forklifti 
IDEF’13’te anlatma imkan  bulduk. Olduk-
ça etkili bir organizasyon olan fuarda sergi-
ledi imiz ürün bar  zaman nda mühimmat 
birliklerinde sand kl  ve paletli mühimmat n 
yükleme ve bo altma i lemlerinde emniyetli 
olarak kullan labiliyor. Ekipman, muharebe 
artlar nda arazide 4x4 hareket imkan  ile 

mühimmat ikmalinde mühimmat n depodan 
al n p kapal  konteyn r veya kapal  t r’ n içine 
yükleme ve bo altma i lemlerini k sa sürede 
emniyetli bir ekilde gerçekle tirebiliyor. 

Hakan Atalay/Tolga Plastik: ASELSAN ve RO-
KETSAN gibi sektöründe öncü  rmalar n 
alt-yüklenicili ini üstlenen  rmam z her tür-
lü teknik plastik parçay  üretebilmekte olup; 
plastik enjeksiyon, kal p üretimi ve 3D pro-
totip üretimi konusunda faaliyet göstermekte-
dir. IDEF’13’te aralar nda çok say da yabanc  
 rman n da bulundu u 50’ye yak n  rma ile 

görü me imkân m z oldu. Organizasyon son-
ras nda  rmam z n pek çok  rma ile görü -
melerini ciddi boyutlarda sürdürmesi fuar n 
verimli geçti inin en iyi kan t d r. 

Serhat Ünal/Gökser Makina: 1987 y l ndan bu 
yana savunma sanayinin s tma-so utma-ha-
valand rma ihtiyaçlar n  kar layan  rmam z, 
y llar itibari ile ihtiyaçlar do rultusunda Ar-
Ge çal malar  yaparak ürünler geli tirmeye 
devam etmektedir. DEF Fuar ’nda son derece 
verimli görü meler gerçekle tirdik. Türk ana 
sanayi  rmalar n n standlar nda çok say da ya-
banc  ziyaretçinin olmas  ve ürünler hakk nda 
bilgi almas , Türk savunma sektörünün takip 
edildi inin de bir kan t  gibiydi. Di er taraftan 
OSSA’n n bizler için çok ciddi bir referans ol-
du unu gözlemledik. Görü tü ümüz yabanc  
 rma temsilcilerinden hemen hepsi OSSA 

kümesini biliyorlard .

7-10 May s tarihleri aras nda 52 ülkeden, 
255’i yerli, 539’u yabanc  olmak üzere, 
toplam 794  rma kat l m  ile gerçekle tiri-

len IDEF’13, 25 milli kat l m ile 98.000 m2 sergi 
alan nda, yurtiçi ve yurt d ndan gelen nitelikli 
ziyaretçiler taraf ndan yo un ilgi ile kar land . 

“Bar tan yanay z, bar  için çal yoruz” 
Kara, deniz, havac l k ve uzay, ula m, lojistik 
destek faaliyetleri ve levaz m malzeme araç 
ve gereçlerini kapsayan fuar n aç l  törenin-
de konu an TBMM Ba kan  Cemil Çiçek, 
Atatürk'ün "Yurtta bar , dünyada bar " sö-
zünün Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel 
politikas  oldu unu söyledi. Çiçek, "Biz bar -
tan yanay z, bar  için çaba gösteriyoruz. Ne 
zaman ki dünyan n herhangi bir bölgesinde 
bar n tesisi için Türkiye Cumhuriyeti devleti-
nin bir katk s  söz konusu olsa, bu taleplere her 
zaman olumlu bakt k, olumlu katk  vermeye 
çal t k. Bar  bar  deyip, bar  temenni ede-
rek bar  gelmiyor. Temenni etti imizi temin 
etmemiz gerekir onun da birinci yolu güçlü bir 
savunma sanayiden geliyor." dedi.

“2012’de 1,28 Milyar Dolar ihracat”
Fuar n bölgenin ve dünyan n önemli savun-
ma platformlar ndan biri oldu unu kaydeden 
Milli Savunma Bakan  smet Y lmaz ise u 
görü leri aktard : “Türk Silahl  Kuvvetleri'nin 
ihtiyaçlar  çerçevesinde, önemli projeler ve 

modernizasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu 
çal malarda geçmi te, do rudan al m veya 
ortak üretim modelleri a rl kl  olarak kulla-
n lm t . 2000'li y llardan itibaren savunma 
sanayinde temel hede  miz, öncelik verdi imiz 
alanlarda kendi ürünlerimizi geli tirmek ve sa-
vunma sanayimizi uluslararas  alanda rekabet 
edebilecek bir ekilde yap land rmakt r. Bu po-
litikan n somut sonuçlar  her geçen y l artan bir 
ba ar yla al nmaktad r.” Y lmaz, savunma ve 
havac l k sektörünün 2012 y l nda toplam ihra-
cat n n 1,28 milyar Dolar’a ula t n  söyledi. 

Savunma sanayi sektöründe, uluslararas  plat-
formda gerçekle tirilen önemli organizasyon-
lar aras nda yer alan ve bölgesinde en önemli 
etkinlik olan DEF’13, 2011’e göre kat l mc  
 rma say s nda %25 ve milli kat l mda %30 

oran nda art  gösterdi. 81 ülkeden ve 2 ulus-
lararas  kurulu tan, 529 üyeli 105 heyetin a r-
land  fuara, 22 Bakan, 4 Bakan Yard mc s , 
5 Genel Kurmay Ba kan Yard mc s , 6 Kuv-
vet Komutan  ve 8 Müste ar kat l m gösterdi. 
IDEF’13 kapsam nda, 1700’ün üzerinde ikili 
görü me organize edildi.

Türk Savunma Sanayi IDEF’te gücünü gösterdiTürk Savunma Sanayi IDEF’te gücünü gösterdi
Milli Savunma Bakanlığı’nın himaye ve desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sorumluluğunda düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 11’inci
kez kapılarını açtı. Fuara milli firmalar ve sektörün dünya çapındaki büyük aktörleri katıldı. 16 firma ile temsil edilen OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) etkinlikte
dikkat çeken kuruluşlar arasında yer aldı.

Savunma ve havacılık sektöründe yerli üretim payını ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için faaliyetlerini sürdüren OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), IDEF’13 fuarına 16 firma ile katılım gösterdi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ile uluslararası devlet ve özel sektör temsilcilerinin ziyaret ettiği OSSA standında firmaların 
üretim yetenekleri tanıtıldı. 

16 firma ile 
katıldı
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Kamuda yerli malı kullanımı zorunlu hale geliyorKamuda yerli malı kullanımı zorunlu hale geliyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün: "Yakın bir zamanda kamu alımlarının, 
Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanımını belirli kriterlerle zorunlu hale getiren
düzenlemeyi yapmış olacağız."

Ankara Atatürk Kültür Merkezi’ndeki KOMATEK Fuarı’na OSTİM’li 47 firma 1500 m2 alanda katıldı.

Sektöründe Sektöründe 
Avrasya’nınAvrasya’nın
en büyük fuarıen büyük fuarıAnkara’n n ev sahipli i yapt  KOM-

ATEK Uluslararas   ve n aat Ma-
kine, Teknoloji ve Aletleri htisas Fuar  

bu y l 13. kez kap lar n  açt . Organizasyonun 
aç l n  yapan Bilim Sanayi, ve Teknoloji 
Bakan  Nihat Ergün yak n zamanda Kamu hale 
Kanunu'nda yap lacak düzenlemeyle Türkiye'de 
üretilen ürünlerin kamuda kullan m n n zorunlu 
hale getirilece ini bildirdi.

Söz konusu fuar n ileriki y llarda dünya-
daki benzer fuarlarla boy ölçü en bir nitelik 
kazanaca n  ifade eden Ergün, i  makineleri 
sektörünün ihracat n n 10 y l içerisinde 10 

milyar dolara ula aca n  kaydetti. Fuarlar n 
i  makineleri üreten  rmalar n yeni ihracat 
pazarlar na ula mas na yard m etti ini be-
lirten Bakan Ergün,  “Bu fuarda bir ey daha 
gördük ki yurt d ndan birçok  rma Türkiye’de 
bu sektörde yat r m karar  alm  ve yer sat n 
almalar n  gerçekle tirmi  durumdalar. Firmalar 
yat r mlar n  h zland rma karar  alm lar. Bunu 
memnuiyetle bu fuarda gördük.” diye konu tu. 

“Kanun çal malar  devam ediyor”
Kamuda yerli ürün kullan m na ili kin 
de erlendirmelerde de bulunan Nihat Ergün, 
Kamu hale Kanunu'nda konuyla ilgili düzen-
leme yap laca n  ve Türkiye'de üretilen 
ürünlerin kamuda kullan m n n zorunlu hale 
getirilece i aç klamas n  yapt .

Ergün, "Türkiye'de yerli i  makinalar  üretilmesi 
ve ihraç edilmesine ra men baz  belediyelerin i  
makinalar n  yurtd ndan al yor. Bununla ilgili 
bir çal ma var m ?" sorusu üzerine, Türkiye'de 

üretilen i  makinalar n  hem özel sektör hem 
kamu kurulu lar  hem de kamuya i  yapan 
 rmalar n "gönüllü olarak" kullanmas n  iste-

diklerini söyledi. Türkiye'de yerli kullan m 
oran n n sat n almalarda ciddi art  gösterdi ini 
ancak bunu yeterli görmediklerini belirten 
Ergün, bunun daha da yükselmesi gerekti ini 
vurgulad .

Kamu hale Kanunu'nda yerli ürünlere  yat 
avantaj  getirdiklerini ancak bunun yerli istekli 
lehine  yat avantaj  oldu unu hat rlatan Ergün, 
öyle konu tu:

"Yani size mal satacak ki i yerliyse size ne mal 
satarsa sats n ona avantaj sa l yordunuz. Hal-
buki biz ki iye de il Türkiye'de üretilen ürüne 
avantaj sa lans n istedik ve kanunda böyle bir 
de i iklik yapt k. Ama bu yine de gönüllülük 
esas na dayal . Kamu,  yat avantaj n  yakalad  
zaman yerli ürünü sat n al yor. Yüzde 15'e ka-
dar pahal  bile olsa kimse ona 'neden pahal s n  
ald n' diye sormuyor. Fakat bunun da yeterli 
olmad n  gördük. Türkiye'de yerli ürünlerin 
kamu taraf ndan kullan lmas n  belirli kriterler 
getirerek zorunlu hale getirmemiz gerekecek. u 
anda Kamu hale Kanunu'nda böyle bir de i iklik 
var. Biz bu konuyla ilgili Bilim Teknoloji Yük-
sek Kurulu’nda bir karar ç karm t k. Bu karar 
çerçevesinde kanun çal malar m z da devam 
ediyor. Yak n bir zamanda kamu al mlar n 
Türkiye'de üretilen ürünlerin kullan m n  be-
lirli kriterlerle zorunlu hale getiren düzenlemeyi 
yapm  olaca z."

OS T M ’ i n 
destekleyici 

kurulu lar ara-
s nda yer ald  
KOMATEK 2013’de yerli ve yabanc  kat -
l mc lar sektörde yer alan  rmalar n yeni ve 
son teknoloji ürünlerini görme ans  buldu.

lk 1991 y l nda düzenlenen KOMATEK, 
ülkemizde 2013 y l n n en önemli ve büyük 
fuar organizasyonlar ndan bir olma niteli i-
ni ta yor. 82.000 m² fuar alan  ve 35.000 
m² otoparklar olmak üzere 117.000 m² alan 
üzerine kurulan fuar n 75.000 m² si aç k 
alan 7.000 m² si kapal  alandan olu tu. Fuar 
alan nda 48.500 m² aç k alan ve 4.650 m² 
kapal  alan stand  yer ald . 400’ün üzerin-
de   rman n sergileme yapt  KOMATEK 

2013’e OST M’li 
47  rma 1500 m2 
alanda kat ld . Yak-
la k 35 bin ki i ta-

raf ndan ziyaret edilen etkinlik Avrasya’n n 
en büyük fuar  olma niteli i ta yor. 

KOMATEK 2013 Fuar nda yakla k 300 
civar nda i  ve in aat makinesi, 5 tane asfalt 
plenti, 8 tane kule vinç, 8 tane k rma eleme 
tesisi sergilendi.

Geleneksel olarak MDER ve OST M des-
tekleri ile gerçekle en KOMATEK i  maki-
neleri sektörünün 2013 y l ndaki pazar yeri 
oldu. OST M’li 47  rma bu y lki fuara 1500 
m² büyüklü ünde bir kapal  alanda kat ld .  

Aksoy: OSTİM’le Aksoy: OSTİM’le 
işbirliklerini geliştirmek işbirliklerini geliştirmek 
istiyoruzistiyoruz
Fuar n ana destekleyici kurumu olan Türkiye 

 Makinalar  Distribütörleri ve malatç lar  
Birli i ( MDER) Genel Sekreteri Faruk Ak-
soy fuarla ilgili u de erlendirmede bulun-
du: “Sektörümüzü temsil etmenin en etkin 
yollar ndan bir tanesi de fuarlara kat larak, 
kendimizi en iyi ekilde anlatmakt r. M-
DER Türkiye  Makinalar  Distribütörleri 
ve malatç lar  Birli i olarak KOMATEK 

2013 Fuar  da destek 
verdi imiz ve önem-
sedi imiz en önemli 

organizasyonumuzdur. Bu fuara OST M’in 
destek vermesi bizce önemli. MDER olarak 
OST M’le olan i birliklerini geli tirmek isti-
yor ve birlikte sektörümüze yönelik çözüm-
ler üretece imize inan yorum.”
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NRW hakk nda bilgi veren yetkililer, 
Almanya’da üretilen her 4 makineden 
birinin NRW’de üretildi ini, buna 

kar l k, bölgenin makine sektörünün ihraca-
t n n 30 milyar Euro’yu a t n  ve NRW’nin 
bu ihracat n n, Almanya’n n ihracat n n için-
deki pay n n yüzde 20’ye yak n oldu unu 
belirtti. Bu kapsamda Avrupa pazarlar na gi-
ri  kap s  konumunda olan NRW’nin, Türk 
makine  rmalar  için ‘en mükemmel yat r m 
bölgesi’ oldu una vurgu yap l rken, üretici 
ve tedarikçilerin, Almanya’da i  a na dahil 
olabilmeleri için orada yat r m yapmalar n n 
önemine dikkat çekildi. 16 sektörde kümele-
nen Kuzey Ren Vestfalya’da kümelenme po-
litikas  ile ekonomik büyümeyi ve sanayinin 
yarat c  bir ekonomiye dönü mesinin te viki-
ni hede  iyor.

Dünya Gazetesi, Makine Tan t m Grubu 
(MA B), Kuzey Ren Vestefalya Makine ma-
lat /Üretim Teknikleri Sektör Kümelenmesi 
ProduktionNRW ve Kuzey Ren Vestfalya 
Kalk nma Ajans  NRW Invest Germany tara-
f ndan düzenlenen "6. Dünya Gazetesi Türk 
D  Yat r mlar  Paneli’nde, Almanya’n n Ku-
zey Ren Vestfalya (NRW) eyaletindeki maki-
ne imalat  sektörü ve Türk  rmalar n n burada 
yakalayabilecekleri f rsatlar ele al nd .

Panelin moderatörlü ünü gerçekle tiren Dün-
ya Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Hakan 
Gülda , 90’l  y llarda, sektörde at l m n ba -
lad n  belirterek, 1995’te 20,6 milyon dolar 
olan Türk makine ihracat n n, bugün 12 mil-
yar dolar n üzerine ç kt n  kaydetti. Sektö-
rün üretim hacminin ise 20 milyar dolar ci-
var nda oldu unu, bunun yüzde 80’inin ihraç 
edilebilir halde oldu unu dile getiren Gülda , 
sektörün, son 15 y l içerisinde hayli birikim 
ve deneyim edindi ine dikkat çekti.

“Makine ihracat nda Türkiye ilk 10’da”
NRW Eyaleti Ekonomi, Enerji, Sanayi, KOB  
ve Zanaat Bakanl  yetkilisi Dr. Johannes 
Bauerdick, NRW’nin Avrupa’n n önemli eko-
nomik merkezlerinden biri oldu unu kayde-

derek, 2011 y l nda talya, ngiltere ve Fransa 
gibi ülkelerin sanayi çal malar  bak m ndan 
NRW’nin gerisinde kald n  bildirdi. “En 
büyük dal m z makine imalat d r. 2012’deki 
ciromuz 50 milyar Euro’dan biraz dü üktür” 
diyen Bauerdick, makine sektörünün arkas n-
dan kimya sanayi ve metal üretim ve i leme-
nin geldi ini dile getirdi. 

ki ülke aras ndaki ili kileri art rman n müm-
kün oldu unu bildiren Bauerdick, “NRW’nin 
2012’de Türkiye’ye gerçekle tirdi i ihracat 
4,5 milyar Euro, Türkiye’den gerçekle tirdi i 
ithalat ise 3,1 milyar Euro” dedi. Bauerdick, 
Türkiye’nin, NRW’den en fazla makine itha-
lat  gerçekle tiren 10 ülke aras nda bulundu-

unu ve 2012’de 850 milyon Euro’luk ithalat 
gerçekle tirdiklerini kaydetti. NRW’nin itha-
lat nda ise Türkiye’nin ilk 20 ülke aras nda 
oldu unu söyleyen Bauerdick, giyim ve teks-
tilin burada en büyük pay  ald n  vurgulad .

“ birli i yap labilecek çok sayda firma var”
Paneli takip eden OST M Yönetim Kurlu 
Ba kan  Orhan Ayd n, OST M  rmalar -
n n çok etkin bir ekilde bu bölgeye hizmet 

ve makine üretti ini ifade ederek “Firmalar  
e le tirme ve kar l kl  yat r m konusunda 
çaba sarf ediyoruz” dedi. Almanya’da i bir-
li i yap labilecek çok say da  rma oldu unu 
söyleyen Ayd n, burada i birli ini geli tirebi-
lecek bir mekanizman n kurulabilece ini dile 
getirdi. 

16 sektörde kümelenme
NRW Makine malat /Üretim Tekni i Küme-
lenmesi (ProduktionNRW) Yöneticisi Hans 
Seelen, “Kümelenme politikas  ile ekonomik 
büyümeyi ve sanayinin yarat c  bir ekonomi-
ye dönü mesinin te viki hede  eniyor.” dedi. 
NRW’de 16 sektörde kümelenme bulundu u-
nu belirten Seelen, makine imalat  ve üretim 
tekni inin, NRW’deki en büyük sanayi kolla-
r ndan bir tanesi olarak, güçlü bir kümelenme 
olu turdu unu dile getirdi. Sektörün NRW 
için önemine i aret eden Seelen, kümenin 
amac n n NRW’yi, makine imalat  sektörün-
de lider konuma getirmek oldu unu vurgula-
d . Seelen, “Sektörün verimlili inin muhafaza 
edilmesi ve art r lmas , sektörün menfaatleri-
nin bir araya getirilmesi ve uygulanmas n n 

sa lanmas , lokasyonun gücünün ve potansi-
yelinin geli tirilmesi, aktörler aras nda çal -
ma a  olu turulmas n  hede  iyoruz” dedi. 

Alman üreticileri ‘yerli’ istiyor
Hans Seelen, Almanya’n n makine imalat nda 
dünya çap nda öncü oldu unu ve geleneksel 
bir sat n alma tarz na sahip oldu una dikkat 
çekerek “Alman makine üreticileri parçalar  
Almanya’dan alma yönünde kararl lar. Üreti-
cilere mal satmak istiyorsan z, o zaman on-
lara yak n olman z laz m” eklinde konu tu. 

Kuzey Ren Vestfalya kümelenme Kuzey Ren Vestfalya kümelenme modeliylemodeliyle
makine sektöründe potansiyelini güçlendirdimakine sektöründe potansiyelini güçlendirdi

Makine Tanıtım Grubu tarafından, sektör için Almanya’daki en önemli eyalet olarak
belirlenen Kuzey Ren Vestfalya (NRW), Türk yatırımcıları bekliyor. 16 sektörde

kümelenme çalışmaları bulunan NRW’de makine imalatı ve üretim tekniği, en büyük
sanayi kollarından bir tanesi olarak güçlü bir kümelenmeye sahip.

KUZEY REN-VESTFALYA’NIN 
DOMİNE ETTİĞİ İHTİSAS DALLARI 
(2011)

(Almanya’daki Toplam Üretime Oranla 
Kuzey Ren Westfalya’nın Yüzdesel Payı)

Metalurji ve Hadde Ekipmanları %84, Döküm 

Makineleri %43,4, Armatürler ve Bağlantı 

Parçaları %42,8, Maden Makineleri %39,8, Tekstil 

Makineleri (Kurutucular Hariç) %36,5, Hazır 

Giyim ve Deri Tekniği Makineleri %34,4, Ağaç 

İşleme Makineleri %32,2, Hava Kompresörleri ve 

Vakum Pompaları%31,1, Üretim Makineleri %30,8, 

Endüstriyel Tahrik Sistemleri %27,8

ProduktionNRW’nin Sundukları:
Etkinlikler: Satış ve Pazarlama, Şirket Finansmanı, 

Şirket Yönetimi, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinin, 

Federal Hükümetin ve Avrupa Birliği’nin Özellikle 

Ar-Ge İçin Sundukları Teşvik ve Destekler, Makine 

İmalatında ve Üretim Tekniğinde Başarı Etmenleri, 

Teknolojik Trendler ve İnovasyonlar Danışmanlık: 

Şirket Finansmanı, Şirket Stratejileri, Ar-Ge 

alanında destek olanakları

Kesişen Kümelenme Konuları: 
Industrie 4.0 (örneğin IKT -Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri- Kümelenmesi), Elektromobilite 

(örneğin Automotive.NRW Kümelenmesi), Kaynak 

verimliliği (örneğin Enerji Kümelenmesi, Kuzey 

Ren-Vestfalya Enerji Verimliliği Ajansı), Yeni 

materyaller, yeni üretim teknolojileri (örneğin 

NMW–Nano Mikro Malzemeler Kümelenmesi) 

Ankara Büyük ehir Belediyesi, Ankara 
Sanayi Odas  ve OST M’in koordinatör-

lü ünde, Ankara Büyük ehir Belediyesi’nin 
ihtiyaçlar n n yerli kaynaklardan kar lanmas  
amac yla kurulan ABB Proje O  si’nin çal -

malar  kapsam nda düzenlenen serginin aç l -
na EGO Rayl  Sistemler Daire Ba kan  Kemal 
Temiz, OST M Teknoloji A  Yönetim Kurulu 
Ba kan  Sedat Çelikdo an, OST M Yönetim 
Kurulu Ba kan Yard mc s  S tk  Öztuna ve sa-
nayiciler kat ld . Sergi, Ankara Metrosu letme 
ve Bak m Merkezi ile Ankaray Ha  f Rayl  Top-
lu Ta m letmesi ve Yönetim Merkezi olmak 
üzere iki ayr  merkezde gerçekle ti. 

“6 milyon TL tasarruf sa land ”
EGO Rayl  Sistemler Daire Ba kan  Kemal Te-
miz, bu güne kadar 80 ana parçada yerlile me 
sa lanarak 6 milyon TL’lik asarruf sa land n  
kaydetti. Ankara sanayisinden destek bekledik-
lerini ifade eden Temiz, “Metronun yüzde 51 
yerli oran yla yap lacak olmas  bir avantaj, bunu 

de erlendirmenizi istiyoruz. Bu 
kapsamda yerlile tirme çal ma-
lar na destek olan OST M sana-
yisine te ekkür ediyorum.” dedi.

“Metro arac  için çal yoruz”
OST M Teknoloji A. . Yönetim 
Kurulu Ba kan  Doç. Dr. Sedat 
Çelikdo an, “Her parçan n yede-
ini imal ederseniz önümüzdeki 

y llarda daha çok miktarlarda al -
naca n  bilmenizi istiyoruz. An-
kara Büyük ehir Belediyesi’nin 
güzel bir anlay  oldu. OST M 
burada önemli bir rol oynad , bu 
meseleyi iyice anlatt . Bundan dolay  OST M 
olarak protokol imzalad k. Bunun Türkiye’de 
yayg nla mas nda fayda var. Aksi halde bizim 
sanayicimiz gelip burada i ini rahat göremezse 
nas l teklif versin, nas l diyalog kursun?” dedi. 

“Bu ürünler ile ilgili ba ka hede  miz var. 324 
metro arac  için Ula t rma Bakanl ’n n da 
kabul etti i anla mada yüzde 51 art  geldi. Bu 

art n konulmas nda OS-
T M çok büyük emek sarf 
etti.” diyerek sözlerine 
devam eden Çelikdo an, 
Çinli  rman n yeterli des-
te i vermemesi nedeniyle 
ilerleme sa lanamad n  
anlatt . 

Sedat Çelikdo an unlar  
söyledi: “Bu i in toptan 
çözümü kendi metro ara-
c m z  üretmektir. Di er-
leri perakende çözümdür. 

Kendi arac m z  tasar mla yaparsak, tasar m n  
biz yapt m z için isterse yerli oran  yüzde 50 
olsun o bizim mal m zd r. Katar’a da yapsak 
kendi ismimizi ta r z. Bu milli bir ürün olu-
yor. Tasar m  bizim olan bir metro arac  için 
u ra yoruz, ekipler kurmaya çal yoruz. Milli 
ürünümüzü, markam z  ç kard m z anda bu 
meseleler toptan hallolacak.”

Üründe milli kimlik tasarıma bağlıÜründe milli kimlik tasarıma bağlı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla
oluşturulan proje ofisinin çalışmaları kapsamında "Metro ve Ankaray Yedek Parçaları
Yerlileştirme Sergisi" düzenlendi. 

Bu yıl, Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi’nde Bu yıl, Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi’nde 
250, Ankaray Hafif Raylı Toplu Taşım İşletmesi ve 250, Ankaray Hafif Raylı Toplu Taşım İşletmesi ve 
Yönetim Merkezi’nde 200 yerli yedek parça sergilendi.Yönetim Merkezi’nde 200 yerli yedek parça sergilendi.

Doç Dr. Sedat Çelikdoğan
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Sempatik tarzı ve farklı anlatım üslubuyla yaşamımızdaki engelleri fırsata dönüştürmenin 
yollarını anlatan, şapkasının altında eğitimcilik, danışmanlık, yönetici koçluğu gibi farklı
yetkinlikleri bulunduran Dr. Şaban Kızıldağ “Mazeret Yok” adını taşıyan sunumuyla 
OSTİM’deydi. Kızıldağ, hayata karşı farkında olmadan ürettiğimiz mazeretlere dikkat çekti. 

Dr. aban K z lda , “Halk Bankas  
KOB  Bulu malar ” etkinli i kap-
sam nda OST M METEM (Mesleki 

E itim ve Teknoloji Merkezi) Tesisleri’nde 
bankac lar ve sanayicilere mazeretlerin insan 
hayat ndaki etkisini anlatt . Bugüne kadar yak-
la k 1 milyon insana konferans ve seminer ve-
ren, bilinmeyeni bilinenle ifade eden, bilinene 
yeni bak  aç lar yla yakla an K z lda , “Her 
eye bir mazeretimiz var; okumaya, ö renme-

ye, de i meye, geli meye. Üretmek için, de i -
mek için, kendin için, ülken için, ba ar  için, 
bütün insanl k için ölüm hariç hiçbir ey için; 
Mazeret Yok!” dedi. 

Planlaman n önemi
Program n aç l nda konu an OST M Yönetim 
Kurulu Ba kan Yard mc s  S tk  Öztuna, insa-
n n kendisini sevmesinin ba ar n n öncelikli 
kural  oldu unu söyledi. Çal ma hayat nda 
planlaman n önemine vurgu yapan Öztuna, “ i 
yaparken önce planlamal  ve hemen harekete 
geçirmeliyiz. En kötü plan plans zl ktan daha 
iyidir. Bundan sonra OST M’e de uygun olarak 
üretmek için mazeret yok. Milli markalara ve 
üretime devam.” dedi.

“ nsan  tan mal y z”
Sunumunun ilk k sm nda bir yap y , ülkeyi, 
organizasyonu anlayabilmek için her yap n n, 
her organizasyonun ve i letmenin unsurlar  bu-
lundu unu söyleyen Dr. aban K z lda , insan  
tan madan ve analiz etmeden baz  eyleri anla-

man n mümkün olmad n  dile getirdi. nsa-
n n içinde iki tane benlik bulundu una i aret 
eden K z lda , “Biri sizinle do ar ve ölür; o 
içinizdeki çocuktur. Bir de öteki benlik var-
d r; çevrenin istedi i. Biz, içimizdeki çocu u, 
çocukluktan itibaren kenara koyuyor ve resmi 
olarak 16 ya na gelince öldürüyoruz. 16 ya -
na gelince “o lum konu ma, s r tma ciddi ol!. 
Kocaman k z oldun!” deniliyor. Bu ticaretimi-
zi, bankac l m z  k sacas  her eyimizi etkili-
yor.” ifadelerini kulland .

Sa l kl  ruh halinin 6 kriteri
çindeki çocu u öldüren toplumun sa l kl  ruh 

hali olmad n  kaydeden K z lda , “Sa l kl  
ruh hali olmad  için sa l kl  sokaklar, evli-
likler ve ili kiler yok. Bu, hayat n her alan n-
da ili kilerimizi etkiliyor.” eklinde konu tu. 
Deneyimli isim, sa l kl  ruh halinin 6 önemli 
kriterini öyle aç klad : “ nsan önce kendisini 
sevecek. Aynada kendine merhaba diyecek, 
sonra ailesine merhaba diyecek, fabrikas nda 
çal t rd  i çiye merhaba diyecek. Kendisiyle 
problemi olan ki inin dünyayla bar k olmas  
mümkün de il. kincisi; insan ba kalar n  seve-
cek. Ba kalar n  severken rengine, diline, dini-
ne, mezhebine bakmayacak. Renk, dil, din ne 
olursa olsun gözya n n rengi ayn . Kimsenin 
kimseden bir üstünlü ü yok. Üçüncüsü; yapt  
i i, çal may  sevecek. Biz bundan üç y l önce 
15 bin ki iye ‘Yapt n z i i seviyor musunuz?’ 
diye sorduk. Türk insan n n yüzde 72’si yapt -

 i i sevmedi ini söyledi. Doktor da profesör 
de pilot da sevmiyor. Bir bahane buluyor. i-

ni sevmeyen insan n dünyayla bar k olmas  
mümkün de il. 

Dördüncüsü; insan, ait olmay  sevecek. Mese-
la kendisini OST M’e ait hissedecek ki orada 
mutlu olsun. Kendisini evine ait hissedecek ki 
orada mesut olsun. Aidiyet yoksa bir sorun var. 
Be incisi; sa lam bir inanc  olacak. Bu inanç 
neyse onu ayakta tutacak. Alt nc s ; insanlar n 
sa lam umutlar , o umutlara ba l  hayalleri, o 
hayallere ba l  planlar  olacak. Biz hayalleri-
nin üzerine beton dökmü  bir milletiz. Hep 
böyle kestik att k. Hiçbir yere getirmedik. 
Bulutlar n üstünde ba ka bir dünya var 
ama hep korkuyorduk. Ben Eski ehir’de 
ya arken stanbul’dan k o r -
kuyordum. stanbul’u 
görmeden Türkiye’yi 
göremezsiniz. Ha-
yallerin üzerine s n rlar 
koymamak laz m. Ha-
yal etmek bilgiden daha 
önemlidir. Gemileri karadan 
da yürütülece ini hayal etmek 
s radan bir Mehmet’i Fatih ya-
p yor. Bu bir cesaret. Yoksa 
Fatih olam yorsunuz.”

Sunumunda hayatın gözden kaçan ayrıntılarına dikkat çeken Dr. Şaban Kızıldağ esprileriyle de neşeli anlar yaşattı. 
Mazeretlerin başarının önünde bir engel olduğunu ifade eden Kızıldağ, salondakilere hep bir ağızdan, “Üretmek için, 
değişmek için, kendin için, ülken için, başarı için, bütün insanlık için ölüm hariç hiçbir şey için; Mazeret Yok!” dedirtti.

“Her eye mazeretimiz var”
İnsanın öğrenilmiş çaresizliğin içerisinde 
debelenip durduğunu belirterek sunu-
muna devam eden Dr. Kızıldağ, “Master 
yapacaktım olmadı, fabrikayı büyütecek-
tim olmadı, Avrupalı ortak bulacaktım 
olmadı. Hep mazeret hep mazeret. Bir 
kere yapamadık ya bir daha yapmıyo-
ruz.  Laf üretiriz ama en çok ürettiğimiz 
şey mazeret. Her şeye bir mazeretimiz 
var; okumaya, öğrenmeye, değişmeye, 

gelişmeye. Hz. Ali diyor ki; “Mazeret 
insanın kendisine söylediği en büyük 
yalandır.” Allah bütün kitaplarında 

Kur’an’da, İncil’de, Tevrat’ta, Zebur’da; 
“İnsanı en mükemmel bir şekilde 

yarattık.  Madem 
ki en mükem-
meliz, madem 

ki mazeret en 
büyük yalan, dedim ki 

‘Mazeret Yok’ o zaman. 
Bunu herkese dedirtmeyi ilke olarak 
benimsedim.” diye konuştu.
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‘Mazeret Yok
Bunu herkese dedirtmey
benimsedim.” diye konu

Dr. Şaban Kızıldağ

OST M Yat r m’a hracat ÖdülüOST M Yat r m’a hracat Ödülü

OST M Organize Sanayi Bölgesi’nde sahip 
oldu u gayrimenkullerini de erlendire-

rek kurulu  misyonu gere i bölgesindeki KO-
B ’lerle birlikte projeler geli tirip, OST M’li 
 rmalar n üretti i mal ve hizmetleri d  pazarla-

ra ihraç eden OST M Yat r m A. .’ye klimlen-
dirme Sanayi hracatç lar  Birli i’nden ( S B) 
ödül geldi. 

S B 2012 Y l  hracat Ödülleri Ekonomi Baka-
n  Zafer Ça layan’ n kat ld  törenle sahiplerini 

buldu. ATO Kongre Merkezi’nde ger-
çekle tirilen törende OST M Yat -
r m A. . "Nitelikli hrac Ürünü” 
kategorisinde ödül ald . OST M 
Yat r m A. .’nin ödülü Bakan 
Ça layan taraf ndan OST M Yö-
netim Kurulu Ba kan Yard mc s  

S tk  Öztuna’ya takdim edildi. 

OST M’in imalat, mühendis-
lik, tasar m ve i letmeye alma 
tecrübesinden yararlanarak 
proje tabanl  yönetim anlay -
yla faaliyet gösteren ve anah-

tar teslimi endüstriyel tesisler 
de kuran irket, ihracat  art rmak 
amac yla kurdu u ihracat sevk 

merkezinden ambalaj, kalite 
kontrol ve sevkiyat i lemle-
riyle birlikte, kendi ekibiyle 

ihracat n pazarlama ve operasyon i lemlerini 
de tek merkezden yürütüyor. May s 2013 tari-
hi itibariyle ihracat yap lan ülke say s n  50’ye 
ç karan OST M Yat r m A. ., özellikle Irak’ta 
kurulan ube üzerinden bu ülke pazar nda pro-
aktif olarak faaliyet gösteriyor. Hisse senetleri 
Borsa stanbul A. .’de i lem gören irket, ülke-
mizin 500 milyar dolarl k 2023 hede  ne inana-
rak, ihracata verilen önem çerçevesinde bünye-
sinde olu turdu u ihracat gruplar yla çal malar 
sürdürüyor.
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"Çal malar n z moral "Çal malar n z moral 
kayna d r"kayna d r"

AK Parti Genel Ba kan Yard mc s  Süley-
man Soylu OST M’de önemli i ler ya-

p ld n  ve bunun hayranl k verici oldu unu 
söyledi.

Soylu, beraberindeki heyetle birlikte OST M’e 
gelerek kurum hakk nda bilgiler ald . 
OST M’in geçmi ten günümüze uzanan ba a-
r  yolculu unu dinleyen Süleyman Soylu’ya, 
OST M bünyesinde yer alan kurumlar ve 
küme çal malar n n ayr nt lar  anlat ld . 

Ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getiren 
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ay-
d n, Süleyman Soylu’ya OST M’li  rmalar n 

yeteneklerini özetledi. Ayd n, “Bölgemizdeki 
i letmeler, dünyada en büyük  rmalar n is-
tedi i ürünlerini üretebilecek kapasitededir. 
OST M olarak yerli üreticilerin marka ç kar-
mas n  önemsiyoruz. Bu amaçla aç l n  yap-
t m z Endüstriyel Tasar m ve Mühendislik 
Merkezi’yle milli markalar için çal malar yü-
rütülecek.” dedi.

Süleyman Soylu ise OST M’i takip etti ini ve 
ba ar lar n n kendilerini memnun etti ini ifade 
ederek, “Burada önemli i ler yap yorsunuz. Bu 
çal malar n z hayranl k verici ve herkes için 
moral kayna  te kil etmektedir.” diye konu -
tu.

Mazeret hayalleri sınırlarMazeret hayalleri sınırlar
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Avrupa’n n güney do usunda yer alan 
ve Polonya’n n ard ndan Orta ve 
Do u Avrupa’n n en büyük ikinci pa-

zar  durumunda olan Romanya, Aral k 1989 
Devrimi’nden sonra serbest piyasa sistemine 
adapte olmaya ba lad . ktisadi geli me ama-
c yla d  ticarete önem veren ve bu amaçla 
reformlar yapan Romanya, Bat  Avrupa ülke-
lerine yak n ve önemli ticaret yollar n n kesi -
ti i bir bölgede. 

Türkiye, üçüncü ülkeler 
üzerinden gelenlerle 
beraber halen 6 milyar 
Dolar’ n üzerinde bir 
rakamla Romanya’da 

en büyük miktarda yat -
r ma sahip ülkeler ara-

s nda yer al yor. Ba-
z lar  orta ve büyük 
çapl  i letmeler, 
birço u da KOB  
statüsünde olan 
6.000’in üzerin-
de Türk  rmas  
toptan ve pera-
kende ticaret, 
imalat ve hiz-
metler i kol-

lar n  kapsayan geni  bir yat r m aral nda 
aktif olarak Romanya’da faaliyet gösteriyor. 

OST M Medikal Sanayi Kümelenmesi ta-
raf ndan haz rlanan tan t m dokümanlar n  
inceleyen Romanya’n n Türkiye Büyükel-
çisi Radu Onofrei, OST M hakk nda detayl  
bilgiler edinmek ve ülkesindeki f rsatlar  an-
latmak üzere OST M Yönetim Kurulu Ba -
kan  Orhan Ayd n ve Medikal Sanayi Küme-

lenmesi Yönetimini elçilik binas nda konuk 
etti. Onofrei, OST M’in geni  kapsaml  ça-
l malar n  yak ndan tan maktan memnun ol-
du unu dile getirerek “Ülke olarak Türkiye 
ile mükemmel derecede ili kilerimiz mev-
cut. Her alanda i birli i yapmak istiyoruz” 
diye konu tu.

“Sa l k ekipmanlar  ve 
özel hastanelerle ilgileniyoruz”
Sa l k ve t p ba l klar n n önemli oldu una i a-
ret eden Büyükelçi Onofrei, “Bu alanlar sadece 
bakanl a ba l  olarak çal m yor. Son dönemde 
de ticari ili kilere dayal  bir sektör olarak görü-
yoruz. Ticari anlamda iki ülkenin nas l bir i -
birli i yapabilece i konusunda da çal yoruz.” 
de erlendirmesinde bulundu.

Sa l k ekipmanlar  ve özel hastaneler konula-
r yla ilgilendiklerini kaydeden Onofrei, “Türk 
yat r mc lar n Romanya piyasas n  tan mas  ve 
oradaki talepleri bilmesi gerekiyor. hracat n 
yan  s ra i  ortakl n  da dü ünmeliyiz. Roman-
ya, tüm Avrupa ve Balkan piyasas na aç k bir 
piyasa. Türkiye’de üretti iniz medikal malze-
meleri Romanya’da da üretebilirsiniz.” ifadele-
rini kulland . 

Onofrei u görü lere yer verdi: “Burada üretilen 
sa l k ekipman n n  yat aç s ndan di er büyük 
irketlerle rekabet edebilece i dü üncesinde-

yim. Türk yat r mc lar n stratejik aç dan bak-
malar  gerekiyor. Romanya hem özel hastaneler 
hem de kliniklere kap lar n  açm  durumda. 
Do al olarak kliniklere ve özel hastanelere ya-
t r m yap ld  takdirde bunlar da t bbi cihazlara 
ihtiyaç duyacaklar. Özel hastaneler ve kliniklere 
t bbi cihazlar yla birlikte yat r m yap lmas n  
öneriyorum. Medikal alanda yat r mlar n çok 
ilerleme kaydedecek. Kamuya ait hastaneler de 
di er bir mü teri konumunda. T bbi cihazlar n 
yenilenmesine yönelik çal malar yap labilir.” 

“Limitsiz f rsatlar var”
Türk i adamlar na Romanya’da büyük de er ve-
rildi ini belirterek sözlerine devam eden Büyü-
kelçi, Sa l k Bakan  Mehmet Müezzino lu’nun 
yak n bir zamanda Romanya’y  ziyaret edece i-
ni, bu ziyaretin OST M’li  rmalar n kendini an-
latmas  ad na iyi bir imkan oldu unu hat rlatt .

Radu Onofrei, “Bir çok 
alanda i birli i yap yo-
ruz fakat bunu daha da 
geli tirmek amac nday z. 
n aat ba ta olmak üzere 

demiryolu, savunma ve 

havac l k, yenilenebilir enerji ba l klar nda li-
mitsiz f rsatlar var. Hangi alanda destek istiyor-
san z size yard mc  olmaya haz r z.” dedi. 

Romanya’n n, bulundu u konum aç s ndan rüz-
gar enerjisinde Avrupa’da ikinci s rada yer ald -

n  anlatan Onofrei unlar  söyledi: “Savunma 
sanayinde de çok büyük bir potansiyel mev-
cut. Türkiye de ayn  ekilde çok h zl  ilerliyor. 
Romanya’n n da savunma sanayinde çok güçlü 
bir yeri var. Hem Türkiye’deki hem de Roman-
ya’daki irketlerin birbirleriyle ortakl k kurmas  
için gerekli ortamlar  sa lamal y z.”

“Ticaret ve üretim yapmak istiyoruz”
OST M’in bir çok sektör ve  rman n bir ara-
da bulundu u bir üretim kompleksi oldu u-
nu anlatan OST M Yönetim Kurulu Ba kan  
Orhan Ayd n da Büyükelçi Radu Onofrei 
OST M’de a rlamaktan onur duyacaklar n  
kaydetti.
 
OST M’de küçük ve orta ölçekli i letmeler 
a rl kta bulundu unu vurgulayan Ayd n, 
 rmalar n a rl kl  konular n n; medikal sa-

nayi, i  ve in aat makineleri, yenilenebilir 
enerji, rayl  sistemler, savunma ve havac -
l k ve kauçuk olarak ekillendi ine i a-
ret etti. Ayd n, “Bölgemizdeki  rmalar n 
Romanya’yla i  ili kileri oldu unu dü ü-
nüyorum. Orayla irtibatl   rmalar hakk nda 
bilgim var. Geçmi te OST M’in kurumsal 
olarak Romanya’yla çal malar  oldu. OS-
T M Yat r m olarak orada sulama sistemle-
riyle ilgili bir tak m projeler geli tirdik.  Me-
dikal alan nda ülkemizin en etkin  rmalar  
Ankara’da yo unla m  durumda. Uluslara-
ras  standartta üretim yapan gruba sahibiz. 
Bu grup ticaret yapmak, ürünlerini satmak, 
üretim amaçl  i birli i geli tirmek istiyor. 
Romanya, Türkiye için çok çal labilir ve 
eri ilebilir bir yerde. Bu nedenle bir çok f r-
sat olu abilir.” dedi. 

OSTİM’in ve Medikal Sanayi
Kümelenmesi’nin faaliyetlerini yakından

tanımak isteyen Romanya’nın Türkiye
Büyükelçisi Radu Onofrei, OSTİM

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
ve küme yönetimiyle bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesini
istediklerini belirten Büyükelçi

Onofrei, Romanya’da medikal alanda
yatırımların ilerleme kaydedeceğini

ifade ederek  “Türkiye ile mükemmel 
derecede ilişkilerimiz mevcut. Her alanda

işbirliğine hazırız.” mesajı verdi.

"Türk yatırımcıların stratejik açıdan
bakmaları gerekiyor. Romanya hem özel
hastaneler hem de kliniklere kapılarını
açmış durumda. Doğal olarak kliniklere 

ve özel hastanelere yatırım yapıldığı
takdirde bunlar da tıbbi cihazlara ihtiyaç 

duyacaklar."

Türkiye, üçün
üzerinden 
beraber hale
Dolar’ n üz
rakamla R

en büyük mik
r ma sahip ü

s nda yer 
z lar  ort
çapl  
birço u
statüsü
6.000’
de Tü
topta
kend
ima

Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Radu Onofrei:Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Radu Onofrei:
“Yatırımlar ilerleyecek, işbirliğine hazırız”“Yatırımlar ilerleyecek, işbirliğine hazırız”

TÜRKİYE – ROMANYA 2012 İHRACAT/İTHALAT RAKAMLARI

Yıl Ülke adı İhracat Dolar İthalat Dolar

2012 Romanya 2.496.394.006 3.236.424.993

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

Radu Onofrei
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T KA Ba kan  Dr. Serdar Çam ve be-
raberindeki heyet OST M’e gelerek 
kurumsal faaliyetler ve devam eden 

projeler hakk nda bilgiler ald . Programa 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç, Ankara Kalk n-
ma Ajans  Genel Sekreteri Doç. Dr. As m 
Balc  ile T KA uzmanlar  kat ld .

“Dü ünceler ortak”
Ankara Kalk nma Ajans  Genel Sekreteri 
Doç. Dr. As m Balc  konu mas nda T KA, 
Ajans ve OST M aras ndaki sinerjiye dik-
kat çekti. Balc , “Birkaç ay önce Kalk nma 
Bakan m z n OST M ziyaretinde belli ko-
nular gündeme gelmi ti. Onun arkas ndan 
Say n Ba kan m z  ziyaret ettik, fikir pay-
la m nda bulunduk. Gördük ki dü ünceler 
ortak. Ayn  hisler hepimizin kalbinde bu-
lunmakta. Dolay s yla bu i birli ini h zl  
bir ekilde harekete geçirme noktas nda 
gösterdi i kararl l ktan dolay  Say n Ba -
kan m z ve ekibine te ekkür etmek istiyo-
rum.” dedi.

OST M dünyaya örnek modeller ç kard -
n n alt n  çizen ve kümelerin mükemmel 

çal t klar n  belirten Balc  öyle devam 
etti: Burada yer alan sanayicimizi yurtd -

na açma konusunda T KA üzerinden, ça-
l m  oldu u bir tak m modeller geli tire-
bilirsek bu hem Ankara’ya hem OST M’e 
hem de ülkemize çok daha fazla katma 
de erler üretecektir.

“1 Dolarl k çal man n bile                   
ülkemize getirisi var”
Kat ld  toplant larda 
OST M’den örnekler verdi i-
ni an msatan ve Filistin’deki 
hastane ihtiyaçlar n n gide-
rilmesinde verdikleri teknik 
destek için Medikal Küme’ye 
te ekkür eden T KA Ba kan  
Dr. Serdar Çam, Türkiye’nin 
T KA arac l yla yurtd nda 
imza att  faaliyetlerin kazan-
d rd  prestijin önemine i aret 
etti. Çam, “T KA’da projenin 
küçü ü büyü ü yok. Türkiye 
Cumhuriyeti’ni temsilen yap -
lan her çal ma 1 Dolarl k da 
olsa onun mutlaka maddi ve 
manevi ayr  bir getirisi var. 
Özellikle küçük ve orta ölçekli 

sanayimizin gerek üretim gerekse ihra-
cat n n geli imine dönük önemli projeler 
geli tirebiliriz.” dedi.

Sanayiciye davet
T KA çal malar n n sanayiciler için f rsat 
oldu unu anlatan Serdar Çam, “Biz pek 
çok projeyi ba kalar na göre çok ucuza ge-
li tirebilsek bile onlarca, yüzlerce misli etki 

b rakabiliyoruz. Bu sanayicimiz için bir f r-
satt r. Küçük küçük, özgün çal malar geli -
tirip, devlet yönetimine, bakanl klara ve bize 
bir ekilde sa lamas  gerekiyor. Bizlerin de 
bunu ke fetmek için mücadele etmesi gere-
kir.” eklinde konu tu.

“Kendi insan m z n                             
ba ar s n  arzuluyoruz”
“Bütün bu çal malar  yaparken gelene imiz-
deki kodlar  iyi kullan p di er taraftan sanayi-
cimizin becerilerini en güzel ekilde yans ta-
rak Türkiye’nin de dolayl  olarak orada etkin 
olmas n  sa lamam z gerekiyor.”sözleriyle 
konu mas n  sürdüren Çam, “Kendi insan -
m z n uluslararas  rekabetteki üstünlü ünü, 
ticaretini, ba ar s n  arzulamamam z dü ünü-
lemez. Biz bir ekilde her vesileyle en küçük 
esnaf m z n bile uluslararas  rekabete aç labi-
lecek standarda gelmesi için gayret göstere-
ce iz ve f rsatlar olu turaca z.” dedi.

“ birliklerini geli tirme çabas nday z”
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n da konu mas nda OS TM hakk nda 
bilgiler verdi. Kurumun faaliyet gösterdi i 
ba l klar  ve OST M modelinin ülke d n-
da da yayg nla t r lmas  için gerçekle en 
çal malar  anlatan Ayd n, T KA’yla her 
zaman i birlikleri geli tirme çabas nda 
olduklar n  söyledi. Kamunun al mlar nda 
yerli üreticiye mutlaka öncelik tan mas  
gerekti inin alt n  çizen Ayd n, bunun ya-
p labilmesi için de öncelikle kamu yöne-
ticilerinin yerli sanayiyi tan mas , üretim 
kalitesine inanmas  gerekti ini belirtti.  

Ziyareti çok önemsediklerini söyleyen 
Ayd n, önümüzdeki dönemde gerçekle -
tirilebilecek her türlü i birli ine haz r 
olduklar n  kaydetti. Ayd n, “Zaman za-

man baz  ba l klarda da çal t k ama bunu 
sürdürülebilir k lamad k. n allah bunun 
ortam n  hep birlikte olu tururuz.” diye 
konu tu.

Ankara K z lcahamam’da bulunan 
meslek okullar  y l içinde yapt kla-

r  çal malar  'Mesleki ve Teknik E itim 
Sergisi'nde görücüye ç kard . Sergide ö -
rencilerin y l boyunca ald klar  teknik e i-
timler sonras nda haz rlad klar  her okulun 
çe itli bölümlerine ait çal malar tan t ld .

K z lcahamam Kaymakam  Mustafa 
Çit’in de kat ld  etkinlikte bir konu ma 
yapan OST M Yönetim Kurulu Ba kan  
Orhan Ayd n uluslararas  rekabetin en be-
lirgin araçlar ndan birinin meslek e itimi 
görmü  nitelikli eleman oldu unu söyledi. 
Nitelikli elemanlar  sisteme kazand rma-
dan i letmelerin devaml l n n sa la-
namayaca n  kaydeden Ayd n, sürekli 
geli im için mutlaka mesleki e itime ve 
nitelikli i gücüne yer verilmesi gerekti i-
ne i aret etti. 

Dr. Serdar Çam

TİKA, KOBİ’leri uluslararası rekabete açacakTİKA, KOBİ’leri uluslararası rekabete açacak

Meslek liselilerin y l sonu sergisiMeslek liselilerin y l sonu sergisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar Çam:

 "Kendi insanımızın uluslararası rekabetteki üstünlüğünü, ticaretini, başarısını arzulamamamız düşünülemez. Biz
her vesileyle en küçük esnafımızın bile uluslararası rekabete açılabilecek standarda gelmesi için gayret göstereceğiz ve 
fırsatlar oluşturacağız.

 “Kanunlara, hukuka uygun olmak kaydıyla biraz daha maliyetli olsa bile tercihi yerliden yana yapmalıyız.”

OSTİM hakkında detaylı bilgilerin verildiği programda Medikal Küme firmaları tarafından 
tasarlanan Numune Alma ve Transfer Kutusu tanıtıldı.  

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet 
OSTİM firmalarında incelemelerde bulundu. Firma 
ziyaretlerinde üretim süreçleri ve ihracat kapasiteleri 
anlatıldı.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam kanuna ve hu-
kuka uygun olmak kaydıyla projelerde yerli 
üreticilerin tercih edilebileceğini bildirdi. 
Amerika’da KOBİ seviyesindeki ihalelerde; 
ihale sonucunda KOBİ’lerin belli bir oranda 
pahalıya verme hakkını verdiğini hatırla-
tan Çam, “Yüzde 20-30 oranında büyük 
firmaya göre yüksek verse de KOBİ alsın 

diye teşvik ediyor. Bu çok önemli. Uluslara-
rası rekabette de kanunlara, hukuka uygun 
olmak kaydıyla bizim firmamız hatta yeni 
yeni oyuncu olarak girecek firmaların biraz 
daha maliyetli olsa bile OECD standart-
larına ve genel hükümlere rahatsızlık 
vermeyecek şekilde tercihi yerliden yana 
yapmalıyız.” açıklamasında bulundu.

   “TERCİH YERLİ ÜRETİCİDEN YANA OLMALI”
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ABD Ticaret Odas 'nda düzenlenen 
yuvarlak masa toplant s nda Türk 
ve ABD'li i adamlar yla bir araya 

gelen Erdo an, hedeflerinin yerli otomobi-
li üretmek oldu unu belirtti.

Bu konuda mü terek ad mlar n at labi-
lece ini kaydeden Ba bakan Erdo an, 
'Türkiye'nin, dünyan n 16. büyük otomotiv 
üreticisi ve Avrupa'n n en büyük ticari araç 
üreticisi oldu unun alt n  burada çizmek 
istiyorum. Hedef u: Türkiye kendi oto-
mobilini de üretecektir, kim ne derse de-
sin bu da olacakt r. Türkiye, küresel enerji 
tüketiminin yar s n n ve petrol, do algaz 
rezervlerinin yüzde 70'inin de kav a nda 
bulunuyor. Geçti imiz 10 y lda kaydetti i 
büyüme performans yla Türkiye, dünyada 
Çin'in ard ndan enerji talebi en h zl  artan 
ülke oldu. imdi kaya gaz n n üretildi i bir 
süreç ya an yor, tabii ki bunlar n da de er-
lendirmesinin yap laca  bir sürecin içeri-
sindeyiz' eklinde konu tu.

Türkiye'nin Gayri Sa   Yurtiçi Has las  
itibariyle 2010 y l nda yüzde 9,2, 2011 y -
l nda yüzde 8,5, 2012'de ise yüzde 2,2 ora-
n nda büyüdü ünü anlatan Erdo an, 2011-
2017 y llar  aras nda y ll k ortalama yüzde 
6,7 büyüme oran  beklentisiyle Türkiye'nin 
OECD ülkeleri aras nda en h zl  büyüyen 
ülke olmas n n hede  endi ine dikkat çekti.

Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü oldu u 
in aat gibi sektörlerin yan  s ra otomotivde 
de giderek daha belirgin bir yer edindi i-
ni ifade eden Ba bakan Erdo an, " u anda 
ABD ile Türkiye aras ndaki ser-
best ticaret anla mas  ve yük-
sek düzeyli olu turulan bu 
Konsey, yapaca  mü terek 
çal mayla gelece i çok daha 
farkl  ekilde hareketlendi-
recek ve biz bu ç tay  
daha da yükseltece-

iz" de erlendirme-
sinde bulundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil konusunda net konuştu. Erdoğan,
“Türkiye kendi otomobilini de üretecektir, kim ne derse desin bu da olacaktır.” dedi.

Başbakan’dan yerli otomobil için kararlılık mesajı:Başbakan’dan yerli otomobil için kararlılık mesajı:

“Türkiye kendi otomobilini de üretecektir”“Türkiye kendi otomobilini de üretecektir”

e aras ndaki ser-
mas  ve yük-
turulan bu 
 mü terek 

e i çok daha 
eketlendi-
ç tay  
ece-

me-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yerli otomobille ilgili açıklamalarının 

ardından Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 
da değerlendirmelerde bulundu. Çağla-
yan, "Devlet, ‘sessiz ortak’ veya ‘Altın 
Hisse’ gibi uygulamalarla da işin içinde 
olur.” dedi.

Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OY-
DER) tarafından düzenlenen 5. Otomotiv 
Kongresi’nde konuşan Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, yerli otomobil hedefle-
rinden vazgeçmediklerini kaydederek, 
“Kim ne derse dersin bu ülkenin mutlaka 
yerli bir otomobil markası olacak.” açık-

lamasını yaptı. Çağlayan, Türkiye’de yerli 
otomobil için yan sanayi, sermaye ve iş 
gücü olarak her türlü birikimin fazlasıyla 
olduğunun altını çizerek,  “Otomotiv 
bizim göz bebeğimiz bir sektör. Yerli oto-
mobil ile böylesine önemli bir sektörün 
dışarısıyla göbek bağını kesmeyi istiyo-

ruz. Türkiye ile birlikte anılacak bir mar-
ka için Devlet her türlü işbirliğine hazır. 
Teşvik dışında, sessiz ortak, altın hisse 
gibi formüller de gündeme gelebilir. Bu 
işte Devlet olarak hem maddi hem de 
manevi olarak işin her boyutunda yer 
alırız.” diye konuştu.

Babayiğitlere teşvikBabayiğitlere teşvik

Ticarette 'kolaylık' dönemi Ticarette 'kolaylık' dönemi 

Gümrük ve Ticaret Bakan  Hayati Yaz c , 
"Kolay Ticaret, Büyük Türkiye" projele-

rinin tan t m toplant s nda i  dünyas n n heye-
canla bekledi i ve 'gümrüklerde devrim' olarak 
nitelendirilen 4 ana ba l n detaylar  hakk nda 
bilgiler aktard .

Yetkilendirilmi  Yükümlü Uygulamas
'Yetkilendirilmi  Yükümlü Statüsü'ne sahip 
olman n ko ullar n  anlatan Yaz c , "Güve-
nilir, ticari kay tlar  düzgün izlenebilir olan, 
mali yap s  taahhütlerini kar lamaya yeterli, 
emniyet ve güvenlik kriterlerini sa layan, en 
az üç y ld r faaliyette bulunan, Türkiye'de 
yerle ik gerçek ve tüzel ki iler ile kamu ku-
rum ve kurulu lar  bu statüyü almaya hak ka-
zanacakt r." dedi.

Yaz c , gerekli artlara sahip oldu u anla lan 
 rmalar n serti  kalar n  alacaklar n  ve süre-

siz olarak bu hakka sahip olacaklar n  söy-
ledi. Bu statüde nihai hede  n tüm dünyada 
güvenilir  rmalardan olu an "uluslararas  gü-
venli ticaret a n n" olu turulmas  oldu unu 
dile getiren Yaz c , "Yetkilendirilmi  yüküm-
lü uygulamas , ba ta Avrupa Birli i ülkele-
ri, Amerika, Güney Kore ve Japonya olmak 
üzere dünyan n 46 ülkesinde geçerlidir." diye 
konu tu.

Yetkilendirilmi  yükümlü uygulamas n n 
saplayaca  maddi faydadan da bahseden 
Bakan Yaz c , "Yetkilendirilmi  Yükümlü 
uygulamas ; gümrükleme i lemleri için  r-
malarca yap lan ortalama 954 lira masraf n 
yüzde 90' n  ortadan kald rmaktad r. Böy-
lece ticaret erbab  sevkiyat ba na ortalama 
861 lira tasarruf sa lamaktad r." ifadesini 
kulland .

Yerinde Gümrükleme Projesi
Yetkilendirilmi  Yükümlü uygulamas n n 
getirdi i en büyük yeniliklerden birisinin de 
"Yerinde Gümrükleme Projesi" oldu unu ha-
t rlatan Yaz c , "Yerinde gümrükleme ile önce-
lik ihracatta olmak üzere, her tesisi bir güm-
rük haline getiriyoruz. Yerinde gümrükleme 
uygulamas n  öncelikli olarak ihracat i lemleri 
ile ba lat yoruz. thalatta yerinde gümrükleme 
uygulamas n  bu y lsonunda ba lataca z." 
eklinde konu tu.

zinli Gönderici Projesi
Her isteyenin yetkilendirilmi  yükümlü olama-

yaca n  bildiren Yaz c , bu artlar  sa layama-

yan  rmalar için, ticaret i lemlerini kolayla t r-

mak istediklerini söyleyerek, "Yetkilendirilmi  

yükümlü olan veya olmayan tüm  rmalar n do-

layl  olarak faydalanabilece i 'izinli gönderici' 

uygulamas n  ba latt k. Bu statüyü alan ta y -

c lar m z; mü terileri ad na ta d klar  mallar  

kendi tesislerinde toplayacak, burada t rlara 

yükleyecek ve gümrük i lemlerini hiçbir güm-

rük görevlisinin nezareti olmadan, tamamen 

kendileri yapacaklard r." ifadesini kulland .

Ortak Transit Uygulamas
Bakanl k olarak yürütülen bir di er çal man n 
"Ortak Transit" uygulamas  oldu unu belirten 
Yaz c , uygulamay  1 Aral k 2012'de ba lat-
t klar n  hat rlatarak, "Ortak Transit; Avrupa 
Birli i'ne tam üye olmadan, ta mac l k sektörü 
aç s ndan AB üyesi bir ülke gibi i lem yapa-
bilecek konuma geldi imiz tek enstrümand r. 
Ortak Transit Sözle mesi’ne taraf olan ülkeler 
aras nda e yan n gümrük vergilerinin temina-
ta ba lanarak ta nd  ve bu ta man n "Yeni 
Bilgisayarl  Transit Sistemi" (NCTS) ile elekt-
ronik mesajlar kullan larak beyan ve takip edil-
di i bir uygulamad r." eklinde konu tu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
"Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması",
"İhracatta Yerinde Gümrükleme", "İzinli
Gönderici" ve "Ortak Transit" projelerini

tanıttı. Yazıcı, gerekli şartlara sahip
olduğu anlaşılan firmaların sertifikalarını

alacaklarını ve süresiz olarak bu hakka
sahip olacaklarını açıkladı. Uygulamalarla

zaman ve maliyetlerden tasarruf
sağlanması hedefleniyor.
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Ekonomik ve sosyal s k nt lar n gün 
geçtikçe artt  Somali, genç nüfu-

sunun gelece ini mesleki e itimde görü-
yor. Somali Meclis Ba kan  Muhammed 
Osman Cevari ve beraberindeki parla-
menterler OST M’e gelerek kurumu 
tan d lar; ülkelerindeki son durum ba -
ta olmak üzere çe itli bilgiler aktararak 
Türkiye’den beklentilerini payla t lar. 

“Alt n harflerle yaz ld n z”
Ba kan  Cevari, “Somali’de dostlar n z 
var. Size kap lar m z her zaman aç k, be-
raber çal maya haz r z. Somali’ye gelin 
bizi ziyaret edin.” sözleriyle Türk insan -
n  ülkelerinde görmek istediklerini ifade 
etti. Türkiye’nin Somali’ye olan katk la-
r n n unutulmayaca n  anlatan Cevari, 
“Somali’ye yapt klar n z alt n har  erle 
yaz ld . Türkiye’den i  yapmak için gel-
mek isteyen varsa, parlamento olarak 
bekliyoruz. Somali’ye herkes gözünü 
kapat rken, Türkler bize geldi.” de er-
lendirmesini yapt . 

“Halk m z meslek e itimi istiyor”
Gençlerin topluma kazand r lmas  ad na 
mesleki e itime a rl k vermek istedikle-
rini ve bunun kendileri için büyük önem 
ta d na vurgulayan Somali Parlamen-
tosu üyeleri mesleki e itimin acil ihtiyaç 
oldu unu kaydetti. 

Yüksek ö renim gören bir ki inin ma-
liyetiyle 5 ki iye meslek e itimi verile-

bilece ini anlatan heyet, Türkiye’den 
ve OST M gibi kurulu lardan destek 
talep etti. Türk yat r mc lar n Somali’yi 
kendi ülkesi gibi görmeleri gerekti ini 
ifade eden parlamenterler, “Somali’yi 
Afrika’n n giri  kap s  olarak dü ünün. 
Halk sizi bekliyor. Hangi bölgelerde ça-
l mak, neler yapmak isterseniz sizinle 
birlikte hareket etmeye haz r z.” dediler.

Somali halk n n yüzde 60’ n n meslek 
e itimi almak istedi ine de inen heyet, 
ülkedeki mevcut meslek okulunun nor-
mal e itime verdi ini belirtti. Okulun 
eski i levine kavu turulmas  için yard m 

isteyen Somali temsilcileri u görü leri 
payla t : “Problemli yeti en genç çocuklar -
m z var, herkese bir meslek kazand rsak bütün 
s k nt lar biter. E er orada bir sanayi bölgesi 
açmak istiyorsak e itim vermek gerekiyor. Ni-
telikli i gücünü meslek okullar  olmadan sa la-
yamay z. Bu bizim için çok önemli, sizlerden 
yard m bekliyoruz.”

OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ay-
d n ve OST M Teknoloji A. . Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Doç. Dr. Sedat Çelikdo an da 
proje haz rlama, tesis kurulumu gibi konularda 
OST M’in katk lar  oldu unu bunu devam ettir-
mek istediklerini söylediler. 

Somali Meclis Başkanı Muhammed Osman Cevari ve Somalili parlamenterler, öncelikli
ihtiyaçlarının mesleki eğitim olduğunu belirterek destek istediler.

Başkan Cevari ve beraberindekiler OSTİM 
programı kapsamında işletmeleri ziyaret etti.

Mesleki eğitim Somali’nin umuduMesleki eğitim Somali’nin umudu

Merkez Bankasındaki 
Rezervin Anlamı

nsan akl n  aldatman n en kestir-
me yollar ndan biri, amaç ile arac  
kar t rmakt r. Amaç, “ne?” soru-

su ile ortaya ç kar. Araç ise “nas l?” 
sorusunun muhatab d r. Uyan k ve in-
sanlar  aptal yerine koyanlar, “nas l?” 
sorusu ile kar la t klar nda muhatap-
lar na sanki “ne?” sorusu sormu  gibi 
cevap vermeye çal rlar. Bu duruma 
bir örnekle aç kl k getirmeye çal a-
l m. Hasta olan bir ki iyi iyile tirmek 
amaçt r. Bu a amadan sonra hastan n 
hangi yöntemle iyile tirilece i a a-
mas na gelinir. Hasta koca kar  ilaçla-
r  ya da bitkisel çözümlerle mi yoksa 
ça da  t p teknikleri ile mi tedavi edi-
lecek? Burada “nas l?” sorusu devre-
ye girer. Tercih ya da siyaset bu nok-
tada ba lar. Hastan n kocakar  ilaçlar  

ile tedavi edilmesini savunan taraf ya 
da parti, hastan n modern t p teknikle-
ri ile tedavi edilmesi gerekti ini öne 
süren tarafa öyle cevap verir: “Ne? 
Siz yoksa hastan n ölmesini mi isti-
yorsunuz? Sizin zihniyetiniz bozuk. 
Ald n z oy kadar konu un” Oysa 
burada basit bir soru vard r. Hastay  
nas l iyile tireceksin? Bunun a ama-
lar  nedir? Daha önce denenmi  mi? 
Denemedi ise riskleri nelerdir? Ula-

lacak sorun sürdürülebilir mi? Vb. 
Bizim gibi ülkelerde siyaset “nas l?” 
sorusu üzerinden de il, “ne?” sorusu 
üzerinden niyet sorgulamakla yap l r. 
Bu gibi ülkelerde her türlü terör yöne-
timin en vazgeçilmez arac d r.

Yukar daki aç klamam z kapsam nda 
ülkemizde son zamanlarda mali ke-
simde olan birtak m de i iklikleri yo-
rumlamak istiyorum.

Merkez bankam z n kasas nda 130 
milyar dolarl k rezerv olmas .

Ülkelerin merkez bankalar nda ya-
banc  ülkelerin borç senedi olan para-
lar n n olmas  güzel bir eydir.(amaç)

Ne demek bu? u demek. Siz çok 
çal t n z ürettiniz kendi insan n z n 
tüketimini kar lad n z gibi yabanc  
ülkelerin de tüketimini ( hracat) kar-

lad n z. Bunun için yabanc  ülkeler-
den paralar ald n z. Öyle ki bu paralar 

kar l nda ülkenizin mal ve hizmet 
ihtiyac n  kar lad n z gibi elinizde 
fazla para kald  (cari fazla). Kalan 
bu para, ülke vatanda n z n tasarru-
fudur. Merkez bankan zda birikmek 
zorunda. Bu paray  da de erlendir-
mek için merkez bankan z cari aç k 
veren ülkelerin hazine bonolar nda, 
tahvillerinde, geri kalm  ülkelerin 
ç lg n projelerinde de erlendirerek 
çifte kavrulmu  kazanç sa lamak-
tad r. Hem mal n z sat lmakta hem 
de bu mal kar l  gelen paray  mal 
satt n z ülkelerde faizi ile de erlen-
dirmektesiniz. Bundan iyisi am’da 
kays  derler, eskiler. (araç)

Merkez bankas ndaki 130 milyar do-
larl k amaca yukar da anlatt m z 
süreç (araç) sonucu ula t  isek gerçek 
ile söylenen aras nda çeli ki yoktur ve 
konu anlar hakikati söylemekteler.

Ülkemiz cari aç k veren bir ülkedir. 
Cari aç n kayna  da d  ticaret aç -

d r. Yani ülkemiz insan  çok çal p 
da fazla üreten bir yap ya sahip de il. 
Tam tersi az çal p çok tüketen bir 
yap ya sahip. Bu nedenle cari aç k ve-
riyoruz zaten. Peki, kasam zdaki 130 
milyar dolar nereden geldi? Çok ça-
l p üretmedi imize ve cari fazlam z 
olmad na göre bu para ne kar l  
geldi? Tabi ki garip guraban n soyul-
mas  ve i siz b rak lmas  kar l  gel-

di para. Nas l yap l yor bu i ?

1. Yüksek faiz vereceksiniz.

2. Kur art n  en  asyonun alt nda 
tutacaks n z ya da Türk liras n n 
de erini yüksek tutacaks n z.

3. Borç için al nan paralar  ve faiz-
lerini ödemek için dolayl  vergi-
leri yüksek tutacaks n z ve daha 
önce yap lan sabit sermaye mal-
lar n  yabanc lara satacaks n z ya 
da imtiyazl  yat r m alanlar  ve-
receksiniz.

4. Bütün bunlar  yaparken k smen 
devleti do rudan k smen de özel 
sektörde bankalar ya da büyük 
ithalatç  irketleri kullanarak do-
layl  borçlanmalar yapacaks n z.

Bütün bunlar n sonucunda cari aç k 
veren bir ülkenin refah kayb  göster-
gesi olan döviz rezervinin o ülkenin 
refah göstergesi olarak milleti inand -
racaks n z. Bence as l ba ar  bu inan-
d rma i inde.

efik ÇALI KAN

sefik.caliskan@ostimyatirim.com
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Sempozyumun aç l nda konu an 
Ula t rma, Denizcilik ve Haber-

le me Bakan  Binali Y ld r m, yaz ay-
lar na girildi ini, insanlar n art k tatile 
gitmek istedi ini belirterek, "Gidelim 
ama geri dönece imizi de mutlaka 
dü ünelim. Sa  salim gidelim, sevdik-
lerimizi üzmeyelim, onlara gözya  b -
rakmayal m, kurallara uyal m, yollar n 
kral  olmayal m" dedi. Bakan Y ld r m, 
"Emniyeti pazarl k yapmaya kalkt -
n z zaman hayat n z n pazarl n  ya-
p yorsunuz demektir. Ya amla ölüm 
aras nda pazarl k yap yorsunuz demek. 
Bunu yapmaya kimsenin hakk  yok" 
diye konu tu. Tra  k güvenli i konusu-
nun topyekün insanlar n ortak meselesi 
oldu una i aret eden Y ld r m, yüzde 

87'si insan  ilgilendiren, insan n n far-
k ndal n n art r lmas  ve e itilmesiyle 
ilgili olan bu konuyu kamu idarecileri-
nin tek ba na çözme imkan  olmad -
n , herkesin üzerine dü eni yapmas  ge-
rekti ini vurgulad . Tra  k güvenli ine 
dikkat çekmek ve daha güvenli seyahat 
için kuralar n uygulanmas n  te vik 
etmek için temsi-
li bir irade beyan  
belgesinin burada 
imzalanaca n  dile 
getiren Y ld r m, 
amac n tra  kte se-
yahat eden herkesi, 
kurallara uymaya 
davet etmek oldu-
unu kaydetti.

“Kazalar  en aza indirmeyi
hedefliyoruz”
çi leri Bakan  Muammer Güler de 

tra  k kazalar ndan ölümleri en aza 
indirmeyi hede  ediklerini, bundan 
dolay  tra  k kurallar na uyma ko-
nusunda bir irade olu turmaya, bu 
yönde bir kamuoyu yaratmaya önem 
verdiklerini söyledi. Kurallar  uygu-
lan r hale getirerek, tra  k kazalar n  
en aza indirmeyi hede  ediklerini be-
lirten Güler, insan faktörünü ortadan 
kald r p elektronik cihazlarla tra  k 
denetimini sa lamaya imkan vere-
cek sistemler üzerinde çal t klar n  
belirtti. 

Yeni Karayollar  Tra  k Kanunu'nda 
da tra  in elektronik sistemlerle 

denetlenmesi konusunda yeni düzen-
lemeler bulundu unu aktaran Bakan 
Güler, h z kontrolü ba ta olmak üze-
re tra  k denetimine, kurallara uyma 
konusunda irade olu turmaya ve 
bu yönde kamuoyu yaratmaya çok 
önem verdiklerini ifade etti.

Ankara’lı İşadamının 
İstanbul Çilesi

Geçti imiz hafta 2 günlük bir i  
seyahati için Libya’ya gittim. 
Maalesef Ankara’dan yurtd  

seyahatler çok s n rl … stanbul ba -
lant l  gitmek zorunda olmaktan dola-
y  gidi  ve dönü te toplam sekiz saat 
kayb m oldu. Ankara’dan yurtd na 
seyahat eden herkesin ya ad  s k n-
t … K sa süreli seyahat edenlerde yor-
gunlu u da dikkate al rsak önemli bir 
kay p sözkonusu… Ankaral  i adam-
lar na seslenmek istiyorum: “bu stan-
bul ba lant s ndan ne çektiniz be…”

Yurtd ndan Ankara’ya gelmek iste-

yen yabanc  i adamlar  da ayn  ekilde 
stanbul ba lant l  geliyorlar. Çevrem-

de birçok yabanc  misa  rin görü me-
yi stanbul’da yapmay  talep etti ine 
ahit oluyorum. Yani bizim Ankara’l  

çileke  i adamlar  bir de görü me için 
stanbul’a gidiyorlar. Bu sefer de s -

k nt  stanbul tra  ine girince ba l -
yor. Tabi bu durumda tra  kteki herkes 
s k nt  çekiyor. stanbul tra  indeki 
herkese seslenmek istiyorum: “bu s-
tanbul tra  inden ne çektiniz be…”

Eski devirlerde adam n biri stanbul’un 
ta  topra  alt n diye duyunca apar to-
par stanbul’a gitmi . Tabi o zamanlar 
yolculuk zor. Yorgun arg n varm  
stanbul’a… Otobüsten iner inmez 

yerde bir alt n görmü . Ama hiç oral  
olmam . Bu ak am iyi bir dinleneyim, 
alt nlar  yar n toplar m diye dü ün-
mü . Bir daha da alt n falan bulama-
m . Gariban memleketine kendini zor 
atm . Muhtemelen bu stanbul’dan ne 
çektim be diye dü ünmü tür.

Bakal m stanbul ehri,  nans n, kültü-
rün, sanat n, sporun, turizmin, ticaretin, 
sanayinin, fuarc l n vb. her alan n 
ba kenti olmaya ne kadar dayanabile-
cek. Bakal m stanbul ne zaman dile 

gelip, yeter diye ba racak. stanbul da 
herkesten çok çekiyor herhalde…

Asl nda hepimizin amac  refah içinde 
ya amakt r. Zaten devlet müessesesi 
de bunun için var. Halk na refah sa -
lamak... Refah n önemli ölçütlerinden 
biri de ki iler ya da sosyal gruplar 
aras nda uçurum olmamas … Do al 
olarak ehirler ve bölgeler aras ndaki 
büyük dengesizlik uçurumu derinle -
tirir. Nitekim gitti im fakir ve zengin 
ülkelerde gözlemledi im en önemli 
farklardan biri fakir ülkelerin kos ko-
caman, i irilmi  bir veya iki adet e-
hirleri var; ve bu ehirle di erleri ara-
s nda her aç dan çok fark var. Geli mi  
ülkelerin ehirle mesi daha stratejik… 
Farkl  ehirlere farkl  özellikler yüklü-
yorlar. Uçurum çok fazla de il.

Havaalan  tra  i ülkelerin geli mi -
lik düzeyleriyle çok yak ndan ilgili… 
Mesela dünyan n en çok havaalan  
tra  ine sahip ilk ülkeleri Amerika, 
Çin, ngiltere, Fransa diye s ralan p 
gidiyor. nternetten elde etti im ve-
rilerle havalimanlar n n yolcu tra  i 
ile ehirlerin nüfusu aras nda bir oran 
bulmaya çal t m. Ankara çok müteva-
zi duruyor. Ankara’da iç hat, d  hat 

ve transit yolcular dahil 2012 y l nda 
yolcu tra  i 9,2 milyon ki i olmu . 
Yani ehir nüfusunun 1,8 kat  civa-
r nda. Haydi Antalya gibi yo un turist 
tra  ine sahip havalimanlar  ile Ams-
terdam gibi yo un transit yolcu tra  i-
ne sahip olanlar  bir kenara b rakal m, 
Avrupa’n n birçok metropolünde bu 
oran 10 civar nda… Haydi Avrupa’n n 
nüfusu az oldu u için bu oran çok an-
laml  de il diyelim, Çin gibi çok ka-
labal k bir ülkede bile 4 civar nda… 
Yani havaliman nda ehir nüfusunun 
4 kat  yolcu tra  i olmu . Ekonomisi 
i  as etti dedi imiz Atina havaliman n-
da bile 2012 y l nda ehir nüfusunun 
3,2 kat  yolcu tra  i gerçekle mi . 
Benim inceledi im Avrupa’daki mu-
adili ehirler aras nda en dü ük oran 
Ankara’n n… 2012 y l nda bu oran 
stanbul’da 4,3 olarak gerçekle mi . 

stanbul’da üçüncü havaalan  ihalesi 
22,2 milyar Euro gibi uzmanlar n çok 
yüksek buldu u bir  yattan al nd -
na göre bu paran n kazan labilmesi 
için stanbul’un havaliman  tra  ini 
gittikçe art rmam z laz m. Ankara’l -
lar olarak stanbul ba lant l  yurtd  
seyahatlerde çile çekmeye daha uzun 
süre devam edece iz gibi duruyor.

Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Trafik güvenliğinde ‘ortak bilinç’ vurgusu

YILI KAZA SAYISI ÖLÜ SAYISI YARALI SAYISI

2008 950.120 4.236 184.468
2009 1.053.546 4.324 201.380
2010 1.104.388 4.045 211.496
2011 1.228.928 3.835 238.074
2012 1.296.636 3.750 268.102

Kaynak: h  p://www.tra  k.gov.tr/Sayfalar/Ista  s  kler/Genel-Kaza.aspx

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve ilgili 

kuruluşların işbirliğiyle ATO 
Congresium'da "4. Karayolu 

Trafik Güvenliği Sempozyum 
ve Sergisi" düzenlendi. 

Sempozyumda trafik 
güvenliğinin ortak bilinçle 

sağlanacağı hatırlatıldı.

Sempozyumda, trafik kurallarına uymaya özen gösterilen dizi filmlerin yayınlandığı televizyon 
kanallarının yöneticileriyle yapımcılara ödül verildi.

İki Bakan OSTİM standını ziyaret ederek yerli ve milli üretim 
misyonu, sektörel küme çalışmaları ve firmaların kabiliyetleri 
hakkında bilgiler aldı.  

GENEL KAZA İSTATİSTİKLERİ
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Küresel havac l k son y llarda h zla yük-
selen bir sektör. Aerospace Global Re-
port 2011 IMAP raporuna göre küresel 

havac l k ve savunma sektörü, 2005-2009 y lla-
r  aras nda yüzde 8,7’lik bir büyüme ile 920,6 
milyar Dolar (2009) de erine ula t . Bu büyüme 
içerisinde savunma yüzde 71,8’lik oranla bu pa-
zardan en büyük pay  al yor. Sivil havac l k sek-
törünün küresel büyüklü ü ise 260 milyar Dolar. 
Deloitte (2011 Mid Year Outlook For Global 
Aerospace and Defense Sector) raporuna göre 
2010 y l nda 972 uçak teslimat  ile tarihteki en 
iyi ikinci rakam  yakalad . ABD, küresel havac -
l k ve savunma sektör büyüklü ünün yüzde 59’u 
ile en büyük pazar konumunda. Bunu yüzde 22 
pay ile Avrupa ve yüzde 19 pay ile Asya-Pasi  k 
ülkeleri izliyor.

Boeing yüzde 7,4’lük oranla pazar n en büyü ü 
(ABD) olup, ikinci EADS (Hollanda) yüzde 6,5, 
üçüncü Lockheed Martin Corporation (ABD) 
yüzde 4,9 ve dördüncü yüzde 3,8’lik pay ile 
BAE Systems Plc ( ngiltere)  rmas . 

Havac l k sanayi, di er sektörlerden ayr  olarak 
hem sivil hem de savunma alan  içinde en hassas 
ve detayl  sistemler, regülâsyon, standart vb. dü-
zenlemelere sahip bir sektör. Ayr ca yine hem si-
vil hem savunma alan nda, teknoloji ve i  modeli 
geli melerine öncülük ediyor. Bu özellikleriyle 
küresel teknoloji taban n n geli mesinde de ol-
dukça etkili. Havac l k sektöründeki imalatç lar 
da sektöre özel “havac l k kültürü”nü özümse-
yen  rmalar.

20 y l içinde 30 bin yolcu
uça  üretilecek
Havac l k sanayi teknik riskleri yüksek ve özel 
projeler içerdi i için teknolojik ve ekonomik 
yönden çok özel bir konumda. Airbus, Boeing ve 
k sa bir süre sonra (gelecekteki ilk 10 y l içinde) 
sürece a rl kla dahil olaca  görülen Çin uçak 
sanayi aras ndaki rekabet nedeniyle ülkeler hatta 
bölgeler aras  politik arenada kritik durumu da 
var. Airbus Global Market Forecast, 2011-2030, 
2011; Boeing World Air Cargo Forecast, 2009-
2028, 2008; Boeing, “Current Market Outlook 
2011-2030, 2011 raporlar na göre uçak imalatç -
lar n n 2029/2030 y llar na kadar ki büyüme ön-
görüleri yüzde 5 civar nda. Bu çal malarda sek-
tördeki büyümenin istikrarl  bir ekilde devam 
edece ine, Orta Do u ve Asya Pasi  k pazar n n 

ön planda olaca na dikkat çekiliyor.

Yani her y l yakla k yüzde 4 ile 5 oran nda ar-
taca  öngörülen yolcu say s na paralel ekilde 
hem büyük yolcu uçaklar  hem de bölgesel uçak 
imalat nda önemli art lar bekleniyor. Deloitte 
(2011) raporunda önümüzdeki 20 y l içinde 26 
bin ile 30 bin adet yeni yolcu uça  üretilmesi 
öngörülüyor. Bölgesel uçaklarda da Embraer  r-
mas n n tahminleri göre gelecek 20 y l için 200 
milyar ABD dolar  de erinde 6875 uçak talebi 
gerçekle mesi bekleniyor.

‘Offsetle maliyet artar’ deniliyor;
örnekler bunu do rulam yor
Dünya ekonomisi için önemli bir yere sahip olan 
sivil havac l k konusunda Türkiye’nin kabiliyet-
leri de az msanmayacak bir nitelikte. Hem ana 
sanayi hem yan sanayi  rmalar  günden güne 
geli iyor ve konusunda tecrübeler kazan yor. Bi-
lindi i üzere son alt  ay içerisinde 252 adet uçak 
sipari i verildi. Bunlar n toplam hacmi 31,2 Mil-
yar Dolar olarak ölçülüyor. Bu seviyedeki sat -
larda stratejik olarak ilgili ülkelerin hükümetleri 
müdahil oluyor. Çünkü ülke ekonomisi için çok 
önemli bir konu.

Benzer al mlar yapan ba ka ülkeler, ödeme yap -
lan tutar n tamam n n ya da büyük bir k sm n n 
yine kendi ülkesi içerisinde harcanmas  yönünde 
yapt r m uyguluyor. Bunun ad na ya ‘offset’ ya 
da ‘al m kar l  i  aktar m ’ deniliyor. Bugün 
Boeing’in dünya genelindeki al mlar na bak l-
d nda eskiden sadece Amerika kaynaklar  ile 
üretilen uçak parçalar n n imdi farkl  farkl  
ülkelerde üretilmek zorunda kal nd  aç kça 
görülüyor. Günümüzde ülke olarak al m yapt -
m z her uçak yine bu ülkelere i  olarak gidiyor; 
Meksika, Japonya, Çin ve Fas ekonomilerini 
besliyor.

Uçak üreticisi  rmalar, bu tür offset benzeri 
uygulamalara s cak bakm yor ve uçaklar n ma-
liyetinin artaca  yönünde pazarl k konusundan 
ç karmaya çal yor. Bunun çok da do ru  olma-
d na u örneklerler verilebilir: Çin 150 Airbus 
uçak sipari i verdi ve Çin’de fabrika kurma art  
ko tu. 2009 y l nda A320 montaj hatt  kuruldu. 
Yine 3. büyük uçak imalatç s  Bombardier yolcu 
uça  üretmek için Çin’deki COMAC (Commer-
cial Aircraft of China)  rmas  ile anla ma im-
zalad  ve Bombardier’in C serisi uçak gövdeleri 
Çin’deki tesislerde üretiliyor. 

Yüzde 100 uygulayan ülkeler var
Türk  rmalar  yüksek kalitedeki uçak parçala-
r n  dü ük  yata üretebiliyor. Ayr ca dünyada 
havac l k sanayi alt yap s na sahip ülke say s  
oldukça az. Mevcut tedarik maliyetlerinde aç k 
olurlarsa, daha dü ük  yata üreteceklerini taah-
hüt edebiliyorlar. Dolay s yla ana üretici  rma-
lar maddi külfete girmemi  ve karlar n  art rm  
olacaklar. 

Gelecekte Türk uça n  üretebilmek için bu-
günden önlemlerin al nmas  gerekiyor. Bu gibi 
yüksek teknoloji ürünlerinde offset oran n  
yüzde 40-60 aras nda hatta yüzde 100 olarak 
uygulayan ülkeler var. Kore ve srail örnekleri 
ba ar l  ofset uygulamalar . Bugün  rmalar yeni 
i leri, dü ük  yata dahi olsa ana  rmalar n kendi 
ülkesindeki tedarikçilerin korunmas  amac yla, 
o ülke  rmalar ndan almaya zorlanmaktalar. 
Yükümlülükleri oldu undan di er ülkelere ver-
dikleri i leri aktaramad klar  için ancak kendi 
ülkelerinden ç karmak zorunda kal yorlar ve bu 
konuda haliyle direnç gösteriyorlar. Ancak unu-
tulmamal d r ki sat n almalar ülkemizin kaynak-
lar  ile yap l yor.

Türk firmalar  kaliteli
i lere imza at yor 
Hava yolu irketleri yolcu say nsa paralel olarak 
büyüyorlar; uça a binecek yolcu say s  artt kça 
onlar n gelece i daha güvende olacak. Pratik 
olarak öyle dü ünülebilir: Sanayisi geli mi  ül-
kede uça a binen ki i say s  daha fazla olacak. 
Hava yolu irketleri, uçak al mlar nda kendi ma-
liyetlerini art rmadan, gösterecekleri hassasiyet 
ile kendi geleceklerini de sa lam temellere oturt-
mu  olacaklar. Bu bilinç sadece THY’de de il 
bütün havayolu irketlerimizde geli meli. 

Türkiye’de offset uygulamalar n  savunma sa-
nayi alan nda Savunma Sanayi Müste arl  ba-
ar l  bir ekilde yürütüyor. Ülkemiz bu sayede 

hem kabiliyet kazand  hem de mali aç dan geti-
riler elde etti.

Sonuç olarak, Devletin, havayolu irketlerinin 
ve üretici  rmalar n ortak hareket edip, milli 
kaynaklar n ülkemize fayda getirecek ekilde 
harcanmas  gerekiyor. Yap lan sat n almalar n 
sadece yüzde 40‘ n  dahi ekonomimize döndü-
rebilsek Türkiye için çok büyük bir kazan m 
olacak.

Global ölçekte uçak imalat  yapan  rmalar, ima-
lat için daha ucuza ve daha kaliteli alt yüklenici 
ar yorlar ve “ucuz” olarak nitelendirilen ülke-
lerdeki yat r mlar ndan hiç de ho nut de iller. 
malat yapt rabilecek (alt yüklenici olabilecek) 

“havac l k kültürü”ne al k  rmalar ar yorlar. 
Türkiye’de hem kaliteli hem ucuz ana sanayi ve 
alt yükleniciler bulunuyor. 

6-8 Mart 2013 tarihleri aras nda Ankara’da ger-
çekle en “Savunma ve Havac l kta Endüstriyel 

birli i Günleri” Türk  rmalar n n gücünü bir 
kez daha gözler önüne serdi. Etkinli e Boeing, 
Airbus gibi sivil havac l k irketlerinin büyük 
ilgi gösterdi. 4000’in üzerinde ikili i  görü me-
si gerçekle tiren yabanc   rmalar Türkiye’deki 
savunma ve sivil havac l k sektöründe üretim 
yapan  rmalara ve kabiliyetlerine hayran kal-
m lard .

En az yüzde 40 yerli katk  
art  konulmal

Türkiye sivil havac l k alan nda son y llarda bü-
yük bir büyüme gösterdi. Bu, bizim ülke olarak 
gururumuz. Son aylarda Türk Hava Yollar  artan 
talebi kar lamak amac  ile 137 adet Airbus, 115 
Adet Boeing sat n ald . Al nan uçaklar 2014-
2021 tarih aral nda teslim edilecek. Uçak al m-
lar ndaki toplam proje bedeli yakla k olarak 
31,2 milyar Dolar ve toplam i in yüzde 6’l k k s-
m  yani 1,8 milyar Dolar’l k tutar için yerli katk  
pay  niyet beyan  al nd . Di er taraftan savunma 
projelerine ve ofset uygulamalar na bak ld n-
da; ATAK helikopteri, genel maksat helikopteri 
ve F 35 uça n n toplam proje bedeli 22,7 milyar 
Dolar ve yüzde 57 offset uygulanarak 13 Milyar 
dolar yerli katk  pay  sa land .

Bu kapsamda Türkiye, dünyadaki sivil havac l k 
sektörü için parlayan bir y ld z olabilecekken, 
bu ans n Türkiye’nin elinden al nmamas  için 
ülkemizin üst düzey yöneticilerinin gerekli has-
sasiyeti gösterece inden eminiz. Nas l ki bizden 
daha zengin bir ülkenin devleti böyle önemli bir 
al mda müdahil oluyorsa, bizim devletimizin 
de ülke ç karlar  do rultusunda müdahil olmas  
yad rganmayacak. Bu kapsamda sivil uçak al m-
lar nda en az yüzde 40 yerli katk  pay  konulma-
s n n ülkemiz ve sivil havac l k sektörü için en 
uygun çözüm olacak.

Kamu alımlarında gündemden düşmeyen maddelerin başında ‘offset’ kavramı geliyor. Savunma sektöründe yüzde 70’lerle oldukça iyi bir çizgi yakalayan uygulamanın sivil 
havacılık alımlarında da artması bekleniyor. Türk Hava Yolları (THY) tarafından 137 adet Airbus, 115 Adet Boeing uçağı için anlaşma imzalandı. 2014-2021 tarih aralığında
teslim edilecek uçakların toplam proje bedeli yaklaşık olarak 31,2 milyar Dolar. İşin yüzde 6’lık kısmı yani 1,8 milyar Dolar’lık tutar için yerli katkı payı niyet beyanı alındı.
Yapılan değerlendirmelerde, sivil uçak alımlarında en az yüzde 40 yerli katkı payı konulmasının ülkemiz ve sivil havacılık sektörü için en uygun çözüm olacağı kaydedildi.

KOBİ’ler sivil havacılıkta da kanatlanmak istiyorKOBİ’ler sivil havacılıkta da kanatlanmak istiyor

Yerli katkı payına ‘en az yüzde 40’ talebi

ULUSAL OFSET POLİTİKALARI KARŞILAŞTIRMASI 
Ülke Ofset Sektörü Asgari De er (Milyon US$) Asgari Ofset Yüzdesi Do rudan / Dolayl Odak Ofset Faaliyetlerinin Alanlar

Suudi Arabistan Sivil ve Askeri Aç kça belir  lmemi % 35 kiside
Ekonomik çe itlilik, i gücü geli imi, stratejik kendine yeterlilik ve 
teknoloji transferi

Hindistan Askeri 65 Milyon $ % 30 Do rudan Sa  n alma, hintli  rmalara ya  r m ve ortak giri imler

Kore Askeri
10 Milyon $ ama muhtemelen ofset gerek  inde takdir-
de bu rakam daha az olacak  r.

% 30 - % 50’den fazla kiside Son teknoloji al m , üre  m ve ihracat parçalar  ve aksamlar

Brezilya Askeri 5 Milyon $ % 100 Kar k Teknoloji Transferi

Kanada Sivil ve Askeri 100 Milyon $ ancak  pine göre azalabilir. % 100 kiside Teknoloji Transferi

Avustralya Sivil ve Askeri 9 Milyon $ (sivil)-4 Milyon $ (askeri)
Karl  oldu u sürece yerli 
üre  m azami seviyede

kiside 
Yerli üre  m, Ar-Ge, teknoloji transferi, yurtd  sa  lar, altyap  
ve ortak giri imler

Türkiye Sivil ve Askeri 10 Milyon $ % 50 kiside hracat, teknoloji transferi , Ar-Ge ve e i  m

srail Sivil ve Askeri 5 Milyon $ % 35 Fark yok
Alt sözle meler, Ar-Ge, teknoloji transferi ve pazara eri im/pazar 
pay

BAE Askeri 10 Milyon $ % 60 Dolayl BAE’nin ekonomisine ekonomik de er ka  yor.

Kuveyt Sivil ve Askeri 34 Milyon $ (sivil)-10 Milyon $ (askeri) % 35 Kar k Teknoloji transferi ve teknolojik ortakl k

Kaynak: Deloi  e Amerika (Deloi  e Geli  rme Ltd.)”Savunma- Yeni Gerçekler, nova  f Cevaplar”, 8 Ekim2010
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Yaptığı başarılı faaliyetleriyle üniversiteleri 
sahaya indiren, sanayici-akademisyen 

birlikteliğini her geçen gün geliştiren 
Çankaya Üniversitesi son sınıf öğrencilerini 

iş hayatına da hazırlamış oluyor.

Üniversite-sanayi işbirliğinde örnek modelÜniversite-sanayi işbirliğinde örnek model
Yüreğini Bölgesinin Yüreğini Bölgesinin 
ve Ülkesinin ve Ülkesinin 
Kalkınmasına Kalkınmasına 
Adayan Bir RektörAdayan Bir Rektör

Prof. Dr. Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin GüvençZiya Burhanettin Güvenç

Üniversite-sanayi işbirliğinin çatı kuruluşlarından ÜSİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği
Merkezleri Platformu) 6. Ulusal Kongresi Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

ÜS MP Düzce'de topland  ÜS MP Düzce'de topland  

9-10 May s tarihlerindeki kongrede Hizmet 
Birimleri Olarak Üniversite TTO'lar ndan 

Üniversitelerin ve Sanayinin Beklentileri, 
TTO'lar n Sa layaca  Toplumsal Yarar ile TTO 
Sistemi ve TTO Süreçlerinden Türkiye Ulusal 
ve Uluslararas  Ölçekte Neler Beklemeli? ana 
ba l klar  tart ld . Kongreye OST M ad na Yö-
netim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, OST M 
Teknoloji A. . Yönetim Kurulu Ba kan  Doç. 
Dr. Sedat Çelikdo an, OST M Vakf  Genel Sek-
reteri Gülnaz Karaosmano lu ile Kauçuk Küme 
Koordinatörü Cenk Ç narba  kat ld .

“Etkin bir mekanizma art”
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cande er Y l-
maz,  Özye in Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Er-
han Erkut ve Sabanc  Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. A. Nihat Berker’in konu mac  oldu u ‘Hiz-
met Birimleri Olarak Üniversite TTO’lar ndan 
Üniversitelerin Beklentileri’ ba l kl  oturumda 
üniversite ile sanayici aras nda etkin ve sürdürü-
lebilir i birliklerinin önemi vurguland . 

Oturumun ard ndan söz alan OST M Yönetim 

Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, OST M’de farkl  

bir model üzerinde çal t klar n  ve üniversite-

sanayi i birli ini art rmak istediklerini kaydetti. 

Kurumsal olarak  rmalar , üniversiteleri, destek-

leyici kurulu lar  ve kamuyu ayn  masaya topla-

d klar n  kaydeden Ayd n, ”Çankaya Üniversitesi 

ile bu noktada örnek bir model uyguluyoruz. Bu, 

ö rencinin staj a amas nda ba l yor, master dok-

tora tezleri dahil. Üniversitelerle sektörel bazda 

rekabetçi olman n yolunu, yöntemini, insan kay-

naklar n , sorunlar n  ve çözüm önerilerini hep 

beraber tart yoruz. Kümelenme modeliyle i  ve 

in aat makineleri, medikal, yenilenebilir enerji, 

rayl  ula m sistemleri, savunma ve kauçuk ba -

l klar nda çal yoruz ve sorunlar n n çözümü için 

ilgili tara  ar  e le tiriyoruz. Türkiye’de rayl  ta t 

sistemleri üretilmiyor. Türkiye’nin bu aç n  ka-

patmak üzere üniversite, akademisyen, ö renci, 

sanayici ve ara t rma merkezlerini bir 

araya getiriyoruz. Bunu yapmad m z 

zaman ara t rmalar n, i birliklerinin, 

teknoloji transferlerinin çok fazla bir 

anlam  kalm yor. Rayl  ta tlar  yurt-

d ndan almaya devam ediyorsan z, 

kamuyu bu konuda etkileyecek bir 

mekanizman z yoksa yapaca n z 

teknolojinin de bir kar l  olmuyor. 

Tüm aktörleri ayn  masada toplama-

m z gerekiyor.” dedi.

Üniversitede uygulama projelerine çok 
önem veriliyor. Bir y l boyunca ö renci 
gruplar na dan manl k etmek üzere, 

her proje için 3 akademisyen görevlendiriliyor. 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç konunun önemini “Sahaya 
inmeyene diploma yok!” sözleriyle vurguluyor. 
Ö rencilerden bu çal malar s ras nda haftan n 
en az bir gününü inceleme ve bilgi toplamaya 
yönelik olarak ilgili kurulu larda geçirmeleri 
bekleniyor. Ayda bir tüm proje payda lar n  bir 
araya getiren toplant lar düzenleniyor. Ö renciler 
elde ettikleri sonuçlar  bölümlerinde olu turulan 
jüriler kar s nda sunduklar  gibi sahaya inerek, 

sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren kurulu lar 
ile de payla yor. Çal malar kapsam nda, seçilen 
kurulu larda, sistem analizi çal malar  ile gün-
lük hayatta kar la lan bir endüstriyel problemin 
tespitinin ard ndan, problemin çözümüne yönelik 
olarak model kurulmas  ve bu modelin çözümü 
neticesinde elde edilen sonuçlar n bir karar destek 
sistemi yard m  ile ilgili kurulu un kullan m na 
sunulmas  yer al yor. 24 May s 2013 tarihinde 
gerçekle tirilen ve sanayicilerin de kat ld  
sunumlarda, Üniversitenin Endüstri Mühendisli i 
bölümü ö rencileri OST M’in i birli iyle her y l 
yürütülmekte olan,  rmalar için oldukça yarar 
sa layan ve i letmelerin ya ad klar  sorunlara 
çözümler getiren bitirme projelerini tan tt lar. 
14 gruba ayr lan ö renciler farkl  sektörlerdeki 
çal malar n n ayr nt lar n  payla t lar. 

Çankaya Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k 
Fakültesi her y l bu ekilde haz rlanan proje 
çal malar n  bir sonraki y l bir kitapta toplayarak 
yay nl yor. 

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, ülke-

mizde üniversite-sanayi i birli ini en çok 
dile getiren, bu amaçla kurumsal ve bi-
reysel gayretlerini ortaya koyan isimlerin 
ba nda geliyor. Sahaya inmeyen ve proje 
haz rlamayan ö rencilerin diplomalar n  
imzalamayaca n  belirterek, onlar  teo-
rik ö retileri pratikte görmeye te vik eden 
Güvenç, “üniversite-sanayi i birli i ül-
kemizde y llard r söylenen; ama bir türlü 
gerçekle tirilemeyen bir tan md r.” diyor. 
Sanayiye olan desteklerini sosyal sorum-
luluk olarak gören Güvenç, Bat ’da bu 
kavram n çok güçlü oldu unu ifade ediyor. 

Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ö renci 
projeleri ve üniversite-sanayi i birli i 
hakk nda unlar  söylüyor:

“Üniversite sanayi i birli i y llard r 
söylenen; ama bir türlü gerçekle tirilemeyen 
bir tan md r. Bu deyim, Türkiye’de hiçbir 
zaman kök salamad , tutunamad . An-
cak geli mi  ülkelerde, özellikle ABD’de 
üniversite-sanayi i birli i çok güçlü ve iç 
içedir. Sanayinin talepleri üniversitelerin 
projeleri oluyor. Bunu biz de sanayicile-
rimizle yak n ili kiler içine girdi imizde 
gördük. Hepsi, üniversite-sanayi i birli i 
deyince “yok öyle bir ey” diyor. “Peki, siz 
Çankaya Üniversitesi ile çal yorsunuz” 
denildi inde “o ayr  bir ey” deniyor. 
Çankaya Üniversitesi ve OST M Orga-
nize Sanayi Bölgesi aras nda ortak, kader 
birli i yapm  çal malar m z var. 

Bir üniversite bölgesindeki, ülkesindeki 
her türlü hastal ktan sorumludur. Üni-
versitenin sosyal sorumlulu u vard r. Bu 
nedenle üniversitenin sanayinin içinde 
olmas , onunla i birli i yapmas , dertlerine 
çözüm bulmas  onun aslî görevlerinden 

biridir. Bu, ayn  zamanda gönüllü bir ey-
lemdir. Bu, bizim kalpten yapt m z bir 
sosyal sorumlulu umuzdur. Zaten bunu 
sorumluluk olarak kabul etmemizin nede-
ni bu i i gönüllü yap yor olmam z. Ünlü 
bir hadisin tam bununla ili kisi vard r; 
“kom usu açken tok yatan bizden de ildir” 
diyor Peygamber Efendimiz.”

“Gerçek hayatla tan t r yoruz”
Güvenç, ö renci projelerinde amaçlar n n; 
 rmalar n üretim, lojistik, pazarlama, 

ihracat gibi konularda ya ad klar  ve ge-
rekli zaman ve personeli ay ramad klar  
için çözemedikleri problemleri, yap lan 
ö renci projeleriyle çözmek oldu unu 
söylüyor. Mezun olacak ö rencilerin üni-
versitede ald klar  e itimin gerçek hay-
atta bir uygulamas n  gerçekle tirdiklerini 
dile getiren Güvenç, “Bu sayede bizler, 
ö rencilerimiz ve ö retim elemanlar m z, 
sanayinin gerçek bir ihtiyac  olan ko-
nuda çal p, onlar n tecrübelerinden 
yararlan yor, onlar n nelerle u ra t n , 
nas l ya ad n  anl yoruz, onlar n 
sorunlar na çözüm bulmaya çal yoruz. 
Sanayi, ki ço u KOB ’ler, üniversit-
enin bilgisinden yararlan yor, üniversit-
eyi tan yor. Sonuçta hem üniversite, hem 
sanayimiz hem de bölgemiz ve ülkemiz 
kazan yor.” dedi.

Endüstri Mühendisliği Bölümü bu yıl, 
ikisi Ankara Büyükşehir Belediyesi 
EGO Otobüs İşletmesi, biri Esenboğa 
Havalimanı’nda DHMİ ile TAV’ın ortak 
bir çalışması, üçü Sincan Organize 
Sanayi Bölgesi, dördü Kazan yolu 
üzerinde yer alan kuruluşlar olmak 
üzere Ankara’nın çeşitli bölgelerine 
dağılarak toplam 14 uygulamalı proje 
çalışması yaptı.
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D8 Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed Musavi, mevcut işbirliklerinin istenilen noktada 
olmadığını vurguladı. Musavi, Türkiye’nin liderliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Büyük bir ekonomik potansiyeli, çe itli kay-
naklar , geni  bir nüfus ve co ra   alan  temsil 

eden 8 ülke aras nda ticaret ili kilerinde yeni f r-
satlar olu turmak ve çe itlendirmek, uluslararas  
düzeyde karar alma sürecine kat l m  art rmak, 
somut ortak projeler etraf nda ekonomik i bir-
li ini geli tirmek ve geli mekte olan ülkelerin 
dünya ekonomisindeki durumlar n  güçlendirmek 
amac yla faaliyet gösteren D8 örgütünün Genel 
Sekreteri Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed 
Musavi OST M’de kurum çal malar n  ve proje-
leri dinledi. 

Banglade , M s r, Endonezya, ran, Malezya, 
Nijerya, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi oldu u 
D8’in kurulu  tüzü ünde 20 ayr  alanda çal ma 
ve i birli i öngörüldü ünü, çal malar n daha h zl  
ilerleyebilmesi için ticaret, sanayi, tar m, enerji ve 
ula ma odaklan ld n  ifade eden Musavi, sanayi 
ba l n n 12 alt grubuyla en aktif alan oldu unu 
dile getirdi. Sanayi bakanlar  seviyesinde bugüne 
kadar üç toplant  düzenlendi ini anlatan Musavi, 
bu toplant lara özel sektörün yak n ilgi gösterdi-
ini kaydetti.

Devlet ba kanlar n n zirvelerde yapt  konu -
malarda “teknoloji transferi” ve sanayi”ye dik-

kat çektiklerini an msatan Musavi, “D8 üyeleri 
aras nda sanayi potansiyeli en yüksek olan ülke 
Türkiye’dir. Üyelerimizin hepsinde organize sa-
nayi bölgeleri var. Ancak bu sistem ülkenizde çok 
geli mi . Türkiye’nin bu nedenle özel sektörü bir 
araya getirmek ve daha fazla i birli i için aktif rol 
almas  gerekiyor.” dedi. Musavi, mevcut i birlik-
lerinin de istenilen noktada olmad n  vurgula-
yarak, Türkiye’nin liderli inde daha iyi noktalara 
gelinece ini ifade etti.

Musavi: D8’in Türkiye’nin Musavi: D8’in Türkiye’nin 
liderliğine ihtiyacı varliderliğine ihtiyacı var

Genel Sekreter Musavi, D8 bünyesindeki 
çalışmaların daha hızlı ilerleyebilmesi için 
ticaret, sanayi, tarım, enerji ve ulaşıma 
odaklanıldığını ifade etti. 

Fas Temsilciler Meclisi Maliye ve Ekonomik 
Kalk nma Komisyonu Ba kan  Said Kha ro-

une ve Komisyon üyeleri Türkiye temaslar  kap-
sam nda OST M’e geldi. OST M Yat r m Proje 
ve D  li kiler Koordinatörü Abdullah Çörtü 
ve küme yöneticileriyle bir araya gelen heyete 

kurumsal yap , yat r mlar ile projeler tan t ld , 
i letmeler ve  nansal destekler hakk nda bilgiler 
verildi.  Sunumlar n ard ndan görü lerini aktaran 
Fas Maliye ve Ekonomik Kalk nma Komisyon 
Ba kan  Said Kha roune, OST M’in Türkiye’nin 
sanayi alan nda geli iminde ve ticaret hacminin 
büyümesinde çok önemli katk s  oldu unu be-
lirtti. 

Kha roune, “OST M’i biz, kendi alan nda çok 
özel bir organize sanayi bölgesi olarak görüyo-
ruz. Farkl  alanlarda liderlik yapan, bunlar  bir 
araya getiren ve Türkiye’nin sanayide gücünü ar-
t ran lokomotif rolü var. Türkiye’nin ticaretinde 
öncülük yap yor ve ciddi tecrübe sahibi. Sadece 
Ankara’da de il Türkiye’de bile özel sektörde 5 
bin i letmeyi bünyesinde bulunduran 50 bin ka-
dar çal an  olan hepsini bir araya getirip yöneten 
böyle bir güç. Ankara’da olmas  gerçekten çok 
önemli bir husus. Bunu bir ülke için çok önemli 
görüyorum.” dedi.

“Türkiye’nin sanayi gücüsünüz”“Türkiye’nin sanayi gücüsünüz”

Suudi Arabistan, petrolün d nda farkl  
sektörlerde yat r m ata na geçmek ve 

sanayi kentlerinin say s n  art rmak istiyor. 
Ülkenin entegre altyap  ve hizmetler ile 
sanayi kentlerinin geli iminden sorumlu 
kurumu MODON iyi örnekleri mercek al-
t na ald . 

Suudi Arabistan, ekonomiyi daha fazla ge-
li tirmek, daha fazla yerli kaynaklar n kul-
lan m , üretimin artmas  ve istihdam ama-
c yla i birli i a n  geni letme e iliminde. 
K sa ad  MODON olan Suudi Sanayi Böl-
geleri Kurumu ülkelerinde mevcut bulunan 
sanayi kentlerinin say s n  ve ihtisas alanla-
r n  art rmak için bir dizi çal malara ba la-
d . Bu kapsamda OST M modelini yerinde 

görmek isteyen MODON temsilcileri ku-
rum hakk nda bilgiler alarak i letmelerde 
incelemelerde bulundu. 

Savunma sanayine 
odaklan lacak
MODON’un Proje Departman Direktö-
rü Abdullah Fahad Alfassam, 29 sanayi 
kentini 2016 y l na kadar 40’a ç karma-
y  hede  ediklerini, OST M’i bu konuda 
kendilerine yak n gördüklerini ve birlik-
te çal mak istediklerini bildirdi.

Petrol kaynaklar n n yan  s ra yeni ya-
p lacak sanayi ehirlerinde savunma sa-
nayine a rl k verilece i bilgisini veren 
Proje Departman Direktörü Abdullah 

Fahad Alfassam, OST M ile stra-
tejik partner olabileceklerine inan-
d n  söyledi. OST M’i kendileri-
ne yak n gördüklerini ve Türkiye 
ile mevcut ticaret hacminin geli -
tirilmesi gerekti ini söyleyen Ab-
dullah Fahad Alfassam, çal ma-
lar  devam eden sanayi ehirlerine 
yat r m yapan Türk i adamlar n n 
di er yat r mc lardan daha avan-
tajl  olaca  ifade etti. 

Fas Temsilciler Meclisi Maliye ve Ekonomik Kalkınma Komisyonu Başkanı Said 
Khaıroune, OSTİM’in sahip olduğu ciddi tecrübe ile Türkiye’nin sanayi gücünü 

artırdığını ve faaliyetleriyle bir çok alanda öncülük yaptığını söyledi. 

Seyid Ali
Muhammed  Musavi

OST M’in ara yüzlerinden biri olan 
ODEM (OST M Dan manl k ve 

E itim Merkezi), TSE taraf ndan yap -
lan tetkiki s f r hata ile tamamlayarak 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sis-
temi Belgesi’ni almaya hak kazand . 
ODEM bu ba ar s yla, 18 y ll k süreçte 
‘s f r hata’ ba ar s n  gösteren 50 irket 
aras na ismini yazd rd .

Kuruldu u günden 
bugüne KOB ’lerin 
ihtiyaçlar na yönelik 
gerçekle tirdi i yasal 
zorunluluk e itimleri, 
mesleki ve teknik e i-
timler, devlet destekli 
e itimler ile CE, Kalite 
Yönetim Sitemi, Tesis 
Güvenlik alanlar nda 
dan manl k hizmetleri 
veren ODEM, kapasitesini ve hizmet 
kalitesini KOB ’lere avantaj sa laya-
cak ekilde art r yor.

Bölgesel kalk nmaya yönelik projeler 
üreterek  rmalara özel çözümler su-
nan ODEM, son olarak TSE taraf n-
dan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi tetkiklerini ‘s f r hata’ 
ile tamamlayarak ba ar lar na bir ye-
nisini daha ekledi. Tetkikler sonunda 
görü lerini payla an TSE yetkilileri 
söz konusu belgelendirme çal malar -
n n 1995 y l nda ba lad n  ve 4.000 
 rman n denetimden geçti ini bilgi-

sini verdiler. Bu  rmalardan yakla k 
50’sinin denetimlerini ‘s f r hata’ ile 
tamamlad n  hat rlatan yetkililer, 
ODEM’in bu  rmalardan biri oldu u-
nu kaydettiler.  Yetkililer ayr ca bu 
modelin özgün ve uygulanan bir sistem 
oldu una dikkat çekerek di er kurum 
ve kurulu lara örnek te kil etti ini vur-

gulad lar. 

KOB ’lere avantaj sa la-
yacak ekilde kapasitesini 
art ran ODEM, farkl  ku-
rulu lar taraf ndan verilen 
bir çok belge ve statünün 
de sahibi. Dan manl k 
hizmetlerinde KOB ’lerin 
KOSGEB desteklerinden 
faydalanabilmeleri için 
gerekli olan TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesi sahibi 
olan ODEM, Ekonomi Bakanl  ta-
raf ndan Yetkilendirilmi  E itim Ku-
rulu u, Savunma Sanayi Müste arl  
taraf ndan yetkilendirilmi  ve KOB  
Dan manl k Merkezi uygulay c s  
statüsünü ta yor. ISO 10002 Mü teri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi belge-
lendirme çal malar na ise devam edi-
liyor.

TSE tarafından yapılan tetkiki sıfır hata ile tamamlayan ODEM ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

ODEM ba ar lar n  ODEM ba ar lar n  
ISO belgesi ile taçland rdISO belgesi ile taçland rd

Tetkikleri 
‘sıfır hata’ ile 
tamamlayan

 50 şirket
 arasına girdi

Petrol ülkesindePetrol ülkesinde
sanayileşme atağısanayileşme atağı
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Toplant  öncesi bir araya gelen, kmal 
Teknik Yönetim Kurulu Ba kan  
S tk  Öztuna, Yüksekokul Müdürü 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alt nöz ve Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanl  Bölüm 

Ba kan  Cem Küçüktepep nar ö renciler 
için faydal  olabilecek bu toplant  üzerine 
de erlendirmeler yapt lar. Ö rencilerin 
gelece e daha olumlu bakmas  için OST M 
Yönetiminden de destek isteyen Yükseko-

kul Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet 
Alt nöz,  rmalar 
ile ö rencileri bir 
araya getirerek 
ö rencilerin i  ha-
yat na daha olumlu 
bakabilece ini 
söyledi.

kmal Teknik 
Yönetim Kurulu 
Ba kan  S tk  
Öztuna, Do an 
Tel Örgü Genel 
Müdürü Ferhat 
Gündo an, Nurus 
Mobilya Yönetim 

Kurulu Üyesi Birten Gökyay ve an 
skender Yönetim Kurulu Üyesi Do an 

Tav an’ n da aralar nda bulundu u kat -
l mc lar n yapt klar  sunumlar ile devam 
eden toplant da a rl kl  olarak aile 
irketlerinin geli imi ve yönetimi konusu 

de erlendirildi.

Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meh-
met Alt nöz, “Firmalar n geli im süreç-
lerinde,  daha iyi dü ünmek, dü ünürken 
üretmek ve üretimin hayaller ile ba lad -

, hayallerin gerçekle me evresinde de 
markala man n ortaya ç kt  bir yap ya 
tan k oluyoruz.” dedi.

“Ba ar n n s rr  
olumlu bak  aç ”

kmal Teknik Yönetim Kurulu Ba ka-
n  S tk  Öztuna sunumunun ard ndan 
yapt  konu mada hayata kar  mazeret 
üretmeden dik durabilmenin ve özele tiri 
yapabilmenin i  hayat nda olumlu geri 
dönü ler için en büyük etken oldu unu 
söyledi. Öztuna, “Güler yüzü hiçbir za-
man eksik etmeden ticaret yapabilirseniz, 
hayal gücünüzü de üretim için olumlu 
kullanabilirseniz ba ar y  zaten yaka-
lam s n z demektir.” dedi. Aile irketi 
yönetimi ve gelecek ku aklar  yönetime 
haz rlama konusunda da çe itli bilgiler 
aktaran S tk  Öztuna “E er geçmi inizi 
sahiplenirseniz gelece inizi ayd nlatabi-
lirsiniz.” diye konu tu.

Ö rencilerin de soru-cevap eklinde 
kat l m sa lad  toplant  plaket töreni ile 
son buldu.

Ajans bu çerçevede, haz rl k çal malar ndan 
sorumlu oldu u Ankara Bölge Plan  2014 – 

2023 için çal malar n  sürdürüyor. Daha önce ger-
çekle tirilen “Ankara’da Ya amak”, “Ankara’da 
Çevre” ve “Ankara’da Çal mak” ba l kl  Odak 
Grup Toplant lar n n ard ndan imdi de daha geni  
payda  kat l m  ile “Ortak Ak l Toplant s ” gerçek-
le tirildi.

ATO Congresium’da gerçekle tirilen toplant ya 
Ankara Valisi ve Ankara Kalk nma Ajans  Yö-
netim Kurulu Ba kan  Alâaddin Yüksel, Kalk n-
ma Kurulu Ba kan  Dr. Mustafa Lale, OST M 

Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, Ankara 
Kalk nma Ajans  Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara 
Kalk nma Ajans  Genel Sekreteri Doç. Dr. As m 
Balc , l Yöneticileri, lçe Belediye Ba kanlar , 
Kaymakamlar, Üniversite Rektörleri, sivil toplum 
ve kamu kurumu temsilcileri ile çok say da davetli 
kat ld .

“Dünya ne yap yorsa biz de 
onu yapaca z”
Toplant n n aç l  konu mas n  yapan Vali Yüksel, 
Ankara’n n fark ndal n n art r lmas  ve ehir dina-
miklerinin hayata geçirilmesi konular na dikkati çekti.

Bir ehrin ortak ak lda bulu mas n n önemine de-
inen Yüksel, “Yeni bir yüzy l ya yoruz. Bütün 

kavramlar n çat s  y k ld . Hepsi yeniden tart l -
yor. Dün konu tu umuz konuyu bugün konu mu-
yoruz. Dünyadaki bütün ekonomik, yöresel teoriler 
de i ti” eklinde konu tu.

Vali Yüksel, Ankara’n n dinamik bir topluma sa-
hip oldu unu dile getirerek, “Dünya ne yap yorsa 
biz de onu yapaca z. Yeni eyler yazman n anla-
m  yok. Ortak ak lda bulu mal y z” diyerek toplan-
t n n önemine vurgu yapt .

 “Ankara 2023 hedefinin
en önemli aktörü”
Ankara Kalk nma Ajans  Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Balc , Ankara Bölge Plan ’n n uzun bir dönemi 
kapsad n  belirterek, yeni plan n 2014-2023 aras  
10 y ll k dönemi kapsad n  bildirdi. Bu plan ile 
bölgenin 10 y ll k kalk nma hede  erinin belirlene-
ce ini kaydeden Balc , geli me eksenlerinin ortaya 
koyulaca n  ve büyüme stratejilerinin tespit edi-
lece ini söyledi. Takip edilecek metoda ve planda 
yer alacak temel konulara ili kin görü  al veri -
lerine, uzmanlar n de erlendirmeleri ve Bakanl k 
görü leri do rultusunda karar verdiklerini dile ge-
tiren Balc , daha sonra veri, bilgi ve belgelere da-
yal  olarak zengin bir mevcut durum resmini ortaya 
ç kard klar n  ifade etti.

Siyasi ba kent olarak Ankara’n n geçen yüz y lda 
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, ekonomik, 

sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik 
geli iminde önemli roller üstlendi ini belirten 
Genel Sekreter Balc , Ankara’n n birçok alanda 
Türkiye’ye öncülük etti ini ve ülkenin dünyaya 
aç lan kap s  oldu unu vurgulad . Balc , “Önümüz-
deki dönemde de bu rolünü en iyi ekilde oynama-
ya, üzerine dü en her türlü görevi en iyi ekilde 
yerine getirmeye devam edecektir. Bu çerçevede 
2023 hede  erinin gerçekle tirilmesinde en önemli 
aktörlerden biri olacakt r Ankara” dedi.

“Ankara teknolojinin
Türkiye’deki üssüdür”
Kalk nma Kurulu Ba kan  Dr. Mustafa Lale toplum-
lar için oldu u kadar ehirler içinde önemli olan sür-
dürülebilir bir kalk nma kültürünün olu turulmas  ve 
bunu ba arabilmek içinde bilimin ve bilginin rolünün 
art r lmas  gerekti ini vurgulad . Lale, unlar  kaydet-
ti: “Ankara’m z sadece ülkemizin de il dünyan n en 
sayg n bilim merkezlerinden birisi haline dönü türü-
lebilecek potansiyele sahiptir. Bugün 20 üniversitesi, 
üniversitelerin önderlik yapt  5’i aktif 6 teknokent’i 
ve burada bulunan 840  rmas  ile bilim ve teknoloji-
nin Türkiye’deki üssü haline dönü mü tür.”

Konu malar n ard ndan, elektronik oylama yöneti-
mi ile Ankara’ya ve ehrin de erlerine ili kin anket 
yap ld . Anket çal mas n n ard ndan ise Ankara 
Kalk nma Ajans  Kalk nma Kurulu Ba kan  Dr. 
Mustafa Lale “ novasyon ve Giri imcilik” ba l kl  
bir sunum gerçekle tirdi.

DTÖ Kamu Alımları Anlaşması’nda 
yeni gelişmeler
Lihtenştayn, Dünya Ticaret Örgütü çatısında hazırlanan 
Kamu Alımları Anlaşması'nın (GPA) Mart ayı sonu 
itibariyle revize edilerek düzenlenmiş yeni halini kabul 
eden ilk üye ülke konumuna geldi. Konuya ilişkin bir 
açıklama yapan DTÖ Genel Direktörü Pascal Lamy, onay 
prosedürlerinin tamamlanması sonucu, Lihtenştayn'ın 
revize Anlaşmayı kabul ettiğini bildirdi. Lamy, bu 
girişimin diğer ülkeler tarafından da takip edilmesi 
gerektiğini vurgularken, bu sayede üye ülkelerde yeni 
GPA'in Bali'de düzenlenecek Bakanlar Konferansı'ndan 
evvel yürürlüğe girebileceğini dile getirdi. Lamy, 
düzenlenmiş Anlaşma metni ile kamu alımlarına yönelik 
80 ile 100 milyar dolar arasında piyasaya giriş fırsatı 
yaratılacağını ifade etti.

AB'de çelik tüketicisi sektörlerin 
faaliyetlerinde düşüş
2012 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlayan 
daralma eğiliminin etkisiyle, AB'nin temel çelik tüketicisi 
sektörlerinin faaliyetleri, 2012 yılının tamamında %4 
oranında azaldı. Mevcut veriler, söz konusu daralma 
eğiliminin, 2013 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini 
gösteriyor. Arz zincirinin üst ve alt kısmında yaşanan 
belirsizliğin, likidite ve finansman problemleri ile 
birleşmesi sonucunda, AB çelik kullanıcısı sektörlerin 
faaliyetleri durma noktasına geldi. 2013 yılının 
tamamında çelik tüketicisi sektörlerin faaliyetlerinin 
%1,5 oranında azalması bekleniyor. 

Suudi Arabistan'dan demiryolu hamlesi
Suudi Arabistan, ülkenin Batı ve Doğu yakaları arasında 
iletişim zinciri temin ederek bölgesel taşımacılığı 
güçlendirecek demiryolu yatırımları yapmaya 
hazırlanıyor. Verilen bilgilere göre, bahse konu yatırım, 
Cidde Limanı ile Riyad arasında bağlantı teşkil edecek 
ve Riyad ile Dammam arasındaki mevcut 450 kilometre 
uzunluğundaki hat ile birleştirilecek.

KISA KISABaşarılı markaların hikayeleri

Ankara ‘Ortak Akıl’da buluştu

Hacettepe üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "Başarılı Markaların
Hikayeleri" konulu proje, yüksekokul binasında yapılan toplantı ile sona erdi. OSTİM firmalarından İkmal Teknik ve
Doğan Tel Örgü'nün de aralarında bulunduğu firmaların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, şirket yetkililerinin 
sunum ve anlatımlarıyla son buldu. 

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Bölge Planı 2014 – 2023 çalışmaları çerçevesinde 
Ankara’nın kalkınma sürecinde söz sahibi olan tüm paydaşları “Ortak Akıl Toplantısı”nda 
bir araya getirdi.

İkmal Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Öztuna’nın Yüksekokula hediye 
ettiği, kendi tasarımı olan cıvata çerçeveli Atatürk portresi büyük ilgi gördü.
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Türk futbolunun unutulmaz ismi Tanju Çolak iş yaşamında da iyi bir kariyere sahip. Son
olarak OSTİM’de benzin istasyonu yatırımı gerçekleştiren Çolak, sorularımızı yanıtladı. 
Çolak, ticaretin spordan daha zor olduğunu söylüyor. Deneyimli isim OSTİMSPOR’la
turnuva düzenleyecekleri müjdesi de verdi. 

OST M hakk nda neler söylemek istersiniz?
OST M‘in çok faal oldu unu, çok say da 
KOB ’nin burada bulundu unu ve dünyan n her 
noktas na ihracatlar yapt n  biliyorum. Bu ka-
dar içine girmemi tim. OST M‘in büyüklü ünü 
ve ad n  da bilmeyen yoktur. Biz daha yeniyiz. 
Çok güzel dönü ler al yoruz, sinerjimiz insanla-
r n yakla m  ve s cakl  çok iyi. OST M sanayi-
cileriyle güzel dostluklar kuruyoruz. stanbul‘da 
ya yorum ama haftan n 3-4 günü Ankara’da 
olaca m. Hayat mda idealim olan, hep dü ündü-
üm ve arzulad m bir i  vard ; o da benzin istas-

yonuydu. Bunu gerçekle tirmenin mutlulu unu 
ve gururunu ya yorum. TOTAL‘e özellikle te-
ekkür etmek istiyorum, bana göstermi  olduklar  

ilgi, alaka, sevgi ve jestlerini unutmamak laz m. 
Çünkü TOTAL istemeseydi biz burada olmaz-
d k. Onlar n tercihi Tanju Çolak oldu. 

Burada yat r m yapma karar n  nas l ald n z?
Ortaklar m Yal n Yarar ve Fatma Yarar ile biz 
çok eski bir dostuz. Hep benzin istasyonu olsa 
derdim. Onlarla ortakl k yap s n  konu urdum. 
Bu imkan ortaya ç kt . TOTAL  rmas n n Genel 
Müdürü Mustafa Bey ve Genel Müdür Yard m-
c s  Tu rul bey iyi Galatasarayl lar, çok futbol 
severler. Biz de Tanju Çolak olarak bir markay z, 
onlar da büyük bir kurumsal irket ve marka. ki-
sinin bir araya gelmesinin sinerji sa layaca n , 
güzel olaca n  konu tuk, dü ündük, planlad k, 
tart t k. Onlardan bir yer istedim. Neticesinde 
buran n olabilece ini söylediler, biz de üzerimi-
ze ne dü üyorsa onlar  yerine getirdik. Yakla k 
4 ayl k görü melerden sonra Aral k ay nda i  
netle ti. Ancak sözle meler, imzalar, buran n 
verilmesi; Fransa‘ya gittik geldik yani çok uzun 
boyutlu bir süreçti. May s ay n n ilk haftas  tes-
lim ald k. 

Benzin istasyonu d nda yat r mlar n z 
hangi alanlarda?
Bart n‘da in aat sektöründeyim. Bir de buras  var; 
Zeypet‘i kurduk. Eski bir irket, onlara ortak ol-
dum. Burada çok güzel eyler yapmaya çal aca-

z. 

Spor mu ticaret mi daha zor?
Ticaret daha zor.

Ne gibi zorluklar  var?
Ticarette mü teri ili kileri ayr  bir önem istiyor. 
Di er tarafta ise sadece futbol var. yi oynuyor-
sun, kötü oynuyorsun ba r yorlar, ça r yorlar, 
antrenmanlar da zor. Ticaret ise Türkiye‘de çok 
daha zor. Çünkü insanlar do ru i ler yapm yor-
lar. Çok çabuk kand r labiliyoruz. Nitekim çok 
da kand r ld k ama olsun biz yine böyle atl ma ve 
mücadeleye devam ediyoruz. 

Burada 20 ki iye istihdam sa l yoruz. Bart n‘da 
da ayn  ekilde bir eyler yapmaya çal yorum, 

mücadele ediyorum. Ayr ca Tanju Çolak Spor 
Akademim var. 8 ubesi bulunuyor. Onlarla il-
gileniyorum. 1.200’e yak n sporcuya e itim ve-
riyoruz, onlara futbolcu olmay  ö retmeye çal -

yoruz.

Di er yandan stanbul‘da Tanju Çolak Amatör 
Spor Kulübü’nde 200 sporcu basketbol, voley-
bol, hentbol, boks, kung-fu, karate, tekvando ve 
yüzme bran lar nda faaliyet gösteriyor. Futbol-
dan kazand m z  yine spora yat r yoruz. 

Futbolculu unuz döneminde de yat r ma olan 
ilginiz vard . Günümüzde futbolcular çok iyi 
paralar kazan yorlar. Sporculara bu tip yat -
r mlar  önerir misiniz? 
Mehmet Topal tan d m, görü tü üm bir sporcu-
dur. Eskiden görü tü üm Tugay Kerimo lu vard . 
Tabi onlara dilimizin döndü ünce yat r m yapma-
lar  konusunda küçük uyar larda bulunuyoruz. Ne 
kadar al yorlar onu bilmek laz m. Ke ke benim 
de böyle bir a abeyim ve çevremde biri olsayd  
da o dönemde bana yollar gösterseydi çok mutlu 
olurdum. 

Sizin amatör spora olan deste iniz biliniyor. 
Amatör spor hakk nda neler söylersiniz?
Herkes amatörlükten geliyor. Bu alana de er 
vermek, zaman ay rmak ve tesisler yapt rmak 
laz m. Asl nda bunlar belediyelerin asil görevleri 
olmal . Çünkü çok genç bir toplumuz, insanlar 
kahve kö elerinde veya bir yerlerde olmaktansa 
spor alanlar nda olsun. Yürüyü  yapmak, bisik-
lete binmek, yüzmek bunlar belediyecili in asil 
görevleridir ama ne yaz k ki ülkemizde bu tam 
tersi, bunu devletten bekliyorlar. Amerika’da, 
Avrupa’da inan n bana tamamen belediyelerin 
çat s  alt ndad r ve belediyeler bunu yapmakla 
mükelleftir. Ne yaz k ki Türkiye‘de böyle de il. 
Daha çok spor alanlar  geli tirmek, i  alanlar  
olu turmak gerekir. Gençleri topluma kazand r-
mak için payla may , birlikte ya amay , sevgiyi, 
de eri, sayg y  göstermek için buna ihtiyaç var. 
Amatör ruh çok önemli, yan nda olunmal . Bu 
sistemi ne sen de i tirebilirsin ne ben de i tirebi-
lirim, ama biz var oldu umuz sürece en az ndan 
yer ald m z platformlarda amatörlü e destek 
verilmesi için çabal yoruz. Ben geçen sene Ama-
tör Küme’deki Hasano lan Spor Kulübü’nün en 
az 5-6 maç na destek vermek amac yla gittim. 
Onlar n yan nda olmak bize keyif, onlara da ayr  
bir gurur verdi. 

Ülkemizdeki spor kamuoyunu 
nas l de erlendiriyorsunuz?

iddet ço ald , ike vard  in allah son bulmu tur, 
bulmak zorundad r art k kolay kolay ike yap la-
ca n  zannetmiyorum. Yani Federasyon ne yapt  
belli de il ama gelen gideni her zaman arat yor. 
Bu da bir gerçek. Bu sene Galatasaray ampiyon 
oldu tebrik etmeli ve  alk lamal y z.

unu söylemek istiyorum; 
Türkiye’de futbolun ka-
litesi her geçen gün dü-
üyor, buna üzülüyorum. 

Yabanc  oyuncular n sa-
y s  her geçen gün art yor. 
Kaliteli dedi imiz zaman 
3-4 tanesi var gerçekten 
ama di erleri o kadar ka-
liteli ve üst seviyeli spor-
cular de il. Drogba’n n 
gelmesi çok önemli, 
Snejider’in bura da olmas  
dünya çap nda bir reklam 
ancak çok eyler verdi ini 
de söylemiyorum. Reklam 
anlam nda çok iyi geriye 

dönü ler var bu da bir gerçek. Di er tarafa bak -
yoruz Sow, Webo çok güzel i ler yap yor. Türk 
futbolcular ndan Selçuk, Burak Y lmaz, Emre Be-
lezo lu be endi im isimler. Bir Arda vard  o da 

gitti. imdi y ld z diyebilece in 2 ki i kald  bana 
göre; birisi Fenerbahçe’de Salih ve Be ikta ’ta 
O uzhan var. ki isim yar n n y ld zlar  görünü-
yorlar. Çok çal mak laz m bu i te; çal mak, ça-
l mak, çal mak.

Kulüplerdeki ba ar  Milli Tak m‘a 
neden yans m yor?
Teknik direktörün olaya bak  çok önemli. Ta-
k m olabilmek, disipline edebilmek, motive etmek 
önemli. enol Güne  çok iyi bir jenerasyon yaka-
lam t r. Hakan ükür, Hasan a , Emre Belezo -
lu, Arif Erdem, Fatih Akyel, Alpay Özalan. Yani 
çok özel bir tak md  o. Kore’de dünya üçüncüsü 
oldular böyle güzel bir ey var m ? Teknik direk-
törün biraz da nitelikli ve içerikli olmas , disiplini 
çok belirleyici bir etken. Mesela bu gün Fatih Te-
rim niye farkl ? Sevgiden, tecrübeden, bak tan ve 
güçten dolay . Teknik direktör çok güçlü olmal .

Sporda iddete yönelik ne mesaj vermek
istersiniz? iddet nas l önlenir?
Kanunlar  yerine getirirsek yapar z. Kanunlar ç kt  
uygulanm yor. Yine bir çocu umuzu kaybettik; 
ne kadar günah, ne kadar yaz k. O aileye yaz k 
de il mi, suçu ne? u anda kah rdan ölüyorlar, 
bitmi  durumdalar günah de il mi? B ça  çeki-
yorsun adam n kalbine bat r yorsun. Amac n ne? 
Bu kadar m  kültürsüz, bu kadar m  e itimsiziz?

“OSTİMSPOR’la turnuva 
düzenleyeceğiz”

Şimdi OSTİM‘e geldik. OSTİM ile birlikte ne yapabiliriz, 
nasıl yapabiliriz, neler yapmalıyız onu düşünüyoruz. 
Sağ olsun OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı Bey’le 
konuşuyoruz. Hizmet etmeye, destek olmaya hazırım. 
İlk olarak burada çalışan arkadaşlarımızın birbirini 
tanıması, kaynaşması açısından bir futbol turnuvasının 
gerekli olduğuna karar verdik. Zannediyorum Eylül 
ayında OSTİMSPOR Tanju Çolak Turnuvası yapacağız, 
maçlara geleceğim. Dereceye giren takımlara, en iyi 
futbolcuya, en çok gol atana, en iyi kaleciye ödül vere-
ceğiz. Çok heyecanlı ve güzel geçecek müsabakalarla 
Eylül ayında bir ilki başaracağız. İmkan olduğu sürece 
her maçta orada olacağım. Ayrıca yıldızlar getirip maç-
ları izleteceğiz. Özellikle final müsabakasını çok daha 
farklı etkinlikler ile renklendirmeyi düşünüyoruz.

“Ticaret spordan daha zor”“Ticaret spordan daha zor”
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Gazi Üniversitesi OST M Meslek 
Yüksekokulu’nun ev sahipli inde ger-
çekle en etkinli in aç l na AK Parti 

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah ler, 
MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim I k, 
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ay-
d n, Gazi Üniversitesi Rektör Yard mc s  Prof. 
Dr. Mehmet Türker ve çok say da akademis-
yen ve ö renci kat ld .

Aç l  program nda ilk olarak kürsüye gelen 
Gazi Üniversitesi OST M Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Doç. Dr. Behçet Gülen bilim 
adam  olarak OST M’in içinde bulunman n 
kendilerine katk lar sa lad n  belirtti. Gülen 
sanayicilerin sektörün ihtiyaçlar na göre yeti -
tirdikleri ö rencilerden oldukça memnun kal-
d klar n  ifade etti.

Gazi Üniversitesi Rektör Yard mc s  Prof. Dr. 
Mehmet Türker ise amaçlar n n e itim ve ö -
retim faaliyetlerinin yan  s ra sanayi ba ta ol-
mak üzere çe itli kurum ve kurulu larla i bir-
li i içerisine girmek oldu unu kaydetti. Türker 
“Üniversitenin sahip oldu u bilgi birikimini 
sanayiye, sanayinin tecrübesini de üniversiteye 
aktarmak istiyoruz.” dedi.

“Ankara’da katma de eri yüksek 
ürünler üretiliyor”
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n 
ise konu mas nda üniversite-sanayi i birlikle-
rinin önemine i aret etti. OST M olarak ulus-
lararas  platformlarda yer ald klar n  belirten 
Ayd n,  rmalar n yetkinliklerine dikkat çekti 
ve “Burada yap lan ürünler dünyan n pek çok 
ülkesine gönderilmektedir.” dedi. Sektörlerinde 
dünya devi olan kurulu lar n OST M’deki i let-
melerle i  yapt klar n  hat rlatan Orhan Ayd n, 
“Özellikle Ankara ve OST M’deki sanayicileri 
önemsememiz gerekiyor.” diye konu tu.

Türkiye’de üretilen mamullerin ihracat nda 1 
kilograml k mal n kar l n n 1,6 Dolar oldu-
unu, bu rakam n Ankara’daki de erinin ise 

23,5 Dolar eklinde gerçekle ti i bilgisini veren 
Ayd n unlar  söyledi: “Ankara sanayisi di er 
bölgelere göre katma de eri daha yüksek ürün 
üretebilmektedir. Bu noktada üniversitelerden 
destek al yoruz. Kümelenme ad n  verdi imiz 
üniversite-sanayi i birli inin dünyadaki örne i-
ni burada uygulamaya çal yoruz. Akademis-
yenlerle, sanayicilerle, destekleyici kurumlarla 
ayn  masada sektörlerin daha rekabetçi yönünü 
art rmaya çal yoruz.”

"Teknoloji sadece ürün de ildir"
MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim I k, 
sempozyumun konu itibar yla önemli oldu-

unu belirtti. I k, plastik ve kauçuk sektörü-
nün bir çok sektöre göre ‘yükte ha  f pahada 
a r’ bir nitelik ta d n  ve katma de erinin 
daha yüksek oldu unu söyledi. Teknolojinin 
sadece ürün olmad n  ayn  zamanda üretim 
ve gücü temsil etti ini anlatan I k, “Üret-
meyen hiçbir ülke uluslararas  arenada uzun 
süre varl n  devam ettirme ans n  yakala-

yam yor.” dedi. MHP Milletvekili, üretimin 
istihdam, sosyal bar  ve ihracata katk  sa -
lad n  an msatt .

“Meslek yüksek okullar
sanayinin içinde olmal ”
AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Em-
rullah ler, “Gazi Üniversitesi OST M 
Meslek Yüksek Okulu’nun sanayinin içinde 
olmas  son derece önemli.” dedi. ler, “Es-
kiden meslek liseleri ehrin içindeydi, sa-
nayiden uzakt . Meslek yüksek okullar n n 
do rudan sanayinin içinde bulunmas  ö ren-
ciler için çok büyük bir f rsat. Burada teori ve 
prati in birle tirilebilece i imkanlar var. Ben 
bundan dolay  da bu tür okullar n do rudan 
ilgi alanlar  olan bölgelerde olmas ndan do-
lay  da mutlulu umu ifade etmek istiyorum.” 
de erlendirmesini yapt .

Ekiden hükümetlerin özel sektörün önünde 
ayak ba  oldu unu, son y llara Türkiye’nin 
çok de i ti ini hat rlatan Prof. Dr. Emrullah 

ler, büyük ülkelerin yapt  gibi Devletin 
özel sektörün önünü açt n  ifade etti.

ler öyle devam etti: “Devlet-özel sektör 
i birli inin çok önemli oldu unu dü ünüyo-

rum. Türkiye 2023 hede  erine kilitlendi. 
Bu hede  erde üretimin artmas yla birlikte 
ihracat m z n 500 milyar Dolar’a ç kmas  
hede  endi. 10 y l önce 36 milyar Dolar olan 
ihracat m z geçti imiz y l itibar yla 152 mil-
yar Dolar’  a t . n allah bu y l bunun üzerine 
10-15 milyar Dolar daha ilave edece iz. Ar-
Ge’ye gerekli önem verilmeli. u an savunma 
sanayinde çok önemli projelere imza at yoruz. 
Bir otomobil markam z n olmas  laz m.“

Plastik, kauçuk ve polimer teknolojileri 
alanlarında çalışan bilim insanları
ile sanayicileri bir araya getirmek, 

bu alanda yeni verileri sunmak, 
problemleri konuşmak amacıyla 

“1. Uluslararası Plastik ve Kauçuk 
Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün 

Sergisi” düzenlendi.

Plastik ve kauçukta uluslararası buluşmaPlastik ve kauçukta uluslararası buluşma

Ülkemizde yüksek ö retim ku-
rumlar n n ö rencilerini pratik 

uygulamalara yönlendirmesi gerek-
lili i tart l rken, sanayicilerin de 
akademik çevrelerle i birliklerini 
geli tirmesi için aray lar  sürüyor. 
Türkiye ekonomisi ve ihracat n n 
ana unsurlar ndan olan lastik-plas-
tik sektöründe ihtiyaç bulunan i  
gücünü kar layacak, konusuna ha-
kim, uygulama becerisi kazanm , 
malzeme bilgisi konusunda dona-
n ml  ö renciler yeti tirmeyi amaç-
layan Gazi Üniversitesi OST M 
MYO Lastik ve Plastik Teknolojisi 
Bölümü ö rencileri sektör temsilci-
leriyle bir araya geldi. 

“Sistemlerin ileti im 
sorunu var”
OST M Ba kan  Orhan Ayd n, 
üniversiteler ile sanayiciler bir 
araya gelmedi i takdirde  rmala-
r n ilerleyemeyeceklerini belirtti. 
Kat ld  bir fuardaki izlenimleri-
ni payla an Ayd n, “Kendimizde 
neyimiz eksik diye bakt m z 
zaman, sistemlerimizin birbirleri 
ile ileti iminde bir sorun oldu unu 
görüyoruz. Orada üniversite, sa-
nayi, i  adam  ve kurumlar entegre 
çal yor, birbirleri ile irtibatl  ve 
konu ur vaziyetteler. Biz de bunu 
sa layabilmeliyiz. Üniversitele-
rimizle,  rmalar m zla, belediye-
lerimizle, sanayi bölgelerimizle, 
ö rencilerimizle bir sinerji olu -
turabilirsek dünyan n en yap lmaz 
i lerini burada yapabilece imize 
inan yoruz. Bu yöndeki çal mala-

r n desteklenmesi anlam nda 
da OST M olarak bize dü e-
cek ne görev varsa yapmaya 
haz r z.” diye konu tu. 

“Ö renciler sektöre
haz r olarak gelecek”
OST M Kauçuk Teknolojile-
ri Küme Koordinatörü Cenk 
Ç narba , meslek yüksek 
okulundan gelen ö rencilerin 
sektörü tan d klar n  ve sek-
töre haz r olarak geldiklerini 
belirtti. Ö rencilere tecrübe 
kazand r lmas n n önemine 
de inen Ç narba , küme olarak 
üniversitelerle ortak Ar-Ge ve Ür-
Ge projelerine ba lamayacaklar n  
kaydederek, “Kali  ye eleman bul-
mak çok önemli, belki birini i e 
al p 3-5 ay e itiyorsunuz i i ö re-
tiyorsunuz ama sonra i ten ayr l -
yor ve yeniden ba ka bir eleman 
bulup yeti tirmeniz gerekiyor. Bu-
nun yerine meslek yüksek okulu 
ö rencileri, sektöre haz r ekilde, 
sektörün ihtiyaçlar n  bilerek gele-
cek. Bu do rultuda bir çok ö ren-
ciyi  rmalar m za stajyer olarak 
istihdam ettik.” dedi.

“Staj art  de er kat yor”
Gazi Üniversitesi OST M MYO 
Müdür Yard mc s  Yrd. Doç. Dr. 
Yakup Turgut, ö rencilerin yapt -

 staj e itimlerinin önemine i aret 
etti ve gelecekte meslek hayat nda 
ö rencilere çok büyük art  de er 
kataca n  belirtti. Turgut öy-
le konu tu: Sizlerle birlikte esas 

hede  miz olan, ö rencilerimizin 
e itimiyle ilgili daha ba ar l  ola-
bilmeleri için böyle bir projeye 
ad m att k. Buradan ald klar  e i-
timler onlar n hayat na yön vere-
cek. 

“3+3 sistemi tecrübe 
kazand racak”
Gazi Üniversitesi OST M MYO 
Malzeme ve Malzeme leme 
Teknolojileri Bölüm Ba kan  Doç. 
Dr. Nezahat Boz, 3+3 sisteminde 
pilot okul olarak seçildiklerini ha-
t rlatt . Sistemle ö rencilere sek-
törde tecrübe kazand rmay  amaç-
lad klar n  anlatan Boz, “3+3’le üç 
ay okulda teorik e itimden sonra 
üç ay sektörde staj yap lacak. Ar-
d ndan üç ay yine okulda yani üç 
teorik üç staj olmak üzere alt  bö-
lümden olu an program okulumuz 
da uygulanmaktad r. Destek olan 
 rmalara te ekkür ediyorum.” 

diye konu tu.

Özdekan Kauçuk Genel Koordi-
natörü Zeynep Y lmaz ise  rma-
lardan okula destek vermelerini 
istedi. Y lmaz, “kullan labilecek 
durumda olan kauçuk ve plastikte 
ö rencilerin yararlanabilece i her 
tür makine, tesisat ve demirba  
üniversitemiz kabul etmeye haz r. 
Bize de bu maddi ve manevi des-
tekler yak r diye dü ünüyorum.“ 
dedi.

Toplant n n sonunda konu an ö -
renci temsilcisi Sinan Özdemir 
tüm ö renciler ad na unlar  söy-
ledi: Birlik ve beraberli imizin 
devam etmesi için bizleri yeti tir-
menizi ve maddi manevi de erde 
katk da bulunman z  istiyoruz. 
Bizler, siz büyüklerimizi örnek 
alarak bu sektörde kendimizi ye-
ti tirmek ve geli tirme çabas nda-
y z. Biz bu sektörün ilmini okulu-
muzdan ö rendi imiz gibi  lmini 
de siz de erli büyüklerimizden iz-
lemek istiyoruz.

Kauçuk firmaları ile Gazi Üniversitesi OSTİM Meslek Yüksek Okulu Lastik ve Plastik Teknolojileri Bölümü öğrencileri
Kauçuk İş Birliği Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda sektörün nitelikli eleman ihtiyacı olduğu vurgulandı,
karşılıklı beklentiler dile getirildi.

Nitelikli işgücü arayışıNitelikli işgücü arayışı
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Bakan Y ld z, nükleer santrallerle ilgi-
li olarak yapt  aç klamada önemli 

mesajlar verdi. Y ld z, ikinci nükleer 
santralle ilgili kurulacak irkette EÜA ' n 
hissesinin, en fazla yüzde 30'lar civar nda 
olmas n  hede  ediklerini kaydetti.

Rusya ile imzalanan anla mayla Japonya 
ile imzalanan nükleer güç santrali kurul-
mas na ili kin anla ma aras ndaki farkla 
ilgili olarak de erlendirmelerde bulunan 
Y ld z, EÜA ' n Japonya ile yap lan an-
la mada yüzde 49'luk hissesinin bulun-
du unu belirtti. Y ld z "EÜA  yüzde 
25'lere kadar kamu hissesini çekebilecek-
tir. Bizim amac m z, EÜA ' n hissesinin 
yüzde 25-30'lar civar nda kalaca  bir or-
tam olu turmakt r. Çok daha fazla büyük 

hissede kalmak istemiyoruz. Sebebi ser-
bestle en bir piyasa olu turmak istiyoruz. 
Olu acak kardan EÜA  o hissesi oran n-
da alacakt r" dedi. 

Enerji sektörünün Türkiye'de prestij sek-
tör haline geldi ini, di er sektörlerden 
buraya kayma görüldü ünü ve bunun 
kendilerini sevindirdi ini anlatan Taner 
Y ld z, "Her halükarda EÜA ' n yüzde 
25'ler, en fazla yüzde 30'lar civar nda 
olmas n  hede  iyoruz. Daha fazla bir his-
seyle bulunmamas n  istiyoruz. ki tane 
modelimiz var. A plan  yüzde 49 model. 
B plan nda ise yüzde 25'lere indi i bir 
model, kalan  da özel sektörle payla aca-

z. Japonya'n n pay  artmayacak. Onlar 
da Frans zlarla beraber kendi ortakl k 
yap lar n  olu turuyorlar" ifadelerini kul-
land .

9 büyüklü ünde depreme
göre dizayn edilecek
Santrallerin güvenli i ile ilgili olarak da 
bilgiler veren Taner Y ld z, yap lacak 
nükleer güç santrallerinin 9 büyüklü ün-
deki bir depreme göre dizayn edilece ini 
anlatt . Türkiye'nin genelde bir deprem 
ülkesi oldu unu an msatan Y ld z, yap-
t klar  ara t rma sonucunda 1993 y l ndan 
bu yana Türkiye'de çal an fay hatlar n n 
iki kat na ç kt n  vurgulad . Japonlar' n 
sismik inceleme yapacaklar na dikkati 
çeken Y ld z, bütün bu ara t rmalara aç k 
olduklar n  belirterek, paray  yat racak ve 
riskleri üzerine alacak olan n proje irketi 
oldu unun alt n  çizdi.

Ankara’daki temaslar n n bir bölü-
münü OST M’e ay ran Husovic, 
Ankara Kalk nma Ajans  Genel 

Sekreteri Doç. Dr. As m Balc  ve Karada l  
bürokratlar OST M Yönetim Kurulu Ba ka-
n  Orhan Ayd n’la bir araya geldi.

“Ekonominiz dünyaya örnek”
Türkiye ekonomisinin sadece bölgede 
de il tüm dünyaya örnek olabilecek bir 
yap da oldu una temas ederek sözlerine 
ba layan Rafet Husovic Türk yat r mc lar  
ülkesine davet etti. Husovic, “Yat r mc la-

r n z ve sanayicileriniz Bal-
kanlara girmi , Karada ’da 
birkaç tanesi var. Biz istiyo-
ruz ki daha fazla gelsinler, 
daha fazla yat r m yaps n-
lar.” diye konu tu.

Karada ’da çelik ve alü-
minyum sektöründe Türk 
firmalar n n yat r mlar  bu-
lundu unu, hava alanlar na 
ilgi duyduklar n  anlatan 
Konuk Ba bakan Yard m-
c s  “Karada ’da u anda 
büyük bir proje var; otoban 
yap lacak. halesi aç ld . 
Türkiye’den iki firma ihale-
ye kat l yor, in allah onlar kazan r.” dedi.

Yat r mc lar için kolayl klar
ki ülkeyi karde  olarak gördüklerini dile 

getiren Husovic sözlerini öyle sürdürdü: 
“Bu iyi politikan n yan nda ekonomik 
ili kileri de güçlendirmemiz laz m. Çün-
kü ekonomik olarak güçlü olursak daha 
çok ba lant  sa lanacak. Karada ’da-
ki vergi sistemine bakt m z da belki 
Avrupa’da özellikle Balkanlarda lideriz. 
En dü ük vergi Karada ’da. Yabanc  ya-
t r mc larla yerli yat r mc lar aras nda 
bir fark yok. Kanunen bütün artlar her 
ikisi için de ayn . Belli organize sanayi 
bölgelerimiz var. Oralarda yat r mc lar 8 
sene vergilerden muaf tutuluyor. Turizme 
bakt m z zaman, turizm sektörü bizim 
için çok önemli otel yapt rma yönünde 
olan yat r mlar için hiçbir ey istenmiyor, 
yani belgeler için izinler için hiçbir ey 
gerektirmiyor, bunlar n hepsi bedava ve-
riliyor. Yeni fabrikalar kurulacak ve elli 

ki i üzerinde çal t racak olan fabrikalar-
da da ayn  ey geçerli hiçbir belge için 
para ödenmiyor.”
Karada ’ n üçüncü ülkeler için Avrupa 
Birli i’ne veya Rusya’ya yap lacak tica-
rette üs özelli i ta d na vurgu yapan 
Husovic, Rusya ve Ukrayna ile vergiler 
konusunda anla ma oldu u bilgisini ver-
di.

“OST M giri imci fabrikas d r”
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n ise Karada ’daki insan kayna n n 
giri imcilik yönünün harekete geçirilme-
si gerekti ini söyledi. OST M bölgesinin 
giri imci fabrikas  oldu una dikkate çe-
ken Ayd n, “Buradaki KOB ’ler asl nda 
size en uygun yap lar. Bunlar n ülkenizde 
olu mas  için çaba sarf edilmeli.” dedi. 
Ayd n, Karada  bölgesinde yat r m f r-
satlar n  yerinde görmek için dü ünceleri 
oldu unu aktard .

Karadağ Türk yatırımcı istiyorKaradağ Türk yatırımcı istiyor
Ankara Kalkınma Ajansı’nın tarafından hazırlanan programı kapsamında Başkent’te bulunan Karadağ Bölgesel Gelişmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Rafet Husovic, 

ülkelerinde Türk yatırımcıların sayısının artmasını arzu ettiklerini belirterek “Yatırımcılarınız ve sanayicileriniz Balkanlara girmiş, Karadağ’da birkaç tanesi var.
Biz istiyoruz ki daha fazla gelsinler, daha fazla yatırım yapsınlar.” dedi.

Türkiye'nin prestij sektörüTürkiye'nin prestij sektörü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner

Yıldız, enerji sektörünün Türkiye'de 
prestij sektör haline geldiğini,

diğer sektörlerden buraya kayma
görüldüğünü söyledi.

Rafet HusovicRafet Husovic

Yarg tay 15. A r Ceza Dairesi Ba ka-
n  Haydar Erol OST M’e nezaket zi-

yaretinde bulundu. Erol, Yönetim Kurulu 
Ba kan  Orhan Ayd n’la bir araya gelerek 
OST M’in çal malar  hakk nda bilgiler 
ald . Ba kan Erol, OST M Kurumsal D  

li kiler Koordinatörü Hamza Akça’n n da 
yer ald  ziyarette OST M’in faaliyetle-
rini yak ndan takip etti ini, her geçen gün 
daha da büyüyerek ülke sanayisine olan 
katk lar n n faydal  sonuçlar olu turdu unu 
söyledi.  

Yarg tay’tan ziyaretYarg tay’tan ziyaret
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Medikal Biyoteknoloji’de yerli proje adımıMedikal Biyoteknoloji’de yerli proje adımı
Sağlıkta yerli projeler için yapılacak çalışmalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün ile Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla TÜBİTAK'ta 
gerçekleştirilen ‘Medikal Biyoteknoloji Konferansı’nda masaya yatırıldı.

2012 yılının İlk 1000 İhracatçı Çalışması 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından kamuoyuna açıklandı.

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
(BTYK) Ocak ay ndaki 25. toplant -
s nda sa l k alan  Türkiye’nin ivme 

kazanmas  gereken alanlar ndan biri olarak 
belirlendi. Toplant n n hemen ard ndan sa -
l k alan n n en önemli ba l klar ndan biri olan 
‘Medikal Biyoteknoloji’ de gerçekle tirilebi-
lecek projeler için TÜB TAK öncülü ünde 
önemli bir çal ma ba lat ld .

Medikal Biyoteknoloji’nin kapsad  ilaç, a , 
biyomalzeme, biyomedikal ekipman ve t bbi 
tan  kiti alanlar nda yap labilecek çal malarla 
ilgili özel sektör, üniversite ve sivil toplum ku-
ru lar  temsilcilerinden 1200’den fazla hedef 
önerisi topland . Yap lan de erlendirmelerde 
belirlenen 38 hedef Medikal Biyoteknoloji 
Del   Anketi’nde yer ald . Ankete kat lan bi-
nin üzerinde uzman hede  eri yap labilirlik ve 
önem düzeyleri aç s ndan analiz etti. Anket 
sonuçlar na göre ‘ laç’, ‘A ’, ‘Biyomalze-
me’, ‘Biyomedikal Ekipman’ ve ‘T bbi Tan  
Kiti’ ba l klar nda teknoloji yol haritalar  
tasla  olu turuldu. Teknoloji yol haritalar  
TÜB TAK’ta düzenlenen konferansta ele al n-
d . 

“ hracat s n rl ”
Konferans n aç l  konu mas n  yapan Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  Nihat 
Ergün, sa l k alan n n en önemli ba l kla-

r ndan biri olan medikal biyoteknoloji ko-
nusunda kamu, özel sektör ve üniversiteler 
bünyesinde at lmas  gereken ad mlar n tes-
pit edildi ini söyledi. Bu alanlarda s n rl  
ihracata kar l k 7 milyar dolar  a an itha-
lat n oldu una dikkati çeken Ergün, rakam-
lara bak ld nda alan n ne kadar önemli 
oldu unun anla ld n  ifade etti.

“Türkiye biyoteknoloji alan nda
söz sahibi olmal ”
Sa l k Bakan  Mehmet Müezzino lu ise 
sa l k sistemlerinin eri ilebilir ve kabul 
edilebilir olmas n n önemine i aret ederek, 
hizmet sunumunun kesintisiz yürütülmesi 
gerekti ini belirtti. Teknolojik geli meler, 
nüfus yap s  ve maliyet art lar n n sa l k 
politikalar n n gözden geçirilmesini gerek-
tirdi ini ifade eden Müezzino lu, yenilik-
lere aç k olunmas , hizmetlerin ihtiyaçlara 
göre düzenlenmesinin önemine de indi.

Teknoloji ithal eden ülke olmaktan ç k p 
ihraç eden ülke haline gelmeyi hede  edik-
lerini belirtti. Türkiye'nin 2023 vizyonunda 
sa l k alan ndaki hede  erine i aret eden 
Müezzino lu, "G dadan ilaç sanayisine, 
tar mdan enerjiye geni  bir yelpazeyi bar n-
d ran biyoteknoloji alan ndaki potansiyeli-
mizi de erlendirmek ve bu sektörde de söz 

sahibi olmak zorunday z" diye konu tu.

Medikal biyoteknolojide 5 alana odakland k
Konferansta “Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Ekseninde Sa l k Alan  ve Güncel Geli -
meler” ba l kl  bir sunum yapan TÜB TAK 
Ba kan  Prof. Dr. Yücel Altunba ak, küre-
sel olarak son dönemlerde ya am bilimleri, 
enerji, nanoteknoloji ve bili im teknolojileri 
olmak üzere 4 ba l n gündeme geldi ini, 
ya am bilimlerinin de bu alanlardan s yr la-
rak bir ad m daha ileriye ç kt n  vurgulad .

Altunba ak, sa l k alan nda ki iye özel te-
davi ve cihazlar n ç kt n  an msatarak, 
yeni nesil ilaçlar n da art k deneme yan lma 
yoluyla de il bilgisayar ortam nda üretildi i 
bilgisini verdi.

TÜB TAK Ba kan , yapt klar  ihtiyaç ve 
 zibilite analizleri, stratejik ara t rmalar ile 

dünyadaki e ilimlere bak ld nda ilaç, a , 
t bbi tan  kitleri, biyo malzeme, biyomedi-
kal ekipmanlar n  odaklan lmas  gereken 5 
alan olarak belirlediklerini dile getirdi.

İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandıİlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı

Türkiye hracatç lar 
Meclisi'nin her sene 

geleneksel olarak düzen-
ledi i lk 1000 hracatç  
Raporu, Türkiye'nin en 
fazla ihracat yapan ilk 
1000  rmas n  kamuoyuna 
duyurarak, bu  rmalar n 
dünya ölçe indeki prestiji-
ne katk  sa l yor. Çal ma 
Türkiye'nin küresel ölçekte 
gösterdi i ihracat ba ar s -
n n arkas ndaki  rmalar n 
resmini çekerek önemli 
baz  verileri her sene ra-
porluyor. Bu çal mayla 
birlikte Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 
 rmalar n n yan  s ra, Türkiye'nin en fazla 

ihracat yapan illerinin lider ihracatç   rma-
lar  ile sektörlerin en fazla ihracat yapan 
 rmalar  belirlendi. 2012 lk 1000 hracat-

ç  Raporu'nda lk 1000 hracatç n n Genel 
Performans , lk 1000 hracatç n n Sektörel 
ve Firma Büyüklü ü Baz nda Da l m , lk 
1000 hracatç n n Ülkelere, Bölgelere ve 
llere Göre Da l m , lk 1000 hracatç n n 

Karl l k Verileri, lk 1000 hracatç n n Mar-
ka-Tan t m-Pazarlama Harcamalar , Üreti-
ci- hracatç , D  Ticaret Firmas  ve Sektreöl 
D  Ticaret Firmalar  baz nda ilk 10 ihracat-
ç , 2012 Y l n n Sektörel hracat Liderleri 
verileri yer al yor.

Türkiye hracatç lar 
Meclisi Ba kan  Mehmet 
Büyükek i, 2012 y l  ih-
racat ampiyonlar  s ra-
lamas nda Tüpra ' n 5.04 
milyar dolarla birinci, 
Ford Otosan' n 3.19 mil-
yar dolarla ikinci, Oyak 
Renault'nun 3.15 milyar 
dolarla üçüncü oldu u-
nu aç klad . Büyükek i, 
T M'in "2012 Y l  lk 
1000 hracatç  Firma 
Ara t rmas " sonuçlar n , 

düzenledi i bas nla pay-
la m toplant s nda duyurdu. Türkiye'nin 
2011 y l nda 134.6 milyar dolar olan ihraca-
t n n, 2012 y l nda 152.5 milyar dolara yük-
seldi ini söyleyen Büyükek i, özellikle ilk 
bin ihracatç   rman n 2011 y l nda 87.2 mil-
yar dolar olan ihracat n n, 2012 y l nda 88.2 
milyar dolara ç kt n  ve sadece yüzde 1'lik 
bir art n söz konusu oldu unu söyledi.

Enerji Kablolar , ayd nlatma, modüler hüc-
reler, kö kler, trafolar, izolatörler, panolar, 
alüminyum, iletkenli kablolar, iletkenler, 
haberle me kablolar  ve i  güvenli i mal-
zemelerinin toptan sat  ile  ''kompozit ikaz 
küresi'' imalat n  da yapan Göka aç Elektrik, 
Ulus’tan sonra OST M’de hizmet verme-
ye ba lad . Firma sahibi Durmu  Göka aç, 
“Misyonumuz cazip  yatla, kaliteli ve zama-
n nda i  teslimidir.” dedi.

Kurumsal ve bireysel hede  ere yönelik dil 
e itimi veren Amerikan Kültür Yabanc  Dil 
Kurslar ’n n OST M Temsilcili i hizmete gir-
di. OF M’de (OST M Finans ve  Merkezi) 
faaliyet gösterecek olan Amerikan Kültür’ün 
aç l nda konu an Kurum Müdürü Selahat-
tin Yaz c , yabanc  dil e itiminde fark ndal k 
olu turmak hede  yle yola ç kt klar n  belirterek 
“Özellikle i adamlar m za e itim verece iz. 

adamlar m z ve personelleri, h zland r lm  
programlar m zla 48 gün gibi k sa bir zamanda temel düzeyde ngilizce ö renebilecekler. Ayr -
ca sektörel bazl  teknik ngilizce e itimlerimiz de olacak.” dedi.

Uzun y llard r damak zevkine ba ar yla hitap 
eden Sultanahmet Köftecisi OST M’de ube 
açt . Türk mutfa n n en önemli temsilcile-
rinden biri olan, günümüzün h zl  tüketim 
ihtiyac na geleneksel lezzetlerle alternati  er 
sunan Sultanahmet Köftecisi OF M’de hiz-
met verecek.

Gökağaç Elektrik hizmet ağını genişletiyorGökağaç Elektrik hizmet ağını genişletiyor

Yeni bir lezzet durağıYeni bir lezzet durağı

Amerikan Kültür Dil Amerikan Kültür Dil 
Kursu OSTİM’deKursu OSTİM’de
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1982 yılında OSTİM’de kauçuk ayakkabı işe başlayan, 1990’lı yıllarda iş makinası, otomotiv, cam işleme makinaları yedek parçaları, konveyör lastikleri üretimine geçen Özdekan 
Kauçuk, Ar-Ge’ye ağırlık vererek uluslararası rekabette söz sahibi konuma geldi. Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya, Irak, İran, Libya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, 

İngiltere, Pakistan ve Liberya’ya ihracatı bulunan Özdekan Kauçuk, ‘deprem titreşim takozu’yla dünya genelinde bu işe imza atan sekizinci firma oldu. 

Savunma, medikal ve hayvanc l k sektör-
lerine yönelik ürünler de geli tirdiklerini 
belirten Yönetim Kurulu Ba kan  Yusuf 

Ziya Korkmaz,  rma olarak yakla k 10 y ld r 
Ar-Ge’yi kendine benimsediklerini ve ilk olarak 
hayvan yataklar yla ilgili ihtiyaç üzerine bir ça-
l ma ba latt klar n  söyledi. Korkmaz, “Çuku-

rova Üniversitesi Zootekni bölümü ve Ankara 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin deste-

iyle 2 y ll k bir Ar-Ge neticesinde hayvanlar n 
yat -kalk  pozisyonuna, onlar n geli mesine 
daha faydal  olabilecek bir hayvan yata  imal 
ettik. Özellikle büyükba lar için kullan lan bir 
yatak sistemidir. Genel manada et ve süt veri-
minde y ll k yüzde 15’e varan fayda sa lad . 
Projemizden sonra bu yöntem Türkiye’de yay-
g nla t .” dedi.

Malezyal lardan talep geldi, 
Ar-Ge projesine dönü tü
Kendi öz kaynaklar yla Ar-Ge yapt klar n  ve 
neredeyse bir KOB ’nin kurulu  maliyeti kadar 
yat r m gerçekle tirdiklerini dile getiren Kork-
maz, 2004 y l nda Malezyal lardan gelen talep 
üzerine deprem titre im takozu için çal malara 
ba lad klar n  ifade etti. Korkmaz unlar  kay-
detti: “Malezyal lar ran’da bir ehir kuracak-
lard . Bize in aat alan n n deprem ku a nda 
olaca n  söylemi lerdi. Biz elastomer mesnet-
ler üretiyoruz. Bu ürünler sismik izolasyonun 
üretimine yak n bir tarz.” 

Test merkezi kuracak
ran’daki projenin gerçekle medi ini ancak 

çal may  Ortado u Teknik Üniversitesi’ne 
(ODTÜ) ta d klar n  anlatan Korkmaz, “2008 
y l nda ODTÜ n at Fakültesi ile birlikte ‘Yap  
Koruma Sistemleri’ ba l  alt nda bir Ar-Ge 
faaliyeti ba latt k. Ürünün patentini ve akreditas-
yonunu ald k. Dünyada 7 tane sismik izolasyon 
takozunu üreten  rma vard , sekizinci  rma biz 
olduk. Ayr ca San-Tez projesi yazaca z ve proje 
kapmas nda bir test merkezi edinmeyi planl yo-
ruz.” dedi.

“5 y ld r Afet Valili i ile de görü melerimiz var. 
Türkiye’nin deprem ku a na oldu unu, yap lar-

da deprem titre im takozlar n n, sismik sönüm-
leyicilerin kullan lmas  gerekti ini sürekli vur-
guluyorduk. Geçen sene Eylül ay nda Bakanlar 
Kurulu’ndan da onayland . Acil eylem binalar , 
hastaneler, okullar, itfaiyeler gibi yerlerde Dep-
rem Yönetmeli i’ne uygun projelendirme zorun-
lulu u geldi.” diyen Korkmaz, Rusya Soçi’de 
bir al veri  merkezinin taban nda kullan lmak 
üzere sipari  ald klar n , Bulgaristan Daskalova 
yolunun temellerinde ürettikleri sismik izolasyon 
takozlar  ve üst yap da elastomer mesnetlerin 
kullan ld n , Bahreyn’deki bir binan n temeli 
için de malzeme verdiklerini söyledi.

Deprem titreşim takozuyla 
dünyada sekiz firma arasına girdi

Ankara'da İbrahim Yeşildal
tarafından 1992 yılında
kurulan Teknam Group,

analetik ve tıbbi cihazlar
üzerine teknik servis,

pazarlama şirketi olarak
çıktığı yola rüzgar ölçüm

cihazları çalışmalarını da
katarak yeni projeleri hayata

geçiriyor.

Türkiye'de ilk g da labora-
tuvar n n kurulmas na ön-

cülük eden bir  rma ola Tek-
nam Group, 2007'den bu yana 
rüzgar ölçüm cihazlar  üzerine 
çal malara ba layarak yerli 
üretime geçmeye haz rlan yor. 
Ar-Ge departman  tasar m mü-
hendisleri U ur Karakaya ve 
Muharrem Arl   rma hakk nda 
bilgi verdi.

2007 y l nda ilk ba lad kla-
r nda irketin rüzgar ölçüm 
direklerini yurt d ndan ithal 
etti ini hat rlatan Karakaya, 
"2007 y l nda biz ilk direk-
lerimizi ürettik. 2008 y l nda 
ise, bunu sahaya diktik. u 
anda Türkiye'nin her yerinde 
bizim bir ölçüm dire imiz var. 

Siz bir yerde rüzgar yat r m  
yapmak istiyorsan z oradaki 
rüzgar n ortam n , h z n , hava 
s cakl n , rüzgar n hakim yö-
nünü bilmeniz gerekiyor. Bu-
nun içinde oraya bir ölçüm di-
re i diktirmeniz gerekiyor. Bu 
i leme de dan man  rmalar n 
talebiyle ba l yoruz. Kendi 
lokasyonlar n  veriyorlar. Ne-
reye diktirmek istediklerini 
bildiriyorlar. Biz gidip araziyi 
kontrol ediyoruz. Ölçümü ba -
latmak için dire imizi oraya 
kuruyoruz. Bunlar  sadece 
yat r m olarak dü ünmemek 
laz m çünkü askeri yerlerde ve 
karayollar nda da hava tahmi-
ni yapmak için, bu ölçümler 
kullan l yor." dedi. 

Yerli üretim
Rüzgar ölçümü ve testleri için 
üretimler yaparken ba ka ürünler 
kulland klar n  da hat rlatan Arl  
ise, unlar  kaydetti: "Temelde 
kullan lan ürünler aras nda, rüz-
gar h z ölçeri, rüzgar yön ölçeri, 
bas nç sensörü, s cakl k sensörü, 
uçak ikaz lambalar , parabolik 
anten, tünel, kalibratör cihaz m z 
var. nsan faktörünü ortadan kal-
d racak her türlü cihaz  yapmak 
için elimizden geleni yap yoruz. 
Temelde çal t m z projele-
rimiz devam ediyor. Ancak en 
yeni projemizde alternatif bir im-
kan yarat yoruz. Yurt d ndan 
ürünleri almak yerine daha uy-
gun  yata yerli ürünler üretmeyi 
dü ünüyoruz."

Rüzgar ölçümünü yerlileştirdilerRüzgar ölçümünü yerlileştirdiler

Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren Elmaslar A.Ş., yurtiçi ve yurtdışında astım,
uyku bozuklukları gibi konulardaki ürünleriyle dikkati çekiyor.

Solunum ve uyku apnesi konular  
üzerine yo unla an  rman n Ge-

nel Müdür Yard mc s  Ahmet Arslan, 
"Yurtiçinde 300'den fazla bayimiz var. 
Üretmi  oldu umuz cihazlar  yurtiçinde 
bayiliklerde sat a sunuyoruz. Yurtd -
na ise sipari  üzerine cihaz gönderiyo-
ruz" dedi.

Elmaslar A. ., ürünleriyle Türkiye 
genelinde birçok bayisine modern ve 
geli mi  ürünler sunuyor. 18 y ll k tec-
rübesiyle yakla k 50 ki iye i  imkan  
tan yan  rma, sat n  yapt  ürünler 

için teknik servis hizmeti de veriyor. 
Firman n kendi alan nda Türkiye'de bu-
lunan iki  rmadan biri oldu unu söyle-
yen Arslan, "Ast m, solunum yollar  ve 
uyku rahats zl klar  üzerine çal yoruz. 
Sektörde 1995 y l ndan bu yana hizmet 
veriyoruz. Ancak Elmaslar A. . ismiyle 
2006 y l ndan beri sektördeyiz. Sat lar-
da ya ad m z problemleri çözmek ve 
en aza indirmek için, sat  organizasyo-
numuzu artlara göre düzenliyoruz ve 
artlara ayak uydurmaya çal yoruz. 

Elmaslar A. . olarak gelecekte ürün çe-

itlili imizi art rarak yola devam etmek 
istiyoruz.  alan m z  geni letti imizde 
istihdam say m z  art rmay  da planl -
yoruz. Yurtd nda Hindistan, Irak, ran, 
Senegal, M s r' n da aralar nda bulundu-
u 15 ülkeye ihracat yap yoruz." diye 

konu tu.

Mesleki yap la ma
OST M medikal kümesi üyelerinden ol-
duklar n  anlatan Arslan, kümeleme fa-
aliyetleri ba lad ndan beri destek ver-
diklerini belirtti. Arslan, sözlerini öyle 

devam ettirdi: "Kümelenme sisteminde 
mesleki bir yap la ma olu uyor. Medi-
kal ve t bbi cihaz kümeleme grubunun 
ilk üyelerindeniz. Firma olarak kümede 
yönetim kurulu üyeli i de yap yoruz. 
Kümede, sorunlar n tan mlanmas  ve 
çözüm üretilmesi için gereken çabay  
gösteriyoruz. Kümede d  ticaretle ilgili 
e itim programlar  düzenleniyor. Tasa-
r m konusunda  rmalara destek oluyor. 
Küme, OST M'de bulunan 10  rmaya 
tasar m deste i sa lad . Çal malardan 
memnunuz."

300 bayi 15 ülkeye ihracat300 bayi 15 ülkeye ihracat

10 y l öncesine kadar üniversite-sanayi i birlik-
lerinin bugünkü gibi yayg n olmad na dikkat 
çeken Yusuf Ziya Korkmaz, ayn  sektördeki  r-
malar n bir araya gelmesi sonucu olu an küme-
lenmelerin kendilerine çok faydas  sa lad n  
an msatt . Korkmaz “Biz OST M çat s  alt nda-
ki Savunma ve Havac l k Kümesi (OSSA),  
ve n aat Makineleri Kümesi ( M), Anadolu 
Rayl  Ula m Sistemleri Kümesi (ARUS) üye-
siyiz. ASELSAN, ROKETSAN, FNNS, TAI, 
HAVELSAN gibi kurulu lara proses parça-

lar  üretimi yap yoruz. Eski ehir H zl  Tren 
Projesi’nde raylar n alt ndaki susturucular, 
sismik izolasyon takozlar  ve elastomer ped-
lerini ürettik. OST M Kauçuk Teknolojileri 
Kümesi’nin de kurucular ndan z. Y llar önce 
biz hocalar n kap lar n  a nd r rken imdi üni-
versiteler Ar-Ge ve ürün geli tirme yapmak 
için OST M’e geliyorlar. Kümeler vas tas yla 
 rmalar m z n bilinci art yor. Bu birlik ve bera-

berlikle  rmalarda Ar-Ge’ler ço alacak, marka 
ürünler ç kacak. OST M Yönetimini bu bak  
aç s ndan dolay  tebrik ediyorum. Milli marka-
lar ancak i birli iyle ç kar.” diye konu tu.

"Kümeler üniversiteyi sahaya indirdi"
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Kanamayı durduran bitkisel çözümKanamayı durduran bitkisel çözüm
Her türlü kanamayı kısa sürede durduran ‘Mecsina’ isimli ürün diş çekiminden ameliyatlara kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor. Gesmir Grup’un Ar-Ge çalışmasının sonunda
kullanıma sunulan ürünün bileşiminde 8 bitki bulunuyor. Ürünün hiçbir yan etkisi olmadığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mecid Dericizade, “İbn-i Sina'nın yazdığı Kitabu'ş-Şifa 
isimli eser ve ‘Doğanın varlığı doğadan oluşur’ felsefesinden yola çıkarak hazırladığımız Mecsina her türlü kanamayı 30 saniye ile 3 dakika arasında çok rahatlıkla durdurabiliyor.” dedi.

Mecsina Hemostopper, Gesmir Grup 
bünyesinde geli tirilen ‘kanama 
durdurucu’ ürünü. 2007’de Ar-Ge 

çal malar  ba lat lan, 2010 y l n n sonun-
da Sa l k Bakanl ’ndan gerekli yetkileri 
al nan ürün, uyguland  bölgede k sa süre-
de kanamalar  durduruyor. 8 bitkinin do al 
özünden üretilen ve içeri inde herhangi bir 
katk  maddesi veya inorganik maddesi bu-
lunmayan Mecsina’n n sprey ve tampon ek-
linde iki farkl  kullan m  bulunuyor.

bn-i Sina’n n eseri temel kaynak
Günlük 8 milyon mililitre üretim kapasite-
sine sahip olduklar n  dile getiren Yönetim 
Kurulu Ba kan  Mecid Dericizade, her türlü 
kanaman n 30 saniye ile 3 dakika aras nda 
durdurabildi ine dikkat çekti. Dericizade, 
“Hiçbir ilaçla etkile imi yok, kendine has ge-
leneksel yap s  var. bn-i Sina, Kitabu' - ifa 
isimli eserinde bu bitkilere i aret etmi tir. 

Formülasyonun ve bitkilerin tamam  de il 
ama bir k sm  orada net bir ekilde i aret 
edilmi . Do adan yola ç karak kanamay  
durdurmay  sa l yoruz. Ancak herkes bunu 
evinde yapamaz. Yüksek teknolojilere sahip 
makinelerde üretiliyor.” dedi.

Dünyada kan ve kan türevi ürünler üzerine 
ciddi çal malar oldu unun alt n  çizen Deri-
cizade öyle devam etti: Kanama çok önemli 
faktör. Bir tra  k kazas nda, di  çekiminde 
veya bir kur un yaralanmas nda insanlar ha-
yat n  kaybedebiliyor. Bu noktada acil servis 
ne kadar h zl  olursa olsun 3 dakikada kana-
may  durdurmad n z takdirde hayati risk 
ortaya ç k yor. 

Amerika, Avrupa ve Asya’da bütün testleri 
yapt rd klar n  ve uluslararas  standartlar dü-
zeyinde yetki belgeleri ald klar n  kaydeden 
Mecid Dericizade, “Dünyan n fakl  ülkele-
rinde benzer ürünler kullan l yor ama bile i-
minde kimyasallar var. Kimyasallar koterize 

ederek kanamay  durduruyorlar ancak bizim 
gibi organik ve bitkisel olan  yok.” diye ko-
nu tu. 

hracat için talepler geliyor
Ürünün piyasaya ç kt ndan beri bir çok ül-
keden bayilik talepleri geldi ini belirten Yö-
netim Kurulu Ba kan , ihracat için de birkaç 
ülke ile anla t klar n  ve bu ülkelere ihracat n 
ba lad n  belirtti. Ayr ca t p sektöründe 
özellikle acil sektörde bu ürünün yarar  ol-
du unu ve t p camias ndan ald klar  pozitif 
dönü leri de çok olumlu bulduklar n  anlatt . 

Ürünün her alanda kolayl kla kullanabilece-
ini anlatan Dericizade her evde, her araçta, 

her uçakta ve insan ya am n n bulundu u her 
yerde bu ürüne ihtiyaç oldu unu belirterek, 
insan ve insan sa l na en üst düzeyde önem 
veren ve sosyal sorumluluk projelerini de 
destekleyen bir kurulu  olduklar n  söyledi.

Firma olarak Ar-Ge çal malar na a r-
l k verdiklerini belirten Güçelsan Yö-

netim Kurulu Ba kan  Eyyüp Demirkutlu, 
"Firmam zda mü teri odakl  askeri ve sivil 
standartlar  kar layacak yüksek teknolo-
jili tasar mlar yap yoruz. Ülkemizde, hem 
yenilenebilir enerji alan nda hem de LED 
teknolojisi alan nda çok ciddi bir geli me 
söz konusu." dedi.

Güne , rüzgar gibi yenilenebilir enerji ka-
yaklar ndan elde edilen elektrik enerjisinin 
günlük hayatta kullan labilmesi için evirici 
tasarlad klar n  anlatan Demirkutlu, "2012 
y l n n May s ay nda kurulduk. Yenilene-
bilir enerji kaynaklar  için evirici çal ma-

lar m z h zla 
ilerliyor. Tür-
kiye için he-
nüz çok yeni 
olan yenile-
nebilir enerji 
kaynaklar n n 
kullan m n n 
yayg nla ma-
s  ile Ülkemi-
zin enerjide 
d a ba m-
l l  azalm  
olacak. Firma 
olarak yük-
sek verimli 
ve yüksek 
performansl  
t a s a r l a d -

m z evirici ile 
hem do al kaynaklar n kullan m na olanak 
sa lam  olaca z hem de bu ürünlerin d -
ar dan al nmas n n önüne geçerek ithalat 

giderlerinin de azalt lmas n  sa lam  ola-
ca z." diye konu tu.

Mucize LED ayd nlatma
Son y llarda tüm dünyada ve Türkiye'de 
LED ald nlatmla sistemlerinin yayg nla -
t n  anlatan Demirkutlu, sözlerini öyle 
devam ettirdi: "Dünyada ve Türkiye'de 
h zla yayg nla an LED teknolojisiyle di er 
ayd nlatma teknolojileri k yasland nda en 
az yar  enerji sar  yat yla ayd nlatmada ayn  

parlakl a ula mak mümkün olabilmekte-
dir. Bu da LED teknolojisinin do as  gere i 
bir enerji kazanc na neden olmaktad r. An-
cak LED ayd nlatma teknolojisinde kullan -
lan dü ük kaliteli LED sürücüler enerji ve-
rimlili inin önüne geçmektedir. Güçelsan 
olarak tasarlam  oldu umuz yüksek verim-
li ve yüksek performansl  LED sürücüler ile 
enerji verimlili ini ve teknolojik güvenilir-
li i en yüksek düzeye ta maktay z. LED 
ayd nlatma teknolojisinin otel ve sokak 
ayd nlatmas na uyarlanmas n  sa layacak 
özel tasar m LED sürücülerimizi mü terile-
rimizin hizmetine sunuyoruz. Projelerimiz 
hem Sanayi Bakanl  taraf ndan hem de 
KOSGEB taraf ndan destekleniyor."

"Zamana ihtiyaç var”                                                                         
OST M Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tek-
nolojileri Kümesi'ne üye olduklar n  ve kü-
melemenin yürütmü  oldu u çal malara 
kat ld klar n  belirten Demirkutlu, "LED 
ayd nlatma teknolojisinde yo un olarak 
yurt d ndan temin edilen LED sürücüler-
de ya dü ük kaliteli ya da yüksek maliyetli 
olmas  kullan c lar  zorluyor. Yenilenebilir 
enerji alan nda piyasan n canlanmas  için 
zamana ihtiyaç var. Do al kaynaklar ba-
k m ndan zengin olan ülkemiz için enerji 
ihtiyac n n büyük bir bölümünü, güne  ve 
rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kay-
naklar ndan kar lamas  hem çevresel hem 
de ekonomik aç dan çok olumlu sonuçlar 
do uracak." ifadesini kulland .

Alternatif enerji olumlu sonuçlar verecekAlternatif enerji olumlu sonuçlar verecek
Yenilenebilir enerji sistemleri için evirici, LED aydınlatma sistemleri için sürücü, düşük ve yüksek frekans izoleli-izolesiz güç
kaynakları, akü şarj cihazları gibi birçok alanda üretim yapan Güçelsan, müşterilerinin talep ettiği özel ve genel tasarımlarıyla
yurtiçi ve yurtdışında hizmet veriyor. 

Atık piller kutularaAtık piller kutulara

OST M Organize Sanayi Bölge 
Müdürlü ü, çevreye verilen öne-

min fark ndal n  üyelere yans tmak 
amac yla yeni bir proje ba latt . At k 
pillerin ayr  toplanmas , ta nmas , 
depolanmas  ve bertaraf nda yetkili 
tek kurulu  olan Ta nabilir Pil Üre-
ticileri ve thalatç lar  Derne i (TAP) 
i birli iyle at k pillerin tek merkezde 
toplanmas  amac yla haz rlanan özel 
kutular n üyelere da t m na ba land . 

imdiye kadar 100’den fazla pil kum-
baras n  ücretsiz olarak verdiklerini ve 
dolan kumbaralar  teslim ald klar n  
belirten OST M OSB Çevre Temiz-
lik ve Güvenlik Müdürü Muhammet 
Ali Erduran, “OST M OSB ile TAP 
Derne i aras nda yap lan protokolle 
at k pil kumbaralar n  sanayicileri-
mize ücretsiz olarak ula t r yoruz. 
Üyelerimiz at k pil kumbara istekleri 
ve biriktirilen at k piller 444 0 603 ve 
(0312) 385 50 90 numaralar  aranarak 
teslim edebilirler.” dedi.






