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Milli Güçlü Yaygın ve 
Hızlı Sanayileşme

2000’li y llarda zengin kaynaklar  ile 
beraber milli sanayile me politikalar  
sayesinde dünya  nansal krizlerden kendini 

farkl la t rarak ekonomik güç olan Brezilya 
bugün daha stratejik ad mlar at yor. ‘Daha büyük 
Brezilya’ plan yla milli sanayisini geli tirmek 
için Milli Sanayi Konseyi kuruyor ve sanayi 

irketlerinin rekabet gücünü art rmay  hede  iyor. 
Güney Kore bunu 80’li y llarda yapt . Geli mi  
ülkelerin d nda kalan ülkelerden Güney Kore 
ve Brezilya önemli örnekler. Asl nda Türkiye 
bu ülkelerin öncüsü konumundayd . Daha 
do rusu; kalk nman n kritik formülünü yazan ve 
planlamas n  70’lerde yap p dü meye basan bir 
ülkeydi. 

Yokluk y llar nda, 30 ya nda genç bir giri imci 
olarak yüzde yüz yerli motor fabrikas  kuran 
Erbakan; 50’li y llarda ‘Milli sanayimizi kurarak 
kalk nmal y z’ diyordu. Ve artlar onu 69 y l nda 
siyasete zorlad nda akl nda ve program nda bu 
vard . ‘A r sanayimizi kumal y z. Milli harp 
sanayimizi olu turmal y z. Zira ba ms z olmak 
için gelecekte var olmak için Milli-Güçlü-Yayg n 
ve H zl  sanayile memiz gerekli…’

ubat aylar ; hem son darbenin hem de Türk 
siyasetinde derin izler b rakan Erbakan Hoca'n n 
an ld  ay olarak daha uzun bir süre gündem 
olacak san r m. Bu y l da benzer anma programlar  
yap l yor. OST M Vakf  ve Server Vakf , ilk 
kez tematik olarak; sanayile me perspekti  yle 
Erbakan vizyonunu panel konusu yapt . Siyaseten 

farkl  angajmanlarda olan bir çok insan n tarihe, 
Erbakan’a ve o dönem yap lanlara so ukkanl  
bak labilece ini gösterdi asl nda. 

Biraz teknik olarak o dönemleri okudu unuzda 
bugün için çok hayati önem içeren sonuçlar 
ç karabiliyorsunuz. 70’lerde çok k sa sürecek 
iktidar ortakl nda; dört büyük koordinatörlük 
meydana getirilmi  ve ayr ca bakanl a ba l  
olarak, bütün sanayi kurulu lar  ile milli sanayi 
hamlesini mali aç dan desteklemek, yurt d ndaki 
i çilerimizin birikimlerini sanayile mede kaynak 
olarak kullanabilmek ve halk  da sanayile meye 
ortak etmek için; Devlet Sanayi ve çi Yat r m 
Bankas  (DES YAB) kurulmu tu.

Bugün bile Türk sanayisinin yap ta lar n  
olu turan kurulu lar hayata geçirilmi ti. Büyük 
yat r mlarda öncülük yapmak üzere Türk 
Motor Sanayi (TÜMOSAN), Tak m Tezgâhlar  
Sanayi (TAKSAN), Türkiye Elektronik Sanayi 
(TESTA ), Türkiye Elektro Mekanik Sanayi 
(TEMSAN), Türkiye Uçak Sanayi (TUSA ), 
Gerede'de fabrikalar  yapan bir kurulu  olarak, 
Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikalar  
Sanayi (GERKONSAN) gibi alt  adet yeni Genel 
Müdürlük olu turulmu tu.

Bu kurulu lar n ilk genel müdürleri anlatt lar, o 
günleri ve Erbakan vizyonunu… Toplamda 40 ay 
Ba bakan Yard mc l  sadece 11 ay Ba bakanl k 
yapt  ancak bu k sa sürelerde çantas nda 
sanayile erek kalk nma plan  vard . Bu kurulu lar 
yak lmaya gidecek kadar engellemelerle 
kar la lm . Kapat lm  ya da i levsizle tirilmi . 

Ne var ki; bugünün Türkiye’sinde sanayi üretimi 
perspekti  nden bakt n zda maalesef hala o 
vizyonu a an bir strateji ya da plan görünmüyor. 
Hatta bugün ne varsa o günlerden kalan isli 
tozlu tezgâhlar n ürünü, t k rdayan sanayi ile 
var olunmaya çal l yor. Bugün Amerika bile 
imalat sanayini te vik ediyor, Avrupa milli sanayi 
ve teknoloji hâkimiyetini devam ettirmek için 
korumac  tedbirler al yor. 

Türkiye’nin var olma plan  nedir? Geçmi te o ya 
da bu sebeplerle yapamad  üretim hamlesini 
bugün hayata geçirmesi mümkün mü? 

Abdurrahman KÖSEO LU
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Milletleraras  Standardizasyon Te ki-
lat  (ISO) taraf ndan yap lan tarif-
lere göre; Standart, imalatta, anla-

y ta, ölçme ve deneyde bir örneklik olarak 
aç klan yor. Standardizasyon ise; belirli bir 
faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sa -
lamak üzere bütün ilgili tara  ar n yard m ve 
i birli i ile belirli kurallar koyma ve bu ku-
rallar  uygulama i lemi.

Bu konuda uluslararas  genel geçer kurallar 
ve ülkelerin kendine özgü metodolojileriyle 
birlikte d  ticarette uygulanan kar l kl  tan -
ma anla malar  bulunuyor. Örne in Avrupa 
Birli i'nde teknik mevzuat iki ba l k alt nda 
toplan yor: Düzenlenmi  ve Düzenlenmemi  
Alan. Tüm bu uygulamalardaki ana hedef ise 
ürün ve tüketici güvenli i olarak aç klan yor. 
Standardizasyon i lemi ile öncelikli olarak 
can ve mal güvenli i hede  eniyor. Ayn  
zamanda kalitenin alt s n r  tespit edilmek 
suretiyle belirlenen düzeyin alt nda mal ve 
hizmet üretimine müsaade edilmiyor. 

Uzmanlar, standartlara uygun üretmek ve tü-
ketmek herkes için millî ve insanî bir görev 
telakki edilmesi gereklili i üzerinde duruyor. 
Ancak bu suretle kaynaklar n optimum de-

erlendirilmesi mümkün olabilecek ve böy-
lelikle toplumun refah düzeyinde önemli bir 
art  sa lanabilecek. Enformasyon ve üretim 
teknolojilerindeki geli me ile birlikte h zl  
bir küreselle me sürecinin ya and  günü-
müzde standartlar uluslararas  ticaretin ortak 
dili haline geldi. Uluslararas  pazarlarda re-
kabet edebilmenin yolu standartlara uygun ve 
kaliteli mal ve hizmet üretiminden geçiyor. 

Uluslararas  Standardizasyon

Uluslararas  düzeyde stan-
dart haz rlama çal mala-
r n  yürüten en büyük iki 
kurulu  Türk Standartlar  
Enstitüsü’nün (TSE) 1955 

y l nda üyesi oldu u Uluslararas  Standardi-
zasyon Te kilat  (ISO) ve 1956 y l nda üyesi 
oldu u Uluslararas  Elektroteknik Komisyo-
nu (IEC). ISO, ulusal standart kurulu lar n n 
üye oldu u 1947 y l nda kurulmu  bir fede-
rasyon. ISO’nun amac ; uluslararas  mal ve 
hizmet de i imini h zland rmak, entelektüel, 
bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyet-
ler alan nda i birli ini geli tirmek. Te ki-
lat, Uluslararas  Elektroteknik Komisyonu 
(IEC)’nun çal ma alan na giren elektrik, 
elektronik ve ilgili teknolojiler d nda kalan 
konular n tamam nda çal malarda bulunu-
yor. 

TSE, ISO’nun Politika Geli tirme Komi-

telerinden olan CASCO (Uygunluk De er-
lendirmesi Komitesi), DEVCO (Geli mekte 
Olan Ülkelerin Sorunlar  ile ilgili komite), 
COPOLCO (Tüketici Politikalar  Komite-
si) ve Genel Standardizasyon Prensipleri 
Komitesi REMCO (Referans Materyaller 
Komitesi)‘nun üyesi.

ISO ve IEC bünyesinde standart haz rlama 
çal malar  teknik komiteler arac l  ile yü-
rütülüyor. Türk Standartlar  Enstitüsü, ülke-
miz sanayisini ilgilendiren konularda çal -
an teknik komitelere üye olmak ko ulu ile 

uluslararas  standart haz rlama çal malar na 
kat l yor. ISO ve IEC teknik komitelerinden 
gelen standart taslaklar , Ayna Teknik Komi-
telere  TSE ihtisas gruplar , laboratuvarlar ve 
ilgili birimlere görü  haz rlanmas  veya bilgi 
için gönderiliyor. Ayna Komiteler d nda 
üretici ki i ve kurulu lar n ilgili doküman-
lara bildirdikleri görü ler de erlendirilerek, 
uzla ma sa lanm  ülke görü ü olu turuluyor 
ve ISO ve IEC’nin ilgili teknik komitelerine 
bildiriliyor. ISO ve IEC’nin teknik komitele-
rine ait toplant lara kat lacaklar için gerekli 
organizasyonlar yap l yor ve doküman deste-

i sa lan yor.

AVRUPA B RL  TEKN K 
MEVZUATININ GEL M

Avrupa Birli i'nde teknik mevzuat iki ba l k 
alt nda toplan yor:

A) Düzenlenmi  Alan: Bu alan Avrupa Ko-
misyonu nezdinde haz rlan p yürürlü e ko-
nulmu  ortak bir mevzuat taraf ndan düzenle-
nen sektörleri kaps yor. Örne in; Komisyon 
ve Konsey Direkti  eri bu alana girmekte.

B) Düzenlenmemi  Alan: Bu kapsama giren 
hususlarla ilgili AB düzeyinde bir düzenle-
me yap lmamakta ve bu alanla ilgili düzen-
lemeler üye devletlerin ulusal yetki alan na 
b rak lmakta. Bu alanda teknik engellerin 
bertaraf  ve mallar n serbest dola m , ulusal 
mevzuatlara eklenen "kar l kl  tan ma hük-
mü" ile sa lan yor.

Düzenlenmi  Alanda AB Teknik 
Mevzuat n n Geli imi

1961-Teknik Mevzuat Uyum 
Çal malar n n Ba lang c

1969-Klasik Yakla m (Old Approach)

Temel ilkesi, mevzuat düzeyindeki teknik 
kurallar ile bu kurallarla e  etkiye sahip stan-
dartlar n tümünün uyumla t r lmas . Klasik 
Yakla m çerçevesinde mevzuat uyumla t r-
mas na konu te kil eden alanlar n ba l calar ; 

Uluslararası ticaretin hâkimiyet damgası: 
STANDARDİZASYON

Avrupa ticari hayatında EU standartları global krizle boğuşan Avrupa devletleri için de krizden kurtulmanın en büyük çıkışı olarak anlaşılı-
yor. Rusya'da standart veya standartlara uygunluk belgesi (GOST-R) olmayanların ithaline izin verilmiyor. ABD'de de kendine özgü benzer

güvenlik standartları kullanılmakta ve bu standartlarla ithal ürünlerin ülkeye girişi kısmi olarak engellenebiliyor.

Uluslararası ticarette belirleyici bir kimliği olan standardizasyon; ülkelerin yerli üreticilerini korumacı yönlerini de ortaya koyuyor.
Türkiye'de ise  bağlı olduğu uluslararası standartların denetim ve akreditasyonu dışında kendisine ait herhangi bir kalite ve güvenlik  

standartı bulunmamaktadır.

Uzun yıllardır Amerika Birleşik 
Devletleri’nde uygulanan ve Avrupa 
Birliği’ne de esin kaynağı oluşturan, 

Topluluğun içinde serbest ticaret dolaşımın-
da aktif rol alan şirketlerin kendi başlarına 
ürettiği her ürünü piyasada istedikleri gibi 
pazarlamak ve bunlardan istedikleri kazancı 
elde etmek gibi savurgan bir düşünceyi önle-
mek, ayrıca Birliğin içinde tüketici konumun-
da bulunan ve birliği oluşturan devletlerde 
yaşayan halkın sağlığını korumak için birlik 
içinde belli düzenlemeler yapıldı. (1) Bunların 
en önde gelenlerinden birisi 2000’li yılların 
hemen başlarında Avrupa Parlamentosu 
ve Birliğin danışma organının ortaya attığı 
“Product safety”  yani ürünün güvenilirliğine 
atıfta bulunarak yapılan düzenleme oldu. (2)  
Düzenlemeye bakıldığında ilk bakışta birli-
ğin ana lokomotifi olan üreticiye ekstradan 
yüklerin getirildiği farz edilse de gerçekte 
(tüketicinin korunması ve pazarlanan ürünün 
sağlık koşullarına uygunluğu araştırması)  
yapılan düzenlemeyle birliğin markalaşması 
yolunda önemli adımlar atılmış hali hazırda 
Amerika’da yıllardır süregelen ve şirketlerin 
markalaşmasında gizli bir aktör vazifesi at-
fedilen ürün güvenliği ön plana çıkartılarak 
şirketlerin hem AVRUPA birliğinin serbest 
dolaşım sınırları içinde hem de birliğin sınır-
ları dışında bulunan pazarlarda bu sertifikayı 
kullanarak kendilerine rahatça pazar bağla-
yabilmeleri, yüksek maliyetli ürünleri Avrupa 
pazarının dışında da pazarlayabilmeleri için 
şirketler bir argüman oluşturmuştur. 

Ayrıca buna ek olarak “RAPEX” hızlı risk ta-
nımlama sistemi metodu getirilerek Avrupa 
Komisyonu’nun konunun takibatını hızlı bir 
şekilde tamamlaması yasal prosedür olarak 
tanımlanan “ Offcial Journal Of the Europe-
on Union” Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 
yayımlanarak sonuca başlanmış ve birliğin 
takibatını yaptığı ürünün standartlara uygun-
luk kontrolü bu sayede gerçekleştirilemeye 
çalışılmıştır.³

Sadece ürün kalitesine yapılan bu atıfın ti-
careti tamamıyla dinamik bir hale getirmesi 
söz konusu olmadığı için ve hali hazırda iç 
piyasaya dışarıda yapılan ticari rekabet şek-
linde gerçekleşen saldırıların önüne bir nebze 
olsun set koyulması gerektiği düşüncesinin 
sonucu olarak Avrupa Birliği sınırları ve stan-
dartları içinde keşfedilen ileri teknoloji ürün-

leri için patentler alınmış hatta bunlar birlik
tarafından teşvik edilmiştir. (3)

İleri teknoloji ürünü tıbbi cihazlar, akıllı te-
lefonlar ve tablet bilgisayarlar, yüksek hızlı
trenler, çevre dostu motorlu araçlar bunların
en başında gelmektedir. Yüksek teknoloji çığı-
rını açma “challange” dediğimiz meydan oku-
ma ilkesini beraberinde getirmiş ve hemen
hepimizin söz arasında kullandığı Avrupa
standartı anlamına gelen “Avrupa Malı” keli-
mesinin dilimize hatta bir çok dile yerleşme-
sine olanak sağlamıştır. Hatta GSM ve UMTS
gibi internet ve telefon teknolojilerinde kul-
lanılan kelimeler Avrupa birliğinin getirmeye
çalıştığı standartlar sonucu ortaya çıkmış bu
sayede Avrupalı firmalar ürettikleri yan ürün-
ler ile telefon teknolojileri piyasasında 90%
a varan oranda temsil hakkı elde etmişlerdir.
(4,5)

Bunların hepsini toparlamaya çalıştığımız-
da ortaya çıkan sonuç şu şekilde vuku bul-
maktadır. Öyle ki: Avrupa da kurulan sistem
Avrupa’nın ticari hayatında bir çok çeşitlen-
meye olanak sağlamış sadece üretim değil
aynı zamanda hizmet sektörlerinde getirilen
standartlarla da ürün ve hizmet kalitesi yük-
seltilmiş Avrupa’da yerleşkesi olan bir çok şir-
ket için bu adımlar birliğin bir desteği olarak
hem iç hem de global rekabet piyasasında
piyasa oyuncuları için fırsat oluşturmuştur.
Bugün de krizle global krizlerle boğuşan Av-
rupa devletleri içinde krizden çıkışın en büyük
sebebi ve itici gücü olarak anlaşılmıştır, anla-
şılmaya da devam etmektedir.

(1) www.springer.com (European unification, single markets, and

product safety: The American  experience with federal/state regu-

lation of housing safety)

(Avrupa Birliği, Ortak Pazar ve ürün güvenliği: Amerikan tecrübesi

tüketim düzenlemesi/güvenliği)

(2,3) http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_

information/l21253_en.htm (Product safety: general rules)

(Avrupa Birliği: Ürün güvenliği ( genel kurallar))

(4,5) EUROPÄISCHE KOMMISSION : Ein Binnenmarkt für Rechte

des geistigen Eigentums Förderung von Kreativität und Innovati-

on zur Gewährleistung von Wirtschaftswachstum, hochwertigen

Arbeitsplätzen sowie erstklassigen Produkten und Dienstleistungen

in Europa

(Avrupa Komisyonu: Serbest Piyasa ekonomisi hem inovasyonu

teşvik etme hem de ekonomik gelişimi garanti altına alma raporu)

Avrupa ticari hayatında itici motor vazifesi gören EU standartları
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tekstil ürünleri, elektrikli aletler, eczac l k 
ürünleri ve kozmetik ürünler, g da maddeleri, 
tehlikeli maddeler, motorlu araçlar, tüketici 
ve çevrenin korunmas  eklinde.

1985-Yeni Yakla m (New Approach)
Her bir ürünle ilgili mevzuat n uyumu yeri-
ne, benzer mallar n bir arada toplanmas yla 
olu turulan mal gruplar yla ilgili olan ve te-
mel gerekler olarak isimlendirilen insan can 
ve mal güvenli i, hayvan ve bitki varl n n 
korunmas  çerçevesinde haz rlanan mevzua-
t n uyumla t r lmas n  öngören yakla m.

1989-Global Yakla m
Temel ilkesi, test, deney ve belgelendirme 
konusunda kar l kl  tan may  ve altyap lar n 
yak nla t r lmas n  sa lamak ayr ca, kar -
l kl  güvenin ve effa  n temini aç s ndan 
akreditasyonun önemini vurgulamak.

1990-Modüler Yakla m
Temel amac , ürünlerin özelliklerini ve ta -
d klar  risk oranlar n  dikkate alarak uygun-
luk de erlendirme yöntemleri belirlemek. 
Modüler Yakla m, mevzuat haz rlay c lara 
yönelik olu turulmu  bir modüller sistemi. 
Mevzuat haz rlay c , düzenlemek istedi i bir 
alanda insan, hayvan sa l  ve güvenli ini 
ve çevre korumas n  sa lamak üzere bu sek-
tördeki mallar n özelliklerine ve ta d klar  
risk oran na göre seçti i bir modülü veya 
modüller kombinasyonunu ilgili mevzuat n 
kapsam na alarak uygunluk de erlendirme 
prosedürlerini belirleyebilmekte. A'dan H'ye 
kadar olmak üzere 16 adet modül var. 

Mevzuat haz rlay c lar, modüllerden fayda-
lanarak, üreticiye, ürünün teknik düzenleme-
lere uydu unu kan tlamak için, birden fazla 
alternatif sunabilmekteler. Ürünün direkti-
 nde, birden fazla modül kombinasyonu bu-

lunmakta ve üretici isterse bunlardan birini, 
isterse de ürünün Avrupa standard n  uygu-
layabilmekte.

Yeni Yakla m Direktifleri

Yeni Yakla m Direkti  eri a a daki temel 
ilkelere dayan r:

  Uyum sadece temel gereklerle (ürünün, in-
san sa l , can ve mal güvenli i, hayvan ve 
bitki ya am ve sa l , çevre ve tüketicinin 
korunmas  aç s ndan sahip olmas  gereken 
asgari güvenlik ko ullar ) s n rl d r.

  Sadece temel gerekleri kar layan ürünler 
serbest dola ma girebilir.

  AB Resmi Gazetesi’nde yay mlanan ve 
ulusal standart haline getirilen uyumla t r l-
m  standartlara uygun ürünlerin temel ge-
rekleri kar lad  kabul edilir.

  Uyumla t r lm  standartlara ve di er tek-
nik belgelere uymak iste e ba l  olup; üretici 
temel gereklere uygunlu u sa layacak di er 
herhangi bir yolu seçmekte serbesttir.

  Üreticiler direkti  erde yer alan farkl  uy-
gunluk de erlendirme yöntemlerini seçebi-
lirler.

Kapsam: Kapsam direkti  n kapsad  ürün-
leri veya direkti  n önlemeye çal t  tehli-
kenin niteli ini tan mlar. Ürünle ilgili riskleri 
veya bir olayla ilgili riskleri içerir.

Piyasaya Arz ve Hizmete Sokma: Üye ül-
keler ki ilerin sa l k ve güvenli ini veya 
kamu yarar n  tehlikeye sokmayan ürünlerin 
piyasaya arz edilmesinden ve hizmete sokul-
mas ndan sorumlu. Bu durum üye ülkelerin 
piyasa gözetimi sorumlulu unu da beraberin-
de getirmekte.

Temel Gerekler: Temel gerekler direktif-

lerin eklerinde yer al r ve direkti  n amac n  
gerçekle tirmek için gerekli bütün hususlar  
içeriyor. Sadece temel gerekleri kar layan 
ürünler piyasaya arz edilebilir ve hizmete so-
kulabiliyor.

Serbest Dola m: Üye ülkeler CE i areti 
ta yan ürünlerin, bu i aretin konulmas n  
öngören direktif hükümlerine uygun oldu-

unu kabul etmek zorundad rlar. Buna göre, 
üye ülkeler s n rlar  içinde CE i areti ta yan 
ürünlerin piyasaya arz n  ve hizmete sokul-
mas n  -e er CE i aretinin konulmas na ili -
kin kurallara ayk r  hareket edilmemi se- en-
gelleyemez, k s tlayamaz ve yasaklayamaz.

Uygunluk Varsay m : Uyumla t r lm  
standarda göre haz rlanan ulusal standarda 
uygun ürünlerin temel gerekleri kar lad  
varsay l yor. Üretici söz konusu standard  hiç 
uygulamazsa veya k smen uygularsa, ürünün 
temel gerekleri kar lad n  belgelemek zo-
runda.

Koruma Maddesi: Üye ülkeler, kamu yarar  
ile ki ilerin sa l k ve güvenli ini tehlikeye 
sokan CE i aretli ürünlerin piyasaya arz n  
engellemek için gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür. Ayr ca üye ülke bu hususu Ko-
misyona bildirmek zorunda. Komisyon söz 
konusu ulusal önlemi hakl  görürse, gerekli 
önlemlerin al nmas n  teminen di er üye ül-
kelere de bilgi verir.

Uygunluk De erlendirmesi: Üretici ürü-
nünü piyasaya arz etmeden önce direktifte 
öngörülen uygunluk de erlendirme yöntem-
lerini izlemek zorunda. Üçüncü taraf uygun-
luk de erlendirmesi, direkti  erde yer alan 
gerekleri yerine getiren ve üye ülke toprakla-
r nda kurulmu  olan onaylanm  kurulu larca 
yürütülür.

CE Uygunluk  areti: 
Yeni Yakla m Direktif-
leri hükümlerine uygun 
olarak üretilen ürünler 
CE i areti ta mak zo-
runda. Çünkü CE i a-

reti ürünün, söz konusu ürüne uygulanabilir 
bütün direkti  erde yer alan temel gerekleri 
kar lad n  ve tüm uygunluk de erlendirme 
i lemlerinden geçti ini gösterir. Üye ülkeler 
CE i aretini korumak için gerekli önlemleri 
almakla yükümlü. 

Uygulamada Koordinasyon: Komisyon 
veya üye ülke, uyumla t r lm  standard n 
temel gerekleri kar lamad n  görürse, bu 
hususu direkti  erde öngörülen Daimi Ko-
mitelerin ve 98/34/EC say l  Direktife göre 
olu turulan Komitenin dikkatine sunar. Ko-
misyon Komitelerin görü lerini de dikkate 
alarak, uyumla t r lm  standard n yürürlük-
ten kald r l p kald r lmad n  üye ülkelere 
bildirir.

Düzenlenmemi  Alan:
Düzenlenmemi  alan, Avrupa Birli i 
(AB)'nin ortak mevzuat n n bulunmad , do-

lay s yla AB üyesi devletlerin kendi düzen-
lemelerini yapabilecekleri alan  ifade etmek-
tedir. Bu alan, hakk nda hiçbir AB mevzuat  
olmayan bir ürünü ilgilendirebilece i gibi, 
hakk nda AB mevzuat  bulunan bir ürüne 
dair ortak düzenleme kapsam na al nmam  
bir hususu da i aret edebilmektedir. Topluluk 
Kurucu Anla mas n n 34 ve 35 inci maddele-
ri bir üye devlette üretilmi  veya piyasaya arz 
edilmi  herhangi bir ürünün ilke olarak her-
hangi bir engelle kar la maks z n di er üye 
devlet pazarlar na serbestçe arz n  düzenle-
mekte, 36 nc  madde ise bu serbest dola m n 
ancak kamu sa l  ve güvenli i gibi me ru 
gerekçelerle s n rlanabilece ini öngörmekte-
dir. Düzenlenmemi  alanda Toplulu un her-
hangi bir ortak düzenlemesi bulunmad  için 
üye ülkelerin Kurucu Anla man n 34–36’nc  
maddelerini nas l uygulayacaklar na dair 
bo lu u Avrupa Birli i Adalet Divan n n 
(ABAD) karar ve içtihatlar  doldurmu tur.

ABAD, 1979 y l nda "Cassis de Dijon” da-
vas nda mallar n serbest dola m  ilkesini de-
rinden etkileyen önemli bir karar alm t r. Bu 
karar çerçevesinde, hiçbir AB üyesi devlet, 
bir di er üye devlette yasal olarak üretilmi  
veya (AB d nda üçüncü ülkelerden gelmi  
olsa bile) usulüne uygun olarak piyasaya arz 
edilmi  ürünlerin, kendi pazar na giri ini en-
gellemeyecektir. 

Bu anlamda, üye devletler düzenlenmemi  
alanda mevzuat geli tirebilmekte, ancak bu 
mevzuat n gereklerini, ilgili Anla mada be-
lirtilen istisnai durumlar haricinde, di er üye 
devletlerden ithal ettikleri ürünlerden talep 
edememektedirler. 98/34/EC say l  Direktif 
çerçevesinde, sözkonusu alanda geli tirecek-
leri mevzuat  Avrupa Komisyonu arac l yla 
birbirlerinin ön görü üne sunma zorunluluk-
lar  da bulunmaktad r.

Teknik Mevzuat n ve Standartlar n 
Türkiye ile AB Aras nda Bildirimine 

Dair Yönetmelik:

AB üyesi ülkelerin düzenlenmemi  alandaki 
mevzuat taslaklar , 2002 y l ndan bu yana 
98/34/EC say l  direktifte öngörülen meka-
nizman n 2/97 say l  Türkiye-AB Ortakl k 
Konseyi Karar ’nda yer alan uyarlamaya 
uygun yap s  içerisinde Avrupa Komisyonu 
taraf ndan Türkiye’ye iletilmekte ve an lan 
taslaklar bu konudaki merkezi birim olan 
Ekonomi Bakanl  (Ürün Güvenli i ve De-
netimi Genel Müdürlü ü) taraf ndan ilgili 
kamu kurulu lar na iletilmektedir. 2/97 say -
l  OKK’da yer alan uyarlamada Türkiye’nin 
bahse konu bildirim mekanizmas na Avrupa 
Ekonomik Alan ’na taraf EFTA ülkeleri gibi 
basitle tirilmi  sistemde üye olmas  öngörül-
mektedir. Basitle tirilmi  sistem, tara  ar n 
birbirlerinin mevzuat taslaklar na “yorum” 
yapabilmesi, ancak “detayl  görü ” ileteme-
mesi anlam na gelmekte ve tasla  yay mla-
madan önce geçmesi gereken zorunlu bek-
leme süresinin farkl l n  i aret etmektedir 
(AB üyesi ülkelerin bekleme süresi 18 aya 

kadar uzayabilmekte iken, Türkiye için bu 
süre 3 ayda sabitlenmi tir).

Türkiye’nin düzenlenmemi  alandaki mev-
zuat taslaklar n n da Avrupa Komisyonu 
arac l yla üye ülkelere bildirilmesi gerek-
mekte olup, bu konudaki detaylar,  4703 sa-
y l  “Ürünlere li kin Teknik Mevzuat n Ha-
z rlanmas  ve Uygulanmas na Dair Kanun” 
kapsam nda haz rlanan uygulama yönetme-
liklerinden 3 May s 2002 tarihinde yürürlü e 
girmi  olan “Teknik Mevzuat n ve Standart-
lar n Türkiye ile AB Aras nda Bildirimine 
Dair Yönetmelik” kapsam nda belirlenmi tir.

Bu anlamda Türkiye, AB’nin 1984 y l ndan 
beri yürütmekte oldu u düzenlenmemi  alan 
dair bildirim sistemine “kar l kl l k” esas na 
dayal  olarak dahil bulunmakta. Söz konu-
su bildirim sistemi kapsam nda 2002 May s 
ay ndan itibaren Komisyon’dan Türkiye’ye 
intikal eden taslak mevzuat say s  yakla k 
6.800 adet.

Rusya’dan bir örnek:
GOST-R 

Uygunluk Belgesi

Rusya'ya sat lmak üzere 
ithal edilen  ürünlerin  bir k sm  için Rus-
ya standartlar na uygunluk belgesinin ilgili 
gümrük mercilerine ibraz  gereklili i var. 
Standart veya standartlara uygunluk bel-
gesi istenilen mallardan uygunluk belgesi 
(GOST-R) olmayanlar n Rusya'ya ithaline 
izin verilmiyor.

Söz konusu belgeyi vermeye yetkili merci 
ise (Standardizasyon, Metroloji ve Serti  kas-
yon Devlet Komitesi) GOSSTANDART't r. 
An lan kurulu  taraf ndan, Rusya içinde 
veya ülke d nda olu turdu u test  ve ölçüm 
merkezleri vas tas yla serti  ka düzenlen-
mektedir. Rus standartlar na uygunluk bel-
gesi belirli bir ihraç partisi için al nabilece i 
gibi, belirli bir ürün içinde al nabilmektedir. 
Standartlara uygunluk belgesinin  ili ithalat 
an nda geçerlilik süresinin dolmam  olmas  
gerekmektedir. Mal çe idi ve markas , üretim 
y l , üreticinin ad  ve adresi, toplam yükleme 
içinde serti  kaya tabi mal n miktar  gibi bil-
giler ise ayr ca gümrük yetkilileri taraf ndan 
talep edilmektedir.

GOSSTANDART, tan mlad  standart 
normlar na uygulamak üzere laboratuvarlar 
olu turmakta veya bu yetkiyi Federal veya 
mahalli otoritelerin kontrolünde bulunan di-

er laboratuvarlara devir edebilmekte, söz 
konusu laboratuvarlar taraf ndan düzenlenen 
serti  kalar tüm Rusya'da geçerli olmaktad r. 
GOSSTANDART hangi ürün için hangi üni-
teye ba vurulmas  gerekti i konusunda ta-
lep sahiplerine bilgi verebilmektedir. Rusya 
d nda üretim yapan  rma ve kurulu lar n 
üretim mahallinde test talepleri, bu i lem için 
gerekli harcamalar n ba vuru sahibince kar -
lanmas  halinde kabul edilebilmektedir.

Etikette Rusça bilgilerin bulunmas  
zorunlulu u

Ba lang çta g da mallar  için geçerli olan bu 
uygulama l A ustos 1998 tarihinde g da d  
mallar  da içerecek ekilde geni letilmi tir. 
Etikette mal n ad , orijini, net a rl , mal n 
terkibi, üretim y l , raf ömrü, besleyici de e-
ri, kullan m ko ullar  gibi bilgilerin Rusça 
olarak yer almas  gerekmektedir. Söz konu-
su etikete sahip olmayan mallar n sat  ise 
mümkün bulunmamaktad r.

Kaynaklar: www.ekonomi.gov.tr, www.tse.org.tr, www.rusyao-

 si.com, www.musavirlikler.gov.tr
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Ba bakanl k taraf ndan; 2 Aral k 2008 
tarihli 2008/20 say l  Yerli Ürün 
Kullan lmas , 5 Haziran 2011 tarihli 

2011/6 say l  Avrupa Küçük letmeler Ya-
sas  Prensipleri, 6 Eylül 2011 tarihli Yerli 
Ürün Kullan lmas  Genelgeleri ile D  Tica-
ret Müste arl ’n n 27 Temmuz 2007 tarihli 
Offset Uygulamalar na li kin Tebli i’nde 
kamu al mlar nda yerli sanayiyi destekleyici 
ve te vik edici ifadeler bulunuyor. 

Sat r aralar  incelendi inde Devletin olumlu 
ad mlar att  ve yerli sanayiyi geli tirmek 
için çaba sarf etti i ancak bürokrasinin buna 
direnç gösterdi i, ihalelerde dikkate al nma-
d  ortaya ç k yor. 

Genelgelerde “Önce küçük olan  dü ün” il-
kesinin te vi i ile KOB ’lerin aday ve kom u 
ülke pazarlar na giri inin kolayla t r lmas ; 
Kamu hale Kanunu kapsam ndaki al mlar 
ile Devlet Malzeme O  si’nden gerçekle tiri-
lecek al mlarda öncelikli olarak Türkiye’de 
üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve kamu 
kurum ve kurulu lar  yöneticilerinin bu ko-
nuda gereken duyarl l  göstermeleri, yerli 
mal  olarak belirlenen mallar  teklif eden yerli 
istekliler lehine %15 oran na kadar  yat avan-
taj  sa lanmas  hususlar nda idarelerce ihale 
doküman na hükümler konulabilece i direk-
ti  eri var.  

Ayr ca kamu kurulu lar  taraf ndan aç lan sa-
vunma alan na yönelik olmayan ve bedeli en 
az 5.000.000 (Be  milyon) ABD Dolar  olan 
uluslararas  ihalelerde, ihaleleri kazanan ya-
banc   rma/kurulu lar n ihaleleri açan kamu 
kurulu lar na yönelik offset taahhütlerinin 
usulleri belirtiliyor.

Ba bakanl k ve Bakanl klar n yaz l  olarak 
belirtmelerine ra men kamu al mlar nda ki 
uygulaman n yeterli olmad  göze çarp yor. 
Sanayiciler yaz lanlar n bir an uygulamaya 
geçmesini talep edi-
yor.

4 AYRI TARİHTE YAYIMLANAN 
GENELGE VE TEBLİĞLER NE 

DİYORDU?

2 Aral k 2008; 2008/20 Say l  
Ba bakanl k Genelgesi:

Ekonomimize sa layaca  faydalar göz önünde 
tutularak, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun 
hareket edilmesi kayd yla, Türkiye’de üretilen 

mal ve hizmetlerin tercih edilmesi, 
temel tüketim maddelerinin yerli 
ürünlerden kar lanmas , ekonomi-
miz aç s ndan önem ta makta olup, 
4734 say l  Kamu hale Kanunu-
nun 63 üncü maddesinde yer alan 
“…yerli mal  olarak belirlenen 
mallar  teklif eden yerli istekliler 
lehine %15 oran na kadar  yat 

avantaj  sa lanmas  hususlar nda idarelerce 
ihale doküman na hükümler konulabilir.” 
hükmünün kamu kurum ve kurulu lar n-
ca dikkate al nmas  hususunda; bilgilerini ve 
kamu yöneticilerinin bu konuda gereken duyar-
l l  göstermelerini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDO AN
Ba bakan

27 Temmuz 2007; HRACAT: 2007/6 
Say l  Offset Uygulamalar na li kin 
Tebli :

MADDE 2 – (1) Bu Tebli , kamu kurulu lar  
taraf ndan aç lan savunma alan na yönelik ol-
mayan ve bedeli en az 5.000.000 (Be  milyon) 
ABD Dolar  olan uluslararas  ihalelerde, ihale-
leri kazanan yabanc   rma/kurulu lar n ihaleleri 
açan kamu kurulu lar na yönelik offset taahhüt-

lerini kapsar.

MADDE 3

……

f) Offset: haleyi kazanan 
 rma/kurulu  taraf ndan, 

Türkiye’de üretilen mallar n, 
gelir ve giderleri Türkiye’de 
kaydedilen yurtd  müteahhit-
lik hizmetlerinin ve di er hiz-

metlerin yeni al c lara ihracat  
veya mevcut al c lara yönelik 

ihracat art  ile taahhüt gere ince 
Türkiye’nin mevcut ihracat potan-

siyelinin geli tirilmesine yönelik 
Müste arl kça onaylanan di er i -

lemleri,

…...

ifade eder.

6 Eylül 2011; 2011/13 Say l
Ba bakanl k Genelgesi:

(….) 4734 say l  Kamu hale Kanunu kap-
sam ndaki al mlar ile Devlet Malzeme O  -
sinden gerçekle tirilecek al mlarda öncelikli 
olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih 
edilmesini ve kamu kurum ve kurulu lar  yö-
neticilerinin bu konuda gereken duyarl l  
göstermelerini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDO AN

Ba bakan

5 Haziran 2011; 2011/6 say l  
Ba bakanl k Genelgesi:

……

Bu do rultuda Avrupa Komisyonu taraf ndan, 
KOB 'lerin büyümesi için en uygun ortam n 
sa lanmas n  ve AB taraf ndan olu turulan 
tüm politikalarda KOB 'lerin ihtiyaçlar n n 
ön planda tutulmas n  amaçlayan “Avrupa 
Küçük letmeler Yasas ” (Small Business 
Act for Europe -SBA) 25 Haziran 2008 tarihi 
itibar yla yürürlü e konulmu tur. Sözkonusu 
Yasada, gerek Birlik bünyesinde, gerek ulusal 
düzeyde KOB ’lere yönelik politikalar olu -
turulurken, ülkelere rehberlik etmesi amac y-
la ekte yer alan 10 (on) temel prensip belir-
lenmi , bu Yasaya temel te kil eden "Önce 
Küçük Olan  Dü ün" prensibi nda bir dizi 
mevzuat düzenlemesinin yap lmas n n gerek-
lili i vurgulanm t r.

…..

Kamu kurum ve kurulu lar  taraf ndan; KO-
B ’lerle ilgili olu turulacak her türlü politika, 
strateji, eylem plan , uygulama, vb. çal ma-
larda, yukar da belirtilen prensiplerin göz 
önünde bulundurulmas , bu çerçevede KOS-
GEB taraf ndan gerçekle tirilecek çal mala-
ra gereken destek ve yard m n sa lanmas  hu-
susunda bilgilerinizi ve gere ini rica ederim.

Recep Tayyip ERDO AN
Ba bakan

Kamu hale Kanunu 
Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

MADDE 63. - Yakla k maliyeti e ik de-
erlerin alt nda kalan ihalelere sadece yerli 

isteklilerin kat lmas , yakla k maliyeti e ik 
de erlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet al m-
lar  ve yap m i lerinde bütün yerli istekliler 
lehine, mal al mlar nda ise Sanayi ve Ticaret 
Bakanl  ile di er ilgili kurum ve kurulu la-
r n görü leri al narak Kurum taraf ndan yerli 
mal  olarak belirlenen mallar  teklif eden yer-
li istekliler lehine, % 15 oran na kadar  yat 
avantaj  sa lanmas  hususlar nda idarelerce 
ihale doküman na hükümler konulabilir. An-
cak, yabanc  istekliler ile ortak giri im yap-
mak suretiyle ihalelere kat lan yerli istekliler 
bu hükümden yararlanamaz.

Kamu alımlarında yerli sanayiyi destekleyici
Başbakanlık Genelgeleri

Devletin kamu alımlarında yerli üretime öncelik tanıması ve teşvik edilmesi amacıyla hazırladığı Genelge ve Tebliğler ile Kamu İhale Kanunu’nda
Türk Sanayii’nin gelişimi ve cari açığın kapatılması için bir fırsat. Ancak işin uygulama kısmında eksiklikler göze çarpıyor. Son günlerde

sanayicilerden de bu yönde eleştiriler gelmeye başladı.
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Tüm dünya yerli 
üreticisini destekle-
yecek ad mlar atar-

ken, Türkiye’de bu yolda 
yap lan en önemli hamle-
lerden biri olan kamuda 
yerli ürün tercih edilme-
sine dair Ba bakanl k 
Genelgesi’nin uygulanma-
d na yönelik sanayiciler-
den sesler yükseldi.

Pek çok sanayici kamu al mlar nda yerli üre-
tim de il ithal ürünlerin tercih edildi ini be-
lirterek “ ikayet ediyoruz, artname diyorlar. 
Biz ithal edilen ülkelere mal gönderiyoruz. 

artnameyi önümüze engel koyuyorlar” di-
yor. thalat genelgesinin neredeyse hiç dikka-
te al nmad n  belirten üreticiler, “Yüzde 30 
ucuz bile olsak ithal ürünün tercih edildi ini 
görüyoruz” serzeni inde bulunuyor.

Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan, kamu al m-
lar nda yerli ürün tercih edilmesine dair ge-
nelgeye ne kadar uyuldu una dair ellerinde 
net bir veri olmad n , kamu al mlar nda yer-
li üretimin tercih edilmesine dair Ba bakanl k 
Genelgesi’nin “maalesef pek çok kamu dai-
resi taraf ndan tam olarak uygulanmad n ” 
söyledi.

“Yerli 4 bin ithal 400 bin Euro”

Kazan ve Bas nçl  Kap Sanayicileri Birli i 
Derne i Ba kan  Ali Eren, Erensan olarak 
yurtd nda Cambridge, Oxford gibi önemli 
üniversitelerin kazanlar n  yapt klar n  ancak 
örne in Rize Üniversitesi için Almanya’dan 
ithal edilen bir kazan n al nd n  anlatt . Eren 
de Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’ n kamu 
kurumlar  ve belediyelerde yerli ürünlerin ter-
cih edilmesine dair genelgesinin dikkate al n-
mad  görü ünde. 

Eren, kamu al mlar ndaki yakla mla ilgili u 
görü leri payla t : “TBMM’de bile Alman ka-
zan  kullan l yor bugün. Türkiye hracatç lar 
Meclisi’nin merkezine Almanya’dan kazan it-
hal edildi. Dü ünebiliyor musunuz, 400 metre 
yak n nday z biz, oysa 4 bin kilometre uzak-
tan geldi kazan. Sadece nakliye masraf na 
Türkiye’den kazan al n rd . Ben Erensan’dan 
al ns n demiyorum ama birçok iyi kazan üre-
ticimiz var Türkiye’de. Kamu al mlar nda 
yerlili e hiç dikkat edilmiyor. Sinop Hapis-
hanesi, Silivri Hapishanesi ithal kazan ald . 

ikayet ettik. “ artname” diyorlar. Peki biz 
sizin kazan ithal etti iniz ülkeye kazan ih-
raç ediyoruz. Standartlara uymasa Almanya 
bu kazan  al r m ? ikayet edince diyorlar ki 
“Kamuda 1 y lda 14 kazan al nm , 4'ü yerli”. 
Bak yoruz yerli kazanlara, 4 bin euroluk ka-
zan. thal edilenler 400 bin euroluk.”

“Bürokrasi direniyor”

Orta Anadolu hracatç  Birlikleri (OA B) 
Makine hracatç lar  Birli i Ba kan  Adnan 
Dalgak ran genelgenin uygulanmamas na 
ili kin, “Ba bakan 7 düvelle ba ediyor, bü-
rokrasi yerli ürün alma konusunda direniyor” 
dedi. Dalgak ran son dönemde tüm ülkelerin 
özellikle yerli teknoloji ve makine üreticile-
rini desteklemek için önemli kararlar ald n , 
oysa Türkiye’de bu konuda at lm  önemli 

ad m n uygulanmad n n alt n  çizdi. Dal-
gak ran bu noktada tüm sanayicilerin ortaya 
koydu u artname engeli hakk nda u de er-
lendirmeyi yapt :

Kamudaki al mlarda yerli üretim tercih edil-
miyor, genelgeye ra men tercih edilmiyor. 
Bat  hayranl  öyle bir içlerine i lemi  ki 
baz  yetkililerin ne yapsak engelleri a am yo-
ruz. Yabanc   rmalar n ürününe göre artma-
ne haz rlan yor. 7 k taya ürün ihraç eden yerli 
irkete sormuyor bile. Ba bakan m z “Yüzde 

15 pahal  olsa bile yerli üretim tercih edil-
sin” dedi ama biz yüzde 30 ucuza vermemize 
ra men ithal ürünlerin tercih edildi ini görü-
yoruz. Oysa 2011 Eylül ay nda yay mlanan 
Ba bakanl k Genelgesi’nde bu ‘adrese teslim 
ihale’lerin önüne geçilmesi için önemli uyar -
larda bulunuyordu. Genelgede spesi  k olarak, 
“Teknik artnamelerde Türkiye’de üretilen 
ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzen-
lemelerin yap lmamas , isteklilerin ithal ürün 
ya da belirli bir ülkenin mal n  teklif etmesine 
yönelik düzenlemelerin yap lmamas , ürünle-
re ili kin yabanc  belgelendirme kurulu lar  
taraf ndan düzenlenen ve zorunlu olmayan 

belgelerin ihale dokümanlar nda aranmamas -
n , kamu kurum ve kurulu lar  yöneticilerinin 
bu konuda gereken duyarl l  göstermelerini 
önemle rica ederim” deniliyordu. 

Dalgak ran, “ artname engelini a am yoruz, 
bir memur ç k p Ba bakanl k genelgesine ra -
men yerli ürün al m n  engelleyebiliyor” dedi. 
Dalgak ran, Sanayi Bakan  Nihat Ergün’ün 
konuyla ilgili çok say da toplant  yapt n  
hat rlatt  ancak buna ra men bir geli me kay-
dedilemedi ini anlatt .

“Neden yerli ürüne göre artname 
haz rlanam yor?” 

Makine ve Aksamlar  hracatç lar  Birli i Yö-
netim Kurulu Ba kan Yard mc s  Serol Acar-
kan da “Birçok artname yabanc  bir irkete 
göre haz rlan yor. Bunu a man z mümkün 
de il. Peki neden yerli ürüne göre artname 
haz rlanam yor. Tamam, Türkiye’de üretilen 
ürün daha kalitesizse onu almay n ama biz bu 
ürünleri tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Yerli 
üretimin desteklenmesi gerekir” dedi. 

Kamu ihalelerinde b ra-
k n yüzde 15 daha yukar  
bile olsa yerli ürün tercih 
edilmesini, bu ibarenin 
geçen y l kat ld klar  
hiçbir ihale artname-
sinde yer bile almad -

n  söyleyen Acarkan, 
“Türkiye’de birçok bina 
yap l yor, klimalara bak -
yorsunuz hep ithal. Yerli 

üretim neden geli tirilmiyor. Bu s k nt  her 
alanda, her sektörde var”  ifadesini kulland .

Türkiye kendi ürünlerine güvenmezse Avru-
pal n n bu ürünlere nas l güvenece ini soran 
Acarkan bir zihniyet devrimine ihtiyaç oldu-
unu anlatt . Acarkan, “Ba bakan’ n genelge-

si uygulanm yor. Siz istedi iniz kadar emir 
verin, genelge ç rak n. Bürokrasi o kadar han-
tal bir yap da ki içinde tüm emirler eriyebilir” 
dedi ve çözüm önerisini anlatt : “Bürokraside 
‘aman ba m a r mas n’ yakla m  var. Bu as-
l nda bir noktada anla labilir çünkü bir tefti  
oldu unda, herhangi bir ikayette bürokratlar 
çok s k nt  ya yor. Devleti zarara u ratt  diye 
ikayet alan ve hüküm giymi  ne kadar bürok-

rat oldu unu bilseniz a r rs n z. Önce tefti  
kanunun yerli al ma öncelik verecek ekilde 
yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Yoksa 
imdi herkes topu birbirine at yor.”

“ABD ve Avrupa pahal  da olsa yerli 
üreticisinden al yor”

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derne i 
(POMSAD) Ba kan  Kutlu Karavelio lu, 
Ba bakanl k genelgesinin, uygulamay  ihtiya-
ri b rakt n , AB kurallar  gere i kamu ku-
rumlar n n inisiyati  nde olan yerli mal  tercih 
edilmesinin zorunlu tutulamad n  anlatt . 
Karavelio lu, Sanayi Bakanl ’n n konuyla 
ilgili çok olumlu ve gönülden çal malar  ol-
du unu ancak kamu kurum ve belediyelerin 
bu genelgeyi uygulamad n  vurgulad . Ka-
ravelio lu, “ABD ve Avrupa bile yüzde 25 
daha pahal  bile olsa kendi ülkelerinde üre-
tilen ürünleri al yor. Biz bu deste in verildi-
ini sürekli görüyoruz. Ortado u bile üretim 

yapmad  halde yerli sanayicisini destekli-
yor. Ancak bizde ‘yüzde 15 pahal  olsa bile 
yerli tercih edilir’ sözü lafta kal yor. Burada 
bir yanl  anlama var, deniliyor ki yerli  r-
malar bunu f rsat bilip  yat yükseltebilir. Bu 
söz konusu bile olamaz çüntü Türkiye’de çok 
say da yerli üretici ayn  ihalelere giriyor ve 
aralar ndaki rekabet böyle bir eyi imkans z 
k l yor” dedi.

“Çin’e 78 milyon $’l k mermer satt k, 
kamu Çin graniti kullan yor” 

Türkiye Mermer Maden Vakf  Ba kan  Ali 
Kahyao lu, Türkiye’nin bu topraklarda üreti-
len ürünlere talebinin artmas n n ekonomi aç -
s ndan kritik önemde oldu unu anlatt . “Sade-
ce 2013 Ocak ay nda mermercilerimiz Çin’e 
78 milyon dolarl k mermer ihraç etti. Ama 
bizim sokaklar m z Çin’den al nan granitle 
dö eniyor” diyen Kahyao lu, “Kamu hala 
Çin graniti kullan yor. Özele bir ey diyeme-
yiz ama art k kamu kurumlar n n Türkiye’de 
üretimi desteklemesi gerekiyor” dedi.

Kazan ve Basınçlı Kap 

Sanayicileri Birliği 

Derneği Başkanı

Ali Eren

Kutlu Karavelioğlu Ali Kahyaoğlu

Adnan Dalgakıran Serol Acarkan 

Türk Pompa ve Vana 

Sanayicileri Derneği

 (POMSAD) Başkanı

Türkiye Mermer 

Maden Vakfı Başkanı 

Orta Anadolu 

İhracatçı Birlikleri 

Makine İhracatçıları Birliği 

Başkanı

Makine ve Aksamları 

İhracatçıları 

Birliği Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 

Sanayicilerden çağrı:
Kamu alımlarında Başbakanlık Genelgesi uygulansın

Kamu alımlarında ithal ürün tercih edildiğine dikkat çeken yerli sanayiciler, “Başbakan’ın genelgesini unuttular. Teknolojide en önde ülke-
ler bizden alıyor, bizim kamu kurumlarımız ihalelerde önümüze şartname engeli çıkarıyor” diyerek kamu kurumlarının genelgeyi uygulayarak

Türkiye’de üretimi desteklemesi gerektiğini söylediler.

06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Kamuda Yerli Ürün 
Kullanılmasına Yönelik Başbakanlık Genel-
gesi:

Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket 
edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli 
ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından 
büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kul-
lanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulan-
masına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu 
kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal 
alımlarına ilişkin uygulamalarda;

1. Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen 
ürünlerin teklif edilmesini engelleyen dü-
zenlemelerin yapılmaması,

2. Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, is-
teklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin 
malını teklif etmesine yönelik düzenleme-
lerin yapılmaması,

3. Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelen-
dirme kuruluşları tarafından düzenlenen 
ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokü-
manlarında aranmaması,

4. İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dı-
şında mal teslim edebilmelerine imkan 
tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, 
gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların 
tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dik-
kate alınacağına dair ihale dokümanların-
da düzenlemelerin yapılması,

5. İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesli-
minden önce akreditif açılarak ön ödeme 
yapılmasına imkan tanınması durumunda, 
Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden 
isteklilere de avans ödemesi yapılmasına 
yönelik ihale dokümanlarında düzenleme 
yapılması,

hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet 
Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda 
öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin 
tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşla-
rı yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı 
göstermelerini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Genelge Ne Diyordu?
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OSSA firmaları Abu Dhabi’de 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı liderliğinde Türk savunma sanayinin önemli temsilcilerinden oluşan 37 firma, IDEX
2013 Fuarı’nda boy gösterdi. Bölgenin en büyük savunma fuarı olan organizasyon süresince OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi (OSSA) URGE Projesi ve küme üyesi 15 firma dünya devleriyle bir araya geldi. OSSA firmaları
Abu Dhabi’deki etkinlikte; 06-08 Mart 2013 tarihinde gerçekleşecek olan Ankara Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri programı öncesinde Türkiye’ye davet edilen firmaları yakından tanıdı.

OST M Savunma ve Havac l k Küme-
lenmesi OSSA taraf ndan düzenlenen 

Savunma ve Havac l kta Endüstriyel  bir-
li i Günleri 6-8 Mart 2013 tarihleri aras nda 
Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi 
Saray ’nda 20 ülkeden 200 kat l mc   rma 
ile gerçekle iyor.  Savunma ve Havac l k-

ta dünya devleri ile bu alanda uzmanla an 
KOB lerin bulu mas n  hede  eyen bu or-
ganizasyona olan yo un ilgi heyecan verici 
olarak nitelenebilir. Etkinli in savunma ve 
havac l k sektörlerinde faaliyet gösteren 
yerli  rmalar m za yeni  i birlikleri ile bü-
yük faydalar sa lamas  bekleniyor.

ANKARA SAVUNMA ve HAVACILIKTA 
ENDÜSTRİYEL İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ

Milli Savunma Bakanl  Savunma 
Sanayi Müste arl  ve Ekonomi 
Bakanl  ile yak n ili kide bulu-

nan OSSA Kümelenmesi; Türk savunma ve 
havac l k sanayisi içinde yer alan KOB ’lerin 
güçlü duru unu yurt d nda sergiliyor.

OST M Savunma ve Havac l k Kümelenmesi 
(OSSA), 17-21 ubat 2013 tarihleri aras n-
da Birle ik Arap Emirlikleri ba kenti Abu 
Dhabi’de gerçekle en 11. IDEX Savunma Sa-
nayii Fuar  ve Konferans ’na kat larak yerel 
ve uluslararas  tedarikçiler ve sat n almac lar 
ile tan mak; savunma, kara, deniz ve hava 
sektörlerinde son teknolojiyi gözlemlemek; 
bölge genelinde silahl  kuvvetler ile ili kiler 
kurmak ve güçlendirmek için f rsat yakala-
d . Dünya çap nda stratejik öneme sahip ve 
bölgenin en büyük savunma fuar  olan IDEX 
2013’e kat lan OSSA Kümelenmesi ve OSSA 
URGE proje  rmalar  Türk ana sanayi  rma-
lar  ile beraber, Türkiye’nin ihracat kapasite-
sini art rmak ve geli tirmek için yo un çal -
malarda bulundu. Fuara Türkiye’den 37 Ana 

sanayi  rmas  ile 21 KOB  kat ld .

T.C Ekonomi Bakanl  2010/8 Say l  Ulus-
lararas  Rekabetçili in Geli tirilmesinin 
Desteklenmesi (URGE) Hakk nda Tebli  
kapsam nda Yurt D  Pazarlama Program  
dâhilinde, URGE Projesi  rmalar ndan Alkan 
Makina, Arites Metal, Digitest Dijital, Dora 
Makina, Emge Mekatronik, Gökser Makina, 
Küçükpazarl  Havac l k, Med Makina Me-
dikal, Mege Teknik, T-Kal p, Telmek Tele-
komünikasyon, Tolga Plastik, Yeter Makina 
 rmalar  ile OSSA Kümelenmesi üyesi Ces 

Kompozit ile Global Teknik  rmalar ; fuar 
süresince dünyaca ünlü Tawazun Group, 
NIMR, TPI, Al Hamra Group, NCMS, Tha-
les, Selex, Korea Aerospace, Harris Group 
gibi  rmalar ile ikili görü meler gerçekle tir-
di. Ayr ca; URGE Projesi kapsam nda ticari 
istihbarat dan manl  ile fuar öncesinde ya-
banc   rmalar OSSA stand na davet edilerek, 
randevulu görü meler organize edildi.

2012 Kas m ay nda AIRTEC Almanya Ulus-
lararas  havac l k Yan Sanayi Fuar ’nda; 

Airbus, Bombardier, Emb-
raer, Eurocopter, Honey-
well, Rolls Royce, Sabca, 
Safran, Thales, Zodiac 
gibi irketlerle bir araya 
gelen URGE  rmalar  
IDEX 2013’te de Orta 
Do u Bölgesi ve çevre-
si ana sanayi  rmalar  ile 
ba lant lar kurdu. OSSA 
 rmalar , 06-08 Mart 2013 

tarihinde gerçekle ecek 
olan Ankara Savunma ve 
Havac l kta Endüstriyel 

birli i Günleri Program  
kapsam nda Türkiye’ye da-
vet edilen bu yabanc   rma-
lar  yak ndan tan d . 

Fuarda  rmalara büyük des-
tek veren Savunma Sanayi 
Müste ar  Murad Bayar ve 
resmi heyet, OSSA stan-
d n  ve 14 OSSA  rmas n  
ziyaret ederek küme çal -
malar  ve  rmalar n üre-
timleri hakk nda bilgi ald . 
T.C Ekonomi Bakanl  
hracat Genel Müdür Yar-

d mc s  Yavuz Özutku ve 
Uzman Yard mc s  Mu-
hammed Emin Toruno -
lu ile OST M Yönetim 
Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n da standlar  ziyaret 
ederek  rmalar n görü -
lerini ald lar; savunma ve 
havac kta ya anan geli -
meden memnuniyetlerini 
dile getirdiler. 

Fuara Türkiye’den katılan resmi heyet yetkilileri:
Milli Savunma Bakanlığı : Hasan Kemal Yardımcı ve Baturhan Özen
SSM   : Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, Sedat Güldoğan, Lütfi Varoğlu 
Sahil Güvenlik Komutanlığı : Tümamiral Hasan Uşaklıoğlu
Genelkurmay Başkanlığı : Tnk. Kur. Alb. Mehmet Sadık Akyar ve Top. Yb. Hakan Özer
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Ankara Gölba ’ndaki tesislerinde 
hastane yataklar  ve aksesuarlar , 
sedye, hasta nakil sandalyeleri, mo-

bilya ve ekipmanlar  üreten, 44 ülkeye yerli 
üretim olan hastane ekipmanlar n  ihraç eden 
KBB Tautmann  rmas  ayn  zamanda medi-
kal arabalar, diseksiyon masas , otomatik ilaç 
seçme ve eczalama sistemi ile rehabilitasyon 
ürünlerinin resmi temsilcilik ve teknik ser-
vis görevini de yerine getiriyor. 2001 y l n-
da Almanya’n n Dusseldorf 
ehrinde 1400 metrekarelik 

o  sini hizmete açan  rma 
yurtd  sat lar n  bu nok-
tadan gerçekle tiriyor. 210 
ki iyi istihdam eden irketin 
stanbul Anadolu, stanbul Avrupa, 
zmir, Adana ve Diyarbak r’da da o  sleri 

bulunuyor. KBB; Invacare, Küschall, TGR 
ve Artromick gibi medikal sektörün önemli 
markalar n n da Türkiye temsilcisi. 

“Ürünler cetvel gibi olmal ”

OST M Medikal Sanayi Kümesi Yönetim 

Kurulu Ba kanl  gö-
revini de yürüten KBB 
Tautmann Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Ataman tasar m ve mühendisli-
in yüzde 95’ini kendilerinin gerçekle tirdi i 

bilgisini verdi. Ürünleriyle dünya pazarlar n-
da ilk 3’e oynad klar n , Almanya’da ilk defa 
bir hastaneye Almanya d ndan y kanabilir 
karyola tedarikçisi olduklar n  dile getiren 
Ataman unlar  kaydetti: Üretimde çok has-

sas bir süreç izliyoruz. Cetvel 
gibi olmazsa rahat etmiyoruz. 
Biz Almanya’daki ihaleyi  yat 
avantaj ndan de il ürün kali-
tesinden kazand k. Fark m z n 

ne oldu unu anlatmak için nas l 
harekete geçti imizden ziyade nas l 

bakt m z önemli bir unsur. Hareket-
lerimizin özünde yatan bak  aç m z asl nda 
çok basit; bizim için sat , sat  sonras nda 
ba l yor.

Çünkü biliyoruz ki, bir kurumun en büyük 
referans  yine kendisi; geçmi teki eylemleri. 
Nereye giderseniz gidin, geçmi iniz hep ar-

kan zdan geliyor. Bir kuruma güven duyul-
mas , y llar içinde olu uyor, e er olumsuz bir 
durum ya anmad ysa. Bunun fark nda olarak, 
KBB ve güvenilirlik aras ndaki ba a tüm gü-
cümüzle sahip ç k yoruz. Güven kavram  bir 
kere zedelenince bir daha tamir edilmesi ko-
lay olmuyor. Bu yüzden biz her güne KBB ve 
"güven" kavram  aras ndaki güçlü ba  daha 

da güçlendirmek hede  yle ba l yor, 
bu heyecanla çal yoruz.

“OST M’in üretim gücü 
Türkiye’nin gücüdür”

Türkiye’de medikal sektörde çok 
ciddi ad mlar at ld n  belirten Ata-
man, “Bizler gibi, sadece kaliteli 
ürün de il ayn  zamanda tasar m 
kayg s  olan, yeni çözümler sunan 
hastane ekipmanlar  üreten  rma-
larda art  gözlemliyoruz. Avrupa 

ile k yas ya rekabet nedeniyle, yerli üretim 
yapan  rmalar n “biz neden daha iyisini ya-
pamayal m ki?” sorusunu kendilerine her gün 
sorduklar n  biliyorum; biz de kendimize so-
ruyoruz bu soruyu.” dedi.

Murat Ataman sözlerini öyle sürdürdü: OS-
T M Medikal Sanayi Kümelenmesi, yerli 
ve yabanc  piyasalarda ad ndan kalitesi ve 
tasar m anlay yla kendisinden söz ettirmek 
isteyen giri imcilerin sürekli ileti imde ol-
du u, d  piyasa rekabetinde birbirinden pro-
fesyonel destek al veri i yapt  olu umdur. 
OST M’in elinde bulundurdu u üretim gücü, 
Türkiye ekonomisinin önemli itici güçlerin-
den biridir.

10 ülkenin temsilcilerini bulu turacak

Medikal alan nda Türkiye’nin imaj n  güç-
lendirmek için  rma olarak çaba gösterdikle-
rini ifade eden Murat Ataman bu amaçla Mart 
ay nda 10 ülkenin temsilcilerini a rlayacak-
lar n  bildirdi. Tautmann markas n n yurtd  

piyasalardaki pozisyonland r lmas , art lar  

eksileri ve yurtd  sat lar için uzun dönemli 

sat  pazarlama stratejilerinin de ele al naca-

, 3 gün boyunca sürecek programda medi-

kal alan ndan kamu ve özel sektör temsilcileri 

yer alacak. Ataman, “Türkiye’de de iyi eyler 

yap ld n  konuklar m za göstermek istiyo-

ruz.” aç klamas nda bulundu. 

Medikalin en prestijli ödülleri KBB’ye

nsan hayat n  kolayla t ran ve katma de er 

yaratan eri ilebilir bir tasar m n nihai hedef 

olmas  gerekti ini anlatan Murat Ataman, 

tarih boyunca bütün inovatif ve ileri tekno-

lojilerin gerçek hayata uygulanmas n n, ihti-

yaçlar n, esteti in ve mühendisli in yeniden 

tan mlanmas yla ve yeniden tasarlanmas yla 

oldu unu belirtti. Deneyimli i adam , “Tür-

kiye ve Avrupa’daki tasar m ekibimizle çok 

çal p, iyiyi de il mükemmeli ar yoruz. 

Uluslararas  düzeyde kazand m z dünyaca 

prestijli tasar m ve güvenlik ödülleri bunun 

kan t d r.” eklinde konu tu. KBB’nin ödül-

leri unlar: Red Dot Tasar m Ödülü, Good 

Design Award, iF Product Design Award, 

Focus Safety Design Award, Designpreis 

Nominee, Turquality Tasar m Ödülü, interA-

irport Innovation Award.

“Bir kurumun en büyük
referansı kendisidir”

sahip olan KBB Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Danışmanlık Tic. ve San.
A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ataman “Bizim
için satış, satış sonrasında başlıyor. Çünkü biliyoruz ki, bir kurumun en
büyük referansı yine kendisi; geçmişteki eylemleridir.” dedi.

Murat Ataman

etiriyor. 2001 y l n-
dorf 
elik 
rma 
ok-
210 
irketin 
bul Avrupa, 
bak r’da da o  sleri

y
Ataman unlar

sas 
gib
Bi
av
tes

ne o
hareke

bakt m z

Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derne-
ği (SAYED) tarafından düzenlenen 
“Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın 
Erken Dönem Değerlendirilme-
si” konulu sempozyum Ankara 
Kızılcahamam'da yapıldı. Etkinlik 
kapsamında OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi üye firmalarınca yeni-
den tasarlanan ürünler sergilendi.

Serginin aç l  Sa l k Bakan  Meh-
met Müezzino lu taraf ndan gerçek-
le tirildi. Müezzino lu’na OST M 

Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n ve 
OST M Medikal Sanayi Kümelenmesi Yö-
netim Kurulu Ba kan  Murat Ataman tara-
f ndan tamam  yerli ürünler tan t ld .

Sergiyi gezen Bakan Müezzino lu, sa l k 
alan ndaki al mlarda yerli katk  pay n n art-
mas n  arzu ettiklerini dile getirdi. OST M 
Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n da 

Müezzino lu’na yerli üreticilerin kabili-
yetleri, ürün kalitesi ve dünya pazarlar n-
da ki ba ar lar n  anlatt . Ayd n, Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu taraf ndan al nan 
“Sa l k Alan n n Öncelikli Alan Olmas ” 
karar nda ki tespitlerin yerli üreticiler aç -
s ndan önemli bir f rsat oldu unu vurgulad . 
Sa l k Bakan  Mehmet Müezzino lu offset 
uygulamalar yla ilgili olarak Bakanl k bün-
yesinde çal malar n sürdü ünü ve konunun 
takipçisi olduklar n  dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı yerli katkının takipçisi olacak

Yeniden tasarlanan medikal ürünleri inceleyen 
Bakan Müezzino lu’na günün an s na 

OST M logolu saat takdim edildi. 
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Ankara merkezli EDH Enerji; uzun 
y llar sektör tecrübesine sahip, ko-
nusunda uzmanla m  personeli ile 

yenilenebilir enerji kaynaklar n n etkin ve ve-
rimli kullan lmas n  hede  eyen enerji politi-
kalar  do rultusunda yerli ve yabanc  yat r m-
c lara dan manl k hizmeti sunuyor. OST M 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin üyesi olan  rman n 2007 
y l ndan bu yana benimsedi i slogan: Yüzde 
100 Yenilenebilir Enerji.

Birçok uluslararas  kurulu un Türkiye distri-
bütörü olan, bugüne kadar projelendirmeden 
yat r m ortakl na kadar 12 adet hidroelekt-
rik santralinin yap m n  tamamlayan EDH’nin 
Genel Müdürü Feridun Kemal Levento lu ka-
muda uzun y llar hizmet vermi .

Türkiye’de küçük çapl   hidroelektrik santrali 
(HES) hariç hiçbir eyde geç kal nmad n  
belirten ve ülkemizin alternatif enerji nokta-
s nda büyük bir potansiyele sahip oldu unu 
dile getiren Levento lu, “Ankara bir enerji 
üssü yap labilir. Ba kent’in lokasyonu buna 
oldukça uygun. Bu noktada OST M’in kritik 
bir rol oynayaca  kanaatindeyim.” diyor.  

“Türkiye için tam zaman ”

Alternatif enerji kaynaklar nda tam anlam yla 
fark ndal k olmad n  vurgulayan Levento -
lu bunun küme çal malar yla art r labilece i-

ni öngörüyor. 
Yeni yat -
r m c l a r 
için; bu 
y l itiba-
r yla rüzgar enerjisinde 12000 MW’l k lisans 
seviyelerine ula ld n , ancak  kurulu gücün  
halen 2000MW'larda oldu u bilgisini aktaran 
Levento lu, güne  enerjisinden elektrik üreti-
mi konusunda özel irketlere henüz lisans ve-
rilmedi ini belirtti. Levento lu, hidroelektrik 
enerji santrali (HES) için ise Türkiye'de biraz 
geç kal nd n  dü üncesinde. 

“Dünya çap nda ters orant l  olarak tek iler-
leme kaydeden güne  enerjisi artan enerji 
 yatlar na kar n dü en panel  yatlar yla 

Türkiye için vazgeçilmez bir alternatifener-
ji kayna d r.“ de erlendirmesinde bulunan 
Feridun Kemal Levento lu unlar  söyledi: 
Türkiye’de sanayicilerimizin hepsinin “li-
sanss z elektrik üretimi”yle ilgili bir faaliyet 
göstermesi gerekir. Yapt m z ara t rma-
larda tam anlam yla fark ndal l k olmad n  
görüyoruz; do ru bilgiyi do ru ekilde anlat-

mal y z. Bu noktada dan manlara çok görev 
dü üyor. Türkiye için u an tam zaman . Ya-
t r mc lar  ve sanayiciyi bilinçlendirip, do -

ruyu anlat p, te vik etmek laz m.  Güne in 
önünde hiç kimse duramaz. Küme bu-

nun için çok güzel bir çat .

“OST M ciddi bir güç”

OST M taraf ndan pro-
jelendirilen EKOPARK 
çal mas n n örnek bir 

ad m oldu unu vurgulayan Feridun Kemal  
Levento lu, “Biz de ba ka ülkelerden gelen 
heyetleri OST M olarak davet ederek ürün-
lerimizi te hir edip, sonuçlar n   anlatt m z 
bir platform olmas n  istiyoruz. Ankara bir 
enerji üssü yap labilir. Çünkü Enerji Bakan-
l , Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü ü, 

EPDK, DS  burada. Yani enerjinin merke-
zi Ankara’da. Neden üretimin merkezini de 
Ankara yapmayal m. Ba kent’in lokasyonu 
bunun için çok uygun. Bu noktada OST M’in 
kritik bir rol oynayaca  kanaatindeyim.” 
dedi. 

OST M’deki tecrübe ve birikimle dünya stan-
dartlar nda i ler yap ld n  hat rlatan Leven-
to lu u örne i verdi: Güne  ve rüzgar ölçümü 
yapmak için gerekli sensörleri talya’dan temin 
ettik. Yard mc  ekipman  yat listesine bakt k; 
yakla k olarak 400 EURO civar ndaki bir ürü-
nün OST M’de ayn s   yap labiliyor. OST M’de 
bu ekipman  %30 daha dü ük maliyetle ürettik. 
Firmalar m z n kabiliyet ve tecrübesiyle istedi-
imiz kalitede taleplerimize cevap al yoruz. Bu 

gücü gözard  etmemek gerekir. 

“Ankara enerji üssü yapılabilir, 
OSTİM kritik rol oynar”

Ülkemizde alternatif-yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi gün geç-
tikçe artıyor. Özellikle güneş enerji sistemleri gelecek vaad eden bir ya-
pıda. Enerji yatırımlarında altyapı ve fizibilite çalışmaları ile proje süreç-
lerinin titiz bir sistematik çerçevesinde ilerlemesi gerekiyor. Bu noktada
sektörü iyi analiz eden uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Ankara’da enerji
yatırımlarında danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan biri de EDH
Enerji. EDH’nin Genel Müdürü Feridun Kemal Leventoğlu, Ankara’nın
enerji üssü olabileceğini, OSTİM’in de bu aşamada kritik bir rol oynaya-
cağını 

Korhan GÜMÜ TEK N

korhan@ostim.com.tr

görüyor. 
yat -

l a r 
bu

mal y z. Bu noktada
dü üyor. Türkiye iç
t r mc lar  ve sanay

ruyu anlat p, te vi
önünde hiç ki

nun için çok

“O

ğ ,
söylüyor.

Feridun Kemal Leventoğlu 
EDH Enerji Genel Müdürü

“Milli Marka” kavramının bir zorunluluk 
olduğuna işaret eden Leventoğlu, “Sektö-
rümüzde milli markayı oluşturmak zor gibi 
gözüksede imkansız değil. Fuarlarda stand 
açıyoruz. Avrupalı gelip ürün satmaya 
çalışıyor. Komşu ülkelerden gelenler Türk 
standlarına ilgi gösteriyor. Israrla “ne var 
elinizde, ne yaptınız?” diye sorularla hep 
karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunlara bina-
en milli markalı ürünleri çoğaltmalı, tüm 
seçenekleri değerlendirerek geleceğe emin 
adımlarla yürümeliyiz.” dedi.

Uzun y llar sektörün kamu k sm nda görev yapan EDH Genel Müdürü Feridun Kemal Levento lu, “Do ru 
bilgilendirme noktas nda dan manlara çok görev dü üyor. Yapt m z ara t rmalarda bir fark ndal l k olmad -

n  görüyoruz; do ru bilgiyi anlatmal y z. Küme bunun için çok güzel bir çat .” dedi.

“Milli marka zorunluluk”

Askeri uçakların

kablo takımları

OSTİM’de üretiliyor

Airbus A400M kargo uçaklarının kab-
lo takımlarının üretim ve testinin 

yapıldığı MEGE firması tasarımda da ilk 

olmayı başardı. OSTİM’de 2 kişi ile başla-

dıkları kablo montajında bugün 21 mü-

hendis ve 160 teknisyenle dünya mar-

kalarına tedarik sağlayan MEGE Teknik 

Genel Müdürü Ali Han firmalarının gel-

dikleri bu noktada dünya şirketlerinden 

hiçbir eksiklerinin olmadığını söylüyor.

Skorsky helikopterlerine 5 yıldır kablo 

takımı üreten MEGE Teknik konusunda 

Airbus onaylı tedarikçi listesine giren tek 

Türk firması oldu. TAI, Aselsan, Roket-

san, FNSS, TEI ve SELEX‘in alt yükleni-

ciliğini yapan MEGE Teknik Riyad’da da 

kendi markasıyla bir üretim tesisi kurdu.

Aselsan’dan emekli olduktan sonra 2 kişi ile 

kurdukları firmayı bu noktaya taşıdıklarını 

belirten Ali Han, savunma ve havacılıkta en 

yüksek kalite standardı olan AS/EN 9100 

belgesine sahip ve tesis güvenlik belge-

siyle çalışan bir KOBİ olduklarını söylüyor.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümesi Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı da yü-

rüten Ali Han, dünya devlerinin Ankara’da 

buluşmasının çok önemli bir aşama oldu-

ğunu kalifikasyonu sağlayan KOBİ’lerin, 

kurulacak yeni işbirlikleri ile yerli üretim 

güçlerini artırabileceklerinin altını çiziyor.

Askeri uçakların

kablo takımları

OSTİM’de üretiliyor
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kmal endüstriyel yap  market OST M’in 
merkezinde tek ba na bir AVM konsep-
tiyle hizmet veriyor. OST M’in kuruldu-

u tarih olan 1967 y l nda OST Mle beraber 
hayata geçen kmal Makine foto rafç l ktan 
civataya ilginç bir öyküye sahip. 

Foto rafç l kla i  ya am na ba layan ard n-
dan c vata ile OST M’e ad m atan kmal’in 
bugünkü patronu S tk  Öztuna babas ndan 
devrald  i i tutkuyla yöneterek sanayinin 
ortas na esteti i getirdi. 

Civatayla gelen a k

Civata Cafe’de tamamen civatadan üretilmi ; 
santraç tak mlar , lang rt oyun tak m , kol 
dü meleri ve daha bir dizi hayalden hayat 
bulmu  ürünler yer al yor. 

lk yerli yap  market konseptini geli tiren Öz-
tuna, OST M’in merkezinde Pazar günleri de 
aç k olan ma azas na ailece al veri  imkan  
sunuyor. Al veri  yapan ailelerin çocuklar -
na C vata cafede hem e lenme hem de hayal 

güçlerini geli tirme f rsat  sa -
l yor. Endüstiyel ürünlerden 
olu an oyun bahçesi ve teras-
ta do al dinlenme hizmeti 
sunulan kmal Yap  ma a-
zalar , sanayi ile esteti i bir 
araya getirmeyi ba ard .

Foto rafç l ktan sanayiye ge-
çen i  serüveninde;  civatalara 
adeta bir tutkuyla ba lanan S tk  
Öztuna ma azas nda olu turdu u C -
VATA CAFE de hayal gücünü zorlayan bir 
çok ürün meydana getirmi . C vata üretim 
sürecini mizahi olarak i leyen Öztuna, civa-
tadan olu an perdeye,otomobil maketinden 
tesbihe kadar akla gelmeyecek bir çok ürünü 
sergiliyor Civata Cafe’de.

Türkiye’nin ilk yerli yap  marketi

Endüstiyel Yap  markette ilk kez yerli ola-
rak bu konsepti geli tiren kmal,  60 bin çe it 
ürünle hizmette marka olmay  ba arm . 15 

ya nda sanayide 
i  hayat na at lan 

S tk  Öztuna, “Gö-
zümü sanayide aç-

t m, i ime tutkuyla 
ba lay m diyor.” Bir 

çok sanayi ve i  kurulu la-
r nda yöneticilik de yapan Öztuna’ya 
göre farkl  dü ünmek ve farkl  olman n 
sonucunda mutlaka ba ar  geli-
yor. Tasar mlar n  tamamen 
kendisinin hobi olarak 
yapt n  belirten Öztuna 
bu hayal gücünden tama-
men yerli yap  market 
konsepti ortaya ç kt  
diyor. Öztuna yaban-

c  zincir marketlerle rekabeti de sadece  yat 
avantaj na de il bu estetik hizmet anlay na 
odaklam . 

S tk  Öztuna ayn  zamanda bir sa-
nayi tutkunu. Odas n n pencere-
sinden sanayiye bakarken ener-
jisinin tamam n  yerli ve milli 
sanayinin geli imine adad n  

söylüyor. Tüm ubelerini 
sanayi bölgelerinde aç-

mas n n yan nda tüm 
sosyal zamanlar n  

da bu alandaki 
k u r u l u l a r n 

yönetiminde 
h i z m e t l e 

geçiriyor.  

1993 y l nda kendi  rmas n  kurarak 
baraj sektörüne yönelik üretime ba -
layan Yusuf Ta ç , HES’lerin ihtiyac  

olan türbin için TÜB TAK ve ODTÜ ile bir-
likte Ar-Ge çal mas  yürüttüklerini, “%100 
yerli” türbini 6 ay içerisinde tamamlamay  
hede  ediklerini söyledi.

10 ki iyle ç kt  üretim yolculu unda 150 
personelle yola devam eden, i  kapasitesini 
her sene yükselten ve yat r mlar n  sürdüren 
Ta ç  Makina, proje dahil anahtar teslim i -
lere imza at yor. Yönetim Kurulu Ba kan  
Yusuf Ta ç , “2007 y l ndan itibaren Dev-
letimiz yap-i let-devret modeliyle HES ya-
t r mlar n n önünü açt . Y ll k ortalama 15 

adet anahtar teslim HES projesi bitiriyoruz. 
Ayl k ortalama 400 ton imalat m z var.“ 
dedi. 

“Kümelenme çok iyi bir ad m”

OST M Yenilenebilir Enerji ve Çevre Tek-
nolojileri Kümesi’nin Yönetim Kurulu 
Üyesi de olan Yusuf Ta ç  kümelenmenin 
KOB ’ler için çok iyi bir ad m oldu u gö-
rü ünde. “Sektörde tek ba m za derdimizi 
anlatam yorduk. Küme olarak bürokrasi-
ye gitti imiz zaman daha iyi sonuçlar elde 
ediyoruz. Kümeden dolay  i  talepleri ve i -
birli i yap labilecek  rmalarla ileti imimiz 
art yor. OST M’in kümelere çok büyük kat-

k s  var.” ifadelerini kullanan ba ar l  i ada-
m , küme faaliyetlerinin güzel bir sonucunu 
da payla t . Ta ç , HES’lerin ihtiyac  olan 
türbinin tüm a amalar n n yerli olmas  için 
TÜB TAK ve ODTÜ ile birlikte Ar-Ge ça-
l mas  ba latt klar n  kaydetti.  

“Ülkemiz için prestij olacak”
HES türbininin büyük bir bölümünün yerli 
imkanlarla üretilebildi ine temas eden Yu-
suf Ta ç , i in know-how k sm n n ise çok 
önemli oldu unu vurgulad . Ta ç , unlar  
söyledi:  Yabanc lar gelip Türkiye’de tür-
bin yap yor; bu anlamda 20’nin üzerinde 
 rma var. Biz zaten %80’ini yapabiliyoruz. 

Neden d ar dan gelsin ve neden yerli üreti-
ciler olarak biz yapmayal m. Bu ekipman n 

en zor olan “salyangoz” k sm n  yabanc lar 
için yap yoruz. Ancak know-how’u kimse 
vermiyor. TÜB TAK deste i ve ODTÜ’nün 
katk lar yla yerli HES türbini için çal ma-
lar m z  sürdürüyoruz. Bu türbini 6 ay içe-
risinde %100 yerli üretecek hale gelece iz; 
ülkemiz için de çok önemli bir prestij ola-
cak. Yabanc lar diyor ki; i birli i yapal m. 
Biz bunu istemiyoruz. Her eyiyle bizim 
olmas  taraftar y z. D ar ya ba ml  kalma-
dan imal edip çal r hale getirmek istiyoruz. 
Bu türbini yapaca z; bu, bizim en büyük 
hayalimiz.

zümü sanayide aç-
t m, i ime tutkuyla 

ba lay m diyor.” Bir 
anayi ve i  kurulu la-
k de yapan Öztuna’ya 
nmek ve farkl  olman n 
laka ba ar  geli-
n  tamamen 

bi olarak 
n Öztuna 
en tama-
market 

a ç kt  
aban-

S tk  Öztuna ayn  zaman
nayi tutkunu. Odas n n
sinden sanayiye bakar
jisinin tamam n  yerli
sanayinin geli imine

söylüyor. Tüm 
sanayi bölgel

mas n n yan
sosyal z

da bu 
k u r u

yön
hSıtkı  Öztuna

Türkiye’nin ilk yerli yapı marketi İkmal
OSTİM’in AVM’si oldu.

Civatayı hiç böyle görmedinizCivatayı hiç böyle görmediniz

Yerli HES türbini
6 ayda hazır olacak
OSTİM ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde baraj 
ve HES projelerine yönelik imalat yapan Taşçı Makina, Ar-Ge çalış-
masının bir eseri olacak yerli HES türbinini 6 ay içerisinde tamamla-
mayı hedefliyor. “Biz zaten bunun %80’ini yapıyoruz. Neden dışa-
rıdan gelsin ve neden yerli üreticiler olarak biz yapmayalım.” diyen 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Taşçı iddialı: Bu türbini yapacağız; 
bu, bizim en büyük hayalimiz. Ülkemiz için de çok önemli bir prestij 
olacak.

Türkiye’deki türbinlerin %70’inin 5 
megawat civar nda oldu unu, ilk etapta 

5 megawatl k türbini yapacaklar n  
anlatan Yusuf Ta ç , “Kendimizi geli tir-
dikçe bunu art raca z.” diye konu tu.  
Ta ç , OSB’lerde yeti mi  elemana çok 

ihtiyaç oldu una da dikkat çekerek, 
nitelikli eleman eksikli i sebebiyle baz  

i leri alamad klar n  ifade etti. 

y

Yusuf Taşçı
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Savunma Sanayii Müste ar  Murad Ba-
yar, üniversiteler ile yap lan i birli i 
anla mas nda hede  n Türkiye'deki 

kurumlar n uçak konusundaki bilgi ve biri-
kiminden yararlanmak oldu unu belirterek, 
"Projenin amac  Türkiye'nin ilk sava  uça -
n  üretmek. On y l içerisinde ilk uçu umuzu 
yapmay  hede  iyoruz" dedi.

2010 y l n n sonunda gerçekle en Savun-
ma Sanayi cra Komitesi toplant s nda Sa-
vunma Sanayi Müste arl ’na tevdi edilen 
“Türkiye’nin 2020’li y llardan sonra ihtiyaç 
duyaca  muharip uçaklar n kavramsal tasa-
r m n  yapt rmak ve bu konuda kapsaml   zi-
bilite etüdü gerçekle tirme” görevi do rultu-
sunda ki çal malar devam ediyor. 

lerleyen y llarda F-16  losunun yerini ala-
cak olan avc  uçaklar n n milli imkanlarla 
tasarlan p geli tirilmesini öngören Jet E itim 
Uça  ve Muharip Uçak Kavramsal Tasar m 
Projesi’nde Sanayi-Üniversite i birli i en üst 
düzeyde sa lanmaya çal l yor. 

Üniversitelerle bir tak m hizmet ve ürüne 
yönelik projeler ba latan 
Savunma Müste arl  
ile Orta Do u Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ), 
stanbul Teknik Üni-

versitesi ( TÜ) ve 
Bilkent Üniver-
s i t e s i 

aras nda Savunma Sanayi-Üniversite birli i 
Bulu mas  imza töreni yap ld . Törende top-
lam 6 projenin sözle mesi imzaland . 

Savunma Sanayii Müste arl  Nuri Demi-
ra  Konferans Salonu'nda düzenlenen törene 
Savunma Sanayii Müste ar  Murat Bayar, 
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, TÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, TA  Yö-
netim Kurulu Ba kan  Yalç n Kaya, Bilkent 
Üniversitesi Rektör Yard mc s  Prof. Dr. Ce-
mal Yalab k, Türk Silahl  Kuvvetleri Geli tir-
me Vakf  (TSKGV) Ba kan  Hayrettin Uzun, 
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ay-
d n, TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtka l  
ve çok say da pilot kat ld .

Amaç Türkiye'nin ilk sava  uça n  
yapmak

Törende bir konu ma yapan Savunma Sa-
nayi Müste ar  Bayar, projenin amac -
n n Türkiye'nin bütün birikimini yans t p 
Türkiye'ye ait bir sava  uça  yapmak oldu-
unu söyledi. Projeye bir takvim koymad k-

lar n  ama bir takvim koymalar  durumunda 
projenin 50 y ll k bir proje oldu unu belirten 
Bayar, ilk on y l içerisinde ilk uçu u yapmak 
istediklerini vurgulad .

Bayar, "Bize baz  sorular soruluyor. Türki-
ye bugün itibariyle sava  uça  yapabilecek 
teknolojiye, birikime ve kapasiteyi sahip mi? 
diye. Bunun cevab n n objektif ve realist 
olarak bugün itibariyle hay r dememiz gere-
kiyor. Ama biraz daha ileriye dönükte tam 
olarak evet diyemiyoruz diye diplomatik bir 
cevap veriyoruz. Bugün itibariyle tabii ki. 
Türkiye'nin geli me rotas n  dikkate alarak 
10 y l içerisinde hede  iyoruz. Onun için bu 
çal may  yapmaktay z" dedi.

Bir sava  uça n  Türkiye'de bir kurumun 
tek ba na yapamayaca n  ifade eden Ba-
yar, Türkiye'nin bütün bu alandaki kapasite-
sini, birikimini ve bilgisini bir araya koyul-
mas  durumunda yap labilece ini an msatt . 
Türkiye'nin bütün beyin gücünü bu i in arka-
s na koymas  gerekti ini vurgulayan Bayar, 
üniversiteler ve savunma sanayi alan ndaki 
i birli inin h zl  bir ekilde geli tirilmesi ge-
rekti ini söyledi.

“Akademik kapasite s n rl ”

Üniversiteler ile ilgili havac l k sektöründe 
payla lan bilgilerin s n rl  oldu unu dile ge-
tiren Bayar, konu mas na öyle devam etti: 
Bu ad m  çok önemsiyoruz. Gerek TAI'n n 
üniversiteler ile daha iç içe geçmesini bu 

projeyle etkin bir ekilde görece iz. Gerçek-

le tirdi imiz toplant  bir dönüm noktas d r. 

Bunun geçmi i o kadar kuvvetli de ildir. 

Bundan sonra derinle erek devam edecek. 

Türkiye'de havac l k ve uzay mühendisli i 

alan ndaki akademik kapasitemiz çok s n rl . 

Uçak ve uzay alan nda biraz daha zenginle -

me gerekiyor. Art k bu projeler tetikler diye 

ümit ediyorum. Asl nda mevcut bölümlerden 

mezun olanlarda yeterli de il. Gönünüzde de 

bunu görüyoruz. Savunma Sanayii Müste ar-

l  olarak uçak mühendisi almak için s nav 

yapt m z da hemen hemen hiç ba vuru gel-

miyor. Mezun olan s n rl  say daki ö rencile-

ri TAI al yor ve bize kimse kalm yor. Uçak 

bölümlerinin mezunlar ndan ba vuru bile 

alam yoruz. Böyle bir s k nt m z var. Ama bu 

unu gösteriyor, hakikaten az say da mezun 

veriyoruz. Bunlarda sanayide kendi yerini 

buluyor. Bize tercih etmiyorlar. Burada bir 

güçlenme gerekiyor.

“Hayalim yerli sava  uça n  görmek”

TAI Yönetim Kurulu Ba kan  Yalç n Kaya 

ise yapt  konu mada, bir sava  pilotunun en 

büyük hayalinin ülkesinin yapt  bir sava  

uça n  görmek oldu unu söyledi. Kendisinin 

en büyük hayalinin Türkiye'nin yapt  bir sa-

va  uça n  görmek oldu unu ve bu hayalin 

gerçekle ti ini görürse gözlerinin aç k gitme-

yece ini sözlerine ekleyen Kaya, "Buradaki 

pilot arkada lar m bana bakarak gülüyorlar, 

gerçekten her pilotun hayalidir. Biz ambargo 

dönemlerini, 3 ay uçamad m z dönemleri 

gayet iyi hat rl yoruz. mzalanan anla man n 

ulusal bir sinerji yarataca na inan yorum" 

dedi.

Yerli savaş uçağı 10 yıl içinde göklerde

NA-ME Endüstri yatırımlarıyla büyüyor

mında Savunma Müsteşarlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Bilkent Üniversitesi arasında

toplam 6 projenin sözleşmesi imzalandı.

Üniversitelerle bir tak m hizmet ve ürüne
yönelik projeler ba latan 
Savunma Müste arl  
ile Orta Do u Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ), 
stanbul Teknik Üni-

versitesi ( TÜ) ve 
Bilkent Üniver-
s i t e s i 

Amaç
yapma

ç

Törende
nayi M
n n Tür
Türkiye'
unu sö

Savunma Sanayi Müste ar  Murad Bayar, 
Türkiye'nin bütün beyin gücünü bu i in 

arkas na koymas  gerekti ini vurgulayarak, 
üniversiteler ve savunma sanayi alan ndaki 

i birli inin h zl  bir ekilde geli tirilmesi 
gerekti ini söyledi.

1982 y l ndan bu yana OST M’de hizmet 
veren NA-ME Endüstri Camelyaf Takvi-

yeli Polyester (CTP) ürünlerde Ankara’n n 
tek Türkiye’nin ise say l   rmalar  aras nda. 
Konusunda her türlü talebe cevap verebile-
cek nitelikteki yap lanmas , imalat n yan  
s ra montaj, ürün geli tirme gibi hizmetlerle 
de ba ar l  çal malar gerçekle tiren  rma 
ülkemizin önde gelen  rmalar nca tercih 
edilen bir marka konumunda. 

Ocak ay nda aç l n  yapt  Ba kent 
OSB'deki yeni fabrikas yla üretim kapasi-
tesini art ran  rma her türlü çelik konstrük-

siyon, paslanmaz çelik korkuluklar, oturma 
gruplar , cephe ve kolon kaplamalar, bayrak 
direkleri, dekoratif imalatlar, detay çözüm-
leri ve özel proje uygulamalar , döküm, el 
yat rmas , RTM gibi üretim teknolojileri 
kapsam nda üretim gerçekle tiriyor. 

Yenilenebilir enerji sistemlerinde de ürün 
geli tirme odakl  çal malar n  sürdüren 
NA-ME Endüstri, güne  enerjisinden elekt-
rik üretim sistemleri (photovoltaic sistem-
ler), solar ayd nlatma sistemleri, su üstü ikaz 
ve ayd nlatma sistemleri üretiyor. 

Ar-Ge’ye önem veren 
ve bu alanda yat r m-
lar yapan, 2006 y l nda 
ba lad  Dikey Eksenli Rüzgar Türbini 
çal mas  Türk Patent Enstitüsü'nce Fayda-
l  Model kapsam nda belgelendirilen  rma; 
teknolojik, çevreye duyarl  taleplere cevap 
verebilen, kullan m  kolay ve muadillerine 
göre uzun ömürlü ürünlerle sadece yurt içi 
de il yurt d  pazar pay nda da yer alarak, 
markal  ve patentli bir ürün gam na sahip ol-
may  hede  iyor. 
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Mobil Trust 20 y ll k mühendislik, 
Ar-Ge, üretim ve sistem entegras-
yonu bilgi ve deneyimlerine sa-

hip (Mobiltrust, Teknos, Sanal - MTS Grup) 
isimlerin yer ald  teknik ve ticari güç birli i 
ile bili im, yaz l m ve GIS sektörlerinin lider 
 rmalar n n çözüm orta  olan tek yerli do-

nan m tedarikçisi. Elektronik ve mobil ileti-
im sektörlerinde sahip oldu u know-how ile 

uluslar aras  standartlara sahip Mobil Takip 
Sistemi donan mlar n  çözüm ortaklar  olan 
izleme merkezi i letmecilerine sa layan  rma 
sadece Türkiye’deki yerli üretici de il ayn  
zamanda milli teknoloji üreticisi.

Mobil Trust cra Kurulu Üyesi Cüneyt Demi-
rel OST M’de i  makinelerine yönelik  rma-
larda bölge müdürlükleri yapt ktan sonra 2008 
y l nda Mobil Trust ailesine kat lm . Demi-
rel, sahip olduklar  know-how sayesinde ni  
alanlarda ürünler üretebildiklerini dile getiri-
yor. Türk Sliahl  Kuvvetleri’nin baz  projeleri 
için getirilen zorunlulu un kendilerini milli 
teknoloji üretimine yönlendirdi ini anlatan 
Demirel, “Bunun sonucunda Türkiye’deki tek 

milspec yani askeri 
standartlarda ürüne 
sahibiz. Dünyada da 
bu tip yetene e sahip 
birkaç ürün var sade-
ce. Bunlar da a rl kl  
olarak srail ve ABD 
men eili. Bu bak m-
dan da bu bizim gu-
rurumuz, ticari alan-
daki faaliyetlerimizi 
de olumlu etkiledi. 
Çünkü bu standartta, 
know-how’uyla ticari 
ürün ortaya koydu u-
nuz zaman hatas z-
l k oran  çok yüksek 
bir ürün üretiyoruz. 
Sektördeki tüm mar-
kalara bakt n zda; 
garanti kapsam nda 
ç kan sorunlar n ora-
n  %10 ile 45 aras n-
da de i irken bizde 
bu orak %1,5 civa-
r ndad r.” dedi.

Dünya standartlar n n üstünde

Araç takip sistemlerinde konum hassasiye-
tinin önemli bir kriter oldu unu hat rlatan 
Cüneyt Demirel  rman n bu noktadaki ba-
ar s na dikkat çekti. “Dünyadaki rakiple-

rimiz de dahil ehir içlerinde 5 ile 50 metre 
aras nda sapma yaparken bizim ehir içinde 
maksimum sapma oran m z 3 metre, ehirle-
raras  yollarda 1 metredir. Bu çok büyük bir 
hassasiyettir.” yorumunu yapan Demirel, i  

makinelerinin marka ve 
modeline bakmadan uy-
gun CAN Bus ç k  olan 
bütün i  makinelerinde 
CAN Bus’lar  okuyabil-
diklerini ifade etti. 

Demirel bunun faydas  
öyle aç klad : Kullan c -

lar basit bir araç takip sis-
temi yani sadece konum 
bilgisini takip etmek yeri-
ne asl nda bizden ald klar  
verilerle; yak t sar  yat , 
tork, çal ma saatleri, ba-
k m periyotlar  gibi veri-
lerle i lerini yönetebilir 
hale geliyorlar. Araçlar -
n n ne kadar yak t ve güç 
harcad n , hangi mod-
larda çal t n , hangi 
ar zalar  verdi ini ö rene-
biliyorlar. Di er yandan 
baz  i  makinelerinin ana 
üreticilerinde bu sistem 
tak l  olarak geliyor. Bi-
zim avantaj m z ise üret-
ti imiz kutuyla kullan c  
hem binek araçlar n  hem 
antiyesindeki kamyonla-

r  hem de fakl  marka ve 
modeldeki makinelerini 

ayn  platform üzerinde izleyebiliyor. Örne in 
A markas n n sistemini kurdu u zaman sade-
ce o A markas n n makinelerini izleyebiliyor. 
B markas n  izleyebilmesi için B markas  sis-
temine girmesi gerekiyor. Araçlar için ayr  bir 
platform kurmas  gerekiyor. Halbuki bizde 
bütün araçlar  tek bir platform alt nda izleyip 
bunu da kendi yönetim yaz l mlar na entegre 
edip bir i  üretebiliyorlar. 

Araç takip sistemleriyle birlikte e  bazl  olan 
telemetri cihazlar  üretimini de gerçekle tir-
diklerini vurgulayan Cüneyt Demirel, “Bildi-
imiz kadar yla TPAO’nun Türkiye’de 1200 

civar nda petrol kuyusu var. Bunlar n her 
birinin kontrol edilmesi, izlenmesi insan ma-
rifetiyle yap l yor. Hem bölgenin özelli i iti-
bar yla tehlike yaratmas  hem de bir ar zan n 
3-4 gün geç tespit edilmesi çok büyük maddi 
ve can kay plar na sebep olabiliyor. Biz tele-
metri cihaz yla petrolün debisinden, s s na, 
motorunun devrine kadar bir çok eyi takip 
ederek merkezden izlenmesini sa layabiliyo-
ruz.” dedi.

“Küme bilgiyi büyütür”

Küme çal malar n  çok önemsedi ini ve OS-
T M’deki faaliyetleri yak ndan takip etti ini 
aktaran Cüneyt Demirel unlar  söyledi: Kü-
menin çok büyük bir sinerji yarataca na ina-
n yorum. Türkiye’de i  hayat ndaki en büyük 
sorun; bilgi ve birikimlerimizle i leri daha 
büyütecek ve millile tirecek ve geli tirecek 
boyutta bir koordinasyon sa lanamamas n-
dan kaynaklan yor. Bu konuda dünyada çok 
önemli örnekler var. Kümedeki sektörlerin 
birbirleriyle bilgi al  veri i, zaman zaman 
belki üretim payla mlar  ve güç birliklerin-
den kaynaklanan daha büyük ölçekli Ar-Ge, 
yat r m, ihracat, pazarlama gibi konularda 
kümenin çok faydas  olaca n , bilginin bir 
ekilde daha da büyüyece ini dü ünüyorum.

Milli teknolojiyi üretti
zirveye göz kırptı
İşletmelerin kesintisiz mobil iletişim ihtiyaçlarına uygun olarak, ulusal veya uluslararası ala
lar da kullanabilecekleri, uydu bazlı konuma dayalı, GSM Roaming ve GSM hücresel baz istas
yonları ağı aracılığıyla izleme merkezi üzerinden kesintisiz iletişim ve güvenlik hizmeti vere
Mobil Trust sektöründe milli teknolojiyi üretmeyi başardı. İcra Kurulu Üyesi Cüneyt Demirel
“Ürünlerimizin know-how’una sahip olduğumuz için niş alanlarda ürünler üretebiliyoruz. D
yada da bu tip yeteneğe sahip birkaç ürün var.” dedi.

an-
s-

en
l, 
Dün-

ARAÇ TAK P PAZARI

“Türkiye’de 18 milyon civarında araç var. 

Off-roadlarla birlikte bu sayı 20 milyona 

yaklaşıyor. Şu anda mevcut bu portföy-

de 500 bin araçta araç takip sistemi 

faaliyet gösteriyor. Bu da pazarın yüzde 

5’i gibi bir rakamı temsil ediyor. Ben bu 

pazarın çok hızla büyüyeceğini düşünü-

yorum. Türkiye, dünyada İngiltere’den 

sonra hızlı büyüyen ikinci pazar. Sektö-

rün yıllık büyüme oranı %40’lar civarın-

da. Bilgi güçtür. Ticari olarak baktığınız-

da portföyünüzdeki araç ve sistemlerin 

takibini ne kadar iyi yapabiliyorsanız 

buradan elde ettiğiniz bilgi ve tecrübe-

lerle o kadar iyi iş üretme şansınız var.”

Cüneyt Demirel
Mobil Trust İcra  Kurulu Üyesi

Savunma, havac l k ve uzay sanayine 
yönelik di li, di li kutular , aktarma 

organlar , özel tasar m anz man kutular  
tasar m  ve üretimi yapan OST M  rma-
lar ndan Tedsan, 2 y ll k Ar-Ge çal mala-
r n n ard ndan tamam  kendi tasar m  olan 
araçlara imza att .

ç ve d  piyasan n talepleri do rultusunda 
geli tirilen tasar mlardan biri  spor amaçl  
Go-Kart di eri ise  ayn  kategoride yer alan 
Buggy olarak bilinen arazi arac .

1 ve 2 ki ilik olmak üzere, motor gücü ba-
k m ndan 4 farkl  varyant  bulunan araç 
çal mas nda 1 makine mühendisi, 1 teknik 
ö retmen, 1  zik mühendisi ve 3 teknik 
eleman görev ald . Patent i lemleri ba lat -
lan ürünler  rma taraf ndan Tedkart olarak 
adland r ld . Tedsan, testleri sorunsuz bir 
ekilde tamamlanan araçlar n seri üretimi-

ne 2013’ün son çeyre inde 42 Adet adetlik 
bir sipari  ile ba lamay  planl yor. 

Yurtd ndan da talep gördüklerini belir-

ten Tedsan yetkilileri yeni bir sipari  için 
talya’dan bir kurulu un farkl  özelliklerde 

1 adet prototip talep etti ini dile getirdiler. 

OSTİM firmasının Ar-Ge başarısı
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OST M ve Server Vakf ’n n birlik-
te düzenledi i “Türkiye’nin Sana-
yile mesinde Prof. Dr. Necmettin 

Erbakan’ n Yeri ve Vizyonu” konulu panelde 
dönemin stratejik kurulu lar n n ilk genel mü-
dürleri ile sanayile me temal  olarak Erbakan 
an ld .

Ankara Ramada Otel’de düzenlenen panelde 
TÜ’deki ö rencilik y llar ndan itibaren bir 

y ll k hapis dönemi dahil, 64 y ll k yol arka-
da  ESAM Ba kan  Recai Kutan da ilginç 
anekdotlar yla Hoca'n n örnek ya am n  an-
latt . 

41 y l sürecek siyasi mücadele ya am na ba -
lamadan önce 27 ya nda motor doçenti ola-
rak döndü ü ülkesinde sanayile erek kalk n-
may  hede  eyen Erbakan Hoca, 30 ya nda 
yüzde yüz yerli motor üreten fabrika kurdu. 

O günlerde döviz tahsisat n  yapan Odalar 
Birli i’nin Anadolu sermayesini yok sayan 
politikas na muhalefet ederek ilk mücadelesi-
ni burada veriyor. 1966 y l nda Genel Sekre-
ter oldu u Odalar Birli i’nde, döviz tahsisa-
t n n %90’n  Anadolu’ya aktaran Erbakan 4 
ayda koltu undan ediliyor.

Art k siyasete giren Erbakan’n n en önemli 
misyonu milli kalk nma oluyor. 41 y ll k si-
yasi hayat nda toplam 40 ay Ba bakan Yar-
d mc l  sadece 11 ay Ba bakan olarak yer 
alabilen Erbakan Hoca yetkiyi ald  ilk an-
lardan itibaren h zla icraatlar na ba l yor. 5 
yeni genel müdürlükle 219 fabrikay  tüm yur-
da yay yor. 

te bu dönemin ilk genel müdürleri o günle-
ri ve ya ad klar n  birinci a zdan anlatt lar. 

efkatin Ba bakan n , Savunan Adam , Dü-
ünen Adam Erbakan’  sanayici vizyonuyla 

and lar.   

TÜ’den itibaren bir y l hapis y llar  dahil 
Erbakan Hoca ile 64 y ll k yol arkada l  

yapan Recai Kutan, çocuklu undan itibaren 
aileden ve lise ile üniversite y llar nda özel 
hocalardan iyi bir e itim gören, girdi i bütün 

okullar  birincilikle bitiren Necmettin Erba-
kan için “Çocuklu undan itibaren Cenab-  
Hakk n lütfuyla nas l ad m ad m liderli e 
yükseltildi ini görürsünüz. Lider olmak son-
radan olacak bir ey de ildir” diye konu tu. 

Kutan, Hoca’n n milli sanayisi olmadan ba-
ms z bir ülke olamayaca n  söyledi ini 

hat rlatarak, güçlü sanayi ile lider ülke ola-
bilece inin alt n  çizdi. Hoca'n n yayg n sa-
nayile meyle gelir da l m ndaki adaleti de 
hede  edi ini belirten Kutan, "H zl  olmas n n 
nedenini de tarih göstermi tir." dedi. Kutan, 
Hoca'n n; zaman n n olamayaca n , muhak-
kak bu icraatlar  yaparken içerden ve d ar -
dan engellenece ini bildi ini bu yüzden h zla 
dü meye bast n  ifade etti.

1970’li y llardaki MSP koalisyon iktida-
r nda kurulan TÜMOSAN’ n Genel Mü-

dürü Doç. Dr. Sedat Çelikdo an, Erbakan 
Hoca’n n sanayile me mücadelesinde Bat n n 
büyük bask lar na kar  verdi i mücadeleyi 
anlatt . Çelikdo an öyle konu tu: O zaman 
Bat l lar, Türkiye eksenini tarif ederken bize 
“Siz sektörler olarak e itimde, ula mda, 
enerji ve tar m sektöründe olabilirsiniz. Bu-
nunla ilgili size destek verelim. Ama bunun 
d nda size yasak dediler. Dünya Bankas  
ciddi ambargo koydu. Bütün bankalara, bizim 
projelerimize destek vermeyeceksiniz dediler. 
Bas n n ele tirme ve alay , vatanda lar m z n 
anlay n  de i tirdi. TÜMOSAN fabrikas n  
kurdu umuzda yak ld . Bask , alay, engelle-
me ve Güne  Motel olay yla 11 milletvekili 
sat n al narak hükümetlerimizi de dü ürmü -

lerdir. Vatanda lar m z bu oyunu görseydi bu 
noktaya gelinmezdi.

Dönemin Sanayi Bakanl  Te vik Uygu-
lama Genel Müdürü ve Saadet Partisi 

Genel Ba kan Yard mc s  Temel Karamolla-
o lu: Hocam z n hayat  bir destand r. Özellik-
le a r, yayg n sanayi hamlesi, kendi gücüyle 
kalk nma bu destan n bir safhas d r. Hedef 
olarak yayg n, süratli, milli kalk nmay  esas 
ald . 1970’lerde ki bu sanayile me hamlesi 
Türkiye’ye ambargo uyguland  dönemde 
yap ld . 70 fabrika o dönem kuruldu. A r sa-
nayisi olmayan, kendi sanayini kendisi üret-
meyen hiçbir ülke ba ms z bir d  politika 
uygulayamaz. Hangi hükümet gelirse gelsin, 
a r sanayi yoksa, kendi silahlar n  kendisi 
üretmiyorsa 'ben ba ms z d  politika uy-
guluyorum' diyemez. Yapmam z gereken, 
Hoca’n n ortaya koydu u prensiplere sahip 
ç k p, icraata dökmek. craat olmad ktan son-
ra, laf n hiçbir önemi yok.

Hocam z n hamlelerinin temelinde inanç 
yatmaktad r. ' nanç tekeden süt ç kar r 

derdi' Hocam z. Hocam z bu hamleler için en 
mühim meselenin kaynak oldu unu söylüyor-
du. D  kaynakla, vergiyle, dü ük taban  ya-
t yla elde edilen kaynaklar. Rantiye ekonomi 

Prof. Dr.  Necmettin Erbakan’ın Sanayileşme Vizyonu: 

MİLLİ-GÜÇLÜ-YAYGIN  

"Batı ambargo koydu, 
TÜMOSAN’ı yaktılar! "

Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan
(TÜMOSAN Eski Gen. Müdürü)

"Hamlenin temelinde inanç var"

Fehim Adak
(Eski Bayındırlık ve Hazine Bakanı)

"Adım adım liderliğe yükseldi"

Recai Kutan
(ESAM Başkanı)

"Hocamızın hayatı 
bir destandır."

Temel Karamollaoğlu
(Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama 
Eski Genel Müd.)

GÜNEY KORE İLE AYNI YILLARDA, AYNI PROJELERLE 
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sistemiyle 2 bin ki iye aktar lmaktayd . Kalan 
ki ilere aktar lacak kaynak kalm yordu. 

TAKSAN Genel Müdürü oldu umda 26 
ya ndayd m. Ben daha sonra da y llarca 

bürokrat ve siyasi çal malar yapt m. 1975-
1977 y l nda ya ad m bürokratl n tad n  
ba ka hiçbir görevimde görmedim. Bunun 
kayna  Hocam ve ona kalben ba lanm  
müste arlar, genel müdürler idi. Yar m mil-
yon dolarl k bir projenin ba ndayd k. 6 ay 
Bat  ülkelerini tak m tezgahlar  üretimi yö-
nüyle tarad m. 78 mühendise nas l tak m 
tezgah  üretilir e itimini Çekoslavakya ve 
Almanya’da ald rd k. Türkiye, önü aç ld  gi-
diyor. u önümüzdeki 3-5 y l hay rl s yla ge-
çerse, O Amerika, Almanya Türkiye’nin önü-
nü alamayacaklar. Bunun temelini Hocam z 
att . Onlar istedi i kadar u ra s nlar. 

Devlet Sanayi çi Yat r m Bankas  özel 
sektörün gitmedi i yere devlet deste i 

için kuruldu. Yat r mlar  desteklemenin d n-
da faizsiz olmas yd  en önemli özelli i.

Çat s na da Türkiye’de ilk defa “Faizsiz Ban-
ka” yazd rd k. Çok çetin bir mücadele içinde 
Sanayile me çal malar m z  yürütüyorduk. 
Benim eksiklikleri dile getirmem üzerine Ho-
cam z, ‘Tenkit etme Zeki! Malzememiz bu 
kadar. K r k tu la ile kö eyi ç kacaks n' dedi. 
Ben k r k tu la ile kö e ç kman n ne kadar zor 
oldu unu anlad m. 

Hocam z, biz temeli atal m, millet buna y llar 
sonra da olsa sahip ç kacakt r diyordu. A r 
Sanayi kitab n  bast rmam z bile olay oldu. 
Bakan de i ti, Orhan Alp Sanayi Bakan  
oldu. Beni arad , da tma diye. Ben de her ak-
am arabam n ald  kadar Hocam za götürüp 

da tt r yordum.

Türk Uçak Sanayii 1912’lerde ba lam , 
kendi uça n  üretme Osmanl  dönemin-

de aranm . Cumhuriyet döneminde Vecihi 

Hürku  gibi özel söktörde bir tak m giri im-
ler olmu . Biz 1976 y l nda 60 tane uça n 
yerli yap lmas  için göreve ba lad k. Yöne-
tim kurulunda da 3 tane pa a vard . Türkiye 
F-16’lar  yapt . 

50 y l muhafazakar kesimlere mesafeli 
olan CHP ile slami söyleme sahip MSP 

aras nda bir koalisyon kurulmu tu. Tecrübe-
miz yoktu ama bilgi, a k ve karde lik, irade 
vard . O dönem ad  a r sanayi idi ama a r-
l  döküm de ildi. Yükte ha  f pahada a r 
olan elektronik sanayi, telefon sanayi gibi bir-
çok müesseseler kuruldu. TEMSAN, Türkiye 
Elektrik Makineler  Sanayi gibi. Türkiye bir 
Kore de il ama potansiyeli Kore’den kat kat 
üstün olan ülke. Ama Türkiye’nin dü man , 
Yeniden Büyük Türkiye olmas  halinde Bü-
yük srail’in kurulamay d r. Bu anlay  do -
rultusunda bütün dünya tek merkez olmu . 

Bütün bu anlay a ra men 200 tane sanayi 
tesisisin temeli at ld . Ankara Palas, bir a r 
sanayi koordinasyon merkezi haline getirildi. 
1977 ba nda CIA gelip Demirel ile konu -
masayd  ve o hükümet dü meseydi Erbakan 
Hoca 5 y lda Türkiye’nin sanayile mesini 
tamamlard . Bugün Türkiye’de bu iktidar ve 
bundan önceki iktidarlar i ba na geldiyse bu 
Erbakan Hocan n çal malar n n ürünüdür. 

Ö leden sonra tüm gün süren panelin ikin-
ci bölümünde ise nönü Üniversitesi'nden 
iki akademisyen Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ n D  Politika Vizyonu üzerine 
çal malar n  anlatt lar.

Bat n n ba kentlerinde al nan kararlar  
d  politika diye uygulayan hükümetler 

ve d  politikan n oldu u bir dönemde Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye ve slam 

dünyas n  de i tirdi. Sadece söylemedi uy-
gulamaya da geçirdi. Zaten vizyonun ba ar s  
buradan kaynaklan yor. Türkiye’yi küresel 
bir aktör yapt . Türkiye gücünün fark na var-
d . Türkiye Cumhuriyet’le birlikte geçmi ini 
reddince gücümüzün yüzde 90’  gitmi ti. Ba-
r nca Türkiye’ye yüzde 90 bu güç geri gel-
di. Erbakan’la birlikte Bat n n iki yüzlülü ü 
bu toplumda daha iyi anla ld . Türkiye lider 
ülke rolünü benimsedi ve d  politikas n  bu 
esasa göre dizayn etmeye ba lad .

Erbakan Hoca hakk nda akademik çal ma 
yapan Dr. I l Arpac  kendisiyle görü -

meye giderken, “Seninle konu ur mu, elini 
s kar m , yüzüne bakar m ” diyorlard . Odaya 
girdim. Masaya tutunarak aya a kalkt . Bü-
yük bir nezaketle önünü ilikledi ve ho  gel-
diniz dedi.

Arpac , “Gördü üm nezaket kar s ndaki 
heyecandan uzun süre konu amad m. Nec-
mettin Erbakan’  akademik olarak çal maya 
ba lay nca zamanla sizin her eyiniz haline 
geliyor. Hayat n z  kaps yor. Erbakan' n as-
l nda Türk siyasetindeki en önemli rolü; bir 
dü ünce sistemini al p iktidara ta mas  ve bir 
ideoloji olarak geriye b rakmas . Çok partili 
dönemde böyle bir siyasal lider yok. Laiklik 
anlay n  yeniden sorgulatt . Türkiye’nin 
bugün yeni yeni konu maya ba lad  terör 
sorunu için, 1990’larda, 'Kürtler kendi ana 
dilini konu sun, e itim kurumlar n  kursun' 
diyordu. Erbakan, tarihi sorumluluklar n önü-
ne koydu u büyük vazifeyi yüklenip, büyük 
ç r açan bir liderdir." sözleriyle sunumunu 
yapt . 

VE HIZLI SANAYİLEŞME

"60 uçağı yerli yapmak için 
başladık"

Fikret Uslu
(TUSAŞ Mühendislik Grubu Başkanı)

"Irkçı Emperyalizm ve 
Demokratur kavramlarını o 
kazandırdı"

Dr. Işıl Arpacı
(İnönü Ünv. Öğretim Üyesi)

"Erbakan geçmişimizle barıştırdı, 
Türkiye yüzde 90 güç kazandı"

Doç. Dr. Abdulkadir Baharçiçek
(İnönü Ünv. Öğretim Üyesi)

"Engellenmeseydi 5 yılda 
sanayileşmeyi tamamlayacaktı"

Ertan Yülek
(SÜMERBANK Eski Gen. Müd. Yrd. )

"Türkiye’nin önünü Hocam açtı, 
durduramazlar "

İsmail Özdağlar
(TAKSAN Eski Gen. Müdürü)

"Bana ‘kırık tuğla ile köşeyi çık’ 
dedi"

Zeki Sayın
(DESİYAB Eski Gen. Müdürü)

 YOLA ÇIKMIŞTIK. SAMSUNG'UN BÜYÜKLÜĞÜ 200 MİLYAR $
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lk olarak 1989 y l nda, teknoloji ve bilim 
alan nda topluma yararl  liderler yeti tir-
mek üzere programlar geli tirmek için 

Dean Kamen taraf ndan kurulan FIRST® 
LEGO® Ligi  (FLL), ülkemizde bu sezon 
9. ya n  kutluyor. Ülkemizde“Bilim Kah-
ramanlar  Bulu uyor” ismiyle düzenlenen 
organizasyona bu sezon 23 ilden, 146 tak m 
kat ld . Her y l belirlenen evrensel bir tema 
kapsam nda mühendislik problemlerini çözen 
çocuklar için bu seneki konu ise “Ya lanan 
Nüfusa Genç Çözümler.” olarak belirlendi. 

lk yerel turnuva 16 ubat 2013 tarihinde, 
Çankaya Üniversitesi'nde yap ld . 9-16 ya  
aras  genç mucitler, tak mlar yla birlikte 
“Ya lanan Nüfusa Genç Çözümler" temas  
kapsam nda projelerini sundu. Ankara etab n-
da 9 ilden 230 genç mucit ya l lar n gündelik 
hayat n  kolayla t rmak ad na hayal güçlerini 
konu turdu. Ö renciler iki alanda hünerlerini 
sergiledi. lk olarak “Ya lanan nüfusa genç 
çözümler”  temal  mekanik sorunlar  2,5 da-
kikada çözebilen otonom robotlar tasarlana-
rak programland . kinci ad mda yak n çev-
relerindeki büyükleriyle görü en ö renciler 
sosyal sorumluluk projesi haz rlad lar ve jüri 
kar s na ç kt lar. 

‘’Ya lanmak yeni bir i e ba lamak ve 
yeniden do makt r’’

OST M’in destekledi i, turnuvan n tek devlet 
okulu olan Polis Amca lkö retim Okulu An-
kara  nalinde lham Verici Tak m Ödülü’nü 
ald . Çinçin’deki okul “Ya lanmak yeni bir 
i e ba lamak ve yeniden do makt r” sözüyle 
proje sürecine dahil oldu. Bilim Kahraman-
lar  Derne i Yönetim Kurulu Ba kan  Ha-
kan Habib “Devlet okullar n n kat l m n  her 
y l artt rmak için çal yoruz. Katk lar  için 
OST M’e te ekkür ediyorum. Eminim birçok 
kuruma ilham olacaks n z” dedi.

Ankara  nalinde ampiyonluk Ödülü “Yo-
roz” tak m n n oldu. Proje Jürisi Ödülü “Kara 
Ejderler”, Öz De erler Jürisi Ödülü “Lego-
maya Mania”, Robot Tasar m Jürisi “Apollo 
55”, Robot Performans 1.lik Ödülü “Robi-
tek”,  Ara t rma Ödülü “Sadeyn”, Tak m 
Çal mas  Ödülü “Roboking”, Robot Perfor-
mans 2.lik Ödülü “Robotek”, Mekanik Ta-
sar m Ödülü “Robozon S rma”ya verildi. lk 
8’e giren ekipler turnuvan n stanbul aya na 
gitme hakk  kazand .

 “Toplum Kahramanlar s n z”

Polis Amca ekibi projelerini tan tmak 
amac yla Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erkan bi ‘i ziyaret etti. Pro-
jenin sosyal sorumluluk ba lam nda 
öncü oldu unu dile getiren Rektör 
bi , Polis Amca ekibini sergiledikle-

ri tak m çal mas ndan dolay  tebrik 
etti. bi , “Bilim Kahramanlar  çok 
güzel bir slogan, ayn  zamanda siz 
toplumun da kahraman s n z, toplu-
mun kahraman  olmak için bilimde 
de, sosyal alanda da ba ar l  olmak 
zorundas n z. Bunlar  tamamlad ktan 
sonra bence, en üst makam ‘toplum 
kahraman ’ olmak” dedi. Ö renciler 
daha sonra haz rlad klar  gösteriyi 
sundu; Ankara Üniversitesi ile Polis 
Amca lkö retim Okulu’nun karde  
okul olmas  önerisinde bulundular. 

ARGE projesine dönü türülmesi 
için çal lacak

Polis Amca lkö retim Okulu ö rencileri-
nin turnuva için geli tirdikleri robot giysi-
nin Ar-Ge projesine dönü türülmesi hedef-
leniyor. Elbiselerin üzerine bir d  iskelet 

gibi giyilebilecek ekilde tasarlanan robot 
giysi, 8 motor ve 16 alg lay c yla çal yor. 
Giysideki 8 motor, diz, dirsek gibi ana eklem 
noktalar nda bulunuyor. Bunlar, ya l lar n 
dirseklerini ve bellerini hareket ettirdi inde 
eklemlere ek kuvvet sa l yor. Robot giysinin 
üzerinde, tablet, sesli komut sistemi, telefon, 
bluetooth da yer al yor.

Polis Amca Ortaokulu Teknoloji ve Tasar m 
Ö retmeni Seraceddin Gürbüz, Türkiye'de 
ya l lar n ya am kalitesinin dü ük oldu unu 
buna çözüm üretmek için yapt klar  ara t r-
mada, Japonlar' n 2008 y l nda ya l lara des-
tek için robotik bir giysi üretti i gördüklerini 
anlatt . Bu robottan esinlenerek, ya l lar n 
gücünü art rmaya yönelik olarak ö rencilerin 
bir robot tasarlad klar n  belirten Gürbüz, d  
bir iskelet eklinde giyilen robotun ki inin ek-

lem yerlerine 
sabitlendi i-
ni ve üzerin-
de bulunan 
8 motorun 
e k l e m l e r e 
destek sa la-
d n  ifade 
etti.

Projenin gi-
r i imc i l e r l e 

bulu mas  için 
Ankara Üni-

versitesi Ya l l k 
Çal malar  Uygu-

lama ve Ara t rma 
Merkezi (YA AM) 

Müdürü Prof. Dr. Emi-
ne Özmete okul yöneti-
cileri ve ö renciler ile 
OST M Vakf , Türki-
ye Giri im ve Geli im 
Teknolojileri Derne i 
yöneticileri Ankara 
Üniversitesi'nde dü-
zenlenen toplant da bir 

araya geldi. Emine Öz-
mete, ''Gelece in yap -
land r lmas  için bu tür 

 kirlere ihtiyaç var. Bu proje gelece in ürü-
nü. Ya l lar n ve evde yaln z ya ayanlar n nü-
fusu giderek art yor. Bunun için evde bak m-
da yenilikçi çözümlere ihtiyaç var. Türkiye'de 
de bu  kirler mutlaka geli tirilmeli. Bu tip 
ürünlere hem Türkiye hem Avrupada çok ih-
tiyaç var'' dedi.

OST M Vakf  Genel Sekreteri Gülnaz Ka-
raosmano lu da çocuklar n proje geli tirme 
yönteminin ö renmelerinin çok önemli ol-
du unu ifade ederek, çocuklar  desteklemek 
ad na bunu  rmalar na sunacaklar n  ve de-
vam ettirmeye çal acaklar n  belirtti. Türki-
ye Giri im ve Geli im Teknolojileri Derne i 
Ba kan  ffet Kaya Erçil ise bunun bir Ar-Ge 
projesi haline dönü türülmesi için çal a-
caklar n  belirterek, prototip haz rlan rken 
OST M merkezin buna destek olaca n  dile 
getirdi.

Küçük kahramanların
büyük hayal gücü
1998 yılından itibaren dünya genelinde 200.000'den fazla çocuğa ulaşan FIRST® LEGO® League 
mizde "Bilim Kahramanları Buluşuyor" adı altında düzenleniyor. Çocukların içlerindeki mucidi 
manın bir yolunu sunan Bilim Kahramanları’nın yerel turnuvaları Ankara, Gaziantep, İzmir ve İ
gerçekleşti. OSTİM’in desteklediği turnuvaya katılan tek devlet okulu Polis Amca İlköğretim Ok
cileri Çankaya Üniversitesi’ndeki performanslarıyla İlham Verici Takım Ödülü’nü aldı.
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42  rman n kay tl  oldu u Kurum, bu 
do rultuda 5 ana ba l a odaklanm  
durumda: Sa l k ve Medikal Tekno-

kent, Tar m Teknokenti, Mühendislik Bi-
limleri Teknokenti, E itim ve Dan manl k, 
Serti  kasyon konular nda projelere aç k 
olduklar n  dile getiren Genel Müdür Yusuf 
Akgündüz, ANKÜTEK’in i in bir parças  
olaca , alan  kiralayan, bu alanda ideal hiz-
meti sunup para kazanaca  bir yap dan ziya-
de, ülke ihtiyaçlar n n belirlendi i, bunlar n 
kar lanmas  için projelerin olu turuldu u ve 
bu projelerin ç kt lar n n ticari orta  olacak 

bir yap  olu turmak istediklerini kaydetti. 
Akgündüz, “Zor bir yol ama imkâns z de il. 
Hede  nizi koyup yollar , aktiviteleri do ru 
tan mlarsan z, bunu gerçekle tirmemeniz 
mümkün de il” dedi.

Profesyonel kariyer geçmi indeki deneyimi-
ni ANKÜTEK’in ve Gölba ’n n geli imine, 
do ru tepkiler al nmas na ta mak isteyen 
Yusuf Akgündüz, üniversite-sanayi i birli i-
nin üretim ve ekonomik kalk nma seviyesini 
art raca n , bunun son derece önemli oldu-

una i aret etti.

OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ay-
d n, Denetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan, 
OST M Yöneticileri ve küme yetkilileriyle 
bir araya gelen Akgündüz, özellikle tekno-
lojik tar m makinelerinde d a ba ml l n 
neticesinde olu an 700 milyon EURO’luk 
ithalat kayb n n kademelerle kazanç hanesi-
ne aktar labilece i; milli ilaç ve a  üretimi 
ve ilgili proseslerin ihtiyaç duydu u makine 
ve teçhizatin ülke kaynaklar  ile sa lanmas  
durumunda bu kazanc n sadece ülkemizin 
kullan c  kimli i ile 1 milyar 500 bin EURO 
seviyelerine ç kabilece i bilgisini aktard . 

Uluslararas  stratejilerin bundan sonra enerji 
ve g da üzerine yo unla aca n  ifade eden 
Akgündüz, “Bu konudaki bilgi birikimimizi 
ve güçlü akademisyen, bilim adam  potan-
siyelimizi üretim prati i olan müte ebbisle 
bir araya getirmemiz gerekiyor. ” eklinde 
konu tu.

Ortak çal ma ve rekabet

Ülkemizdeki teknokentlerden beklentilere 
bak ld nda; ihtiyac n kar land , katma 
de erin yarat ld , bir yerden ta ma de il de 
özgün çal malar yapmak, yurtiçi kadar yurt-
d nda da mü teri olu turmak, bilim üret-
mek, üretti imiz bilimi ihtiyac n gerektirdi i 
Ar-Ge’ye dönü türüp bunu ticaretle tirmek 
ve prati e dökecek kadar k sa yollar  bulabil-
mek eklinde ba l klar n ilk s rada belirdi ini 

söyleyen Akgündüz, “Bunu da de erlendire-
cek olursak; teknokent yönetimlerinin bunda 
etkisinin çok fazla oldu unu görüyoruz. Di-
er yandan, kat l mc  irketlerin öz de er-

lendirme yapmas  ve teknokentlerin mutlak 
surette bran la mas  gerekiyor; bu bazen 
bölge ihtiyaçlar na yönelik olabilir, bazen ku-
ruldu u bölgedeki üniversitelerin teknik veya 
bilimsel gücüne yönelik olabilir.” dedi.

Ülkemizin geli imi için teknokentlerin hem 
birlikte çal mas  hem de birbirlerini geli ti-
ren rekabet içinde olmas  gerekti ini anlatan 
Yusuf Akgündüz sözlerini öyle sürdürdü: 
Rekabeti kooperatif çal man n önüne al rsak 
hiç beklemedi imiz hayal k r kl klar yla kar-

la abiliriz. Önce kooperatif çal ma, ondan 
sonra rekabetçilik. Rakipsizlik de sizin geli-
im sürecinizi yava lat r, bazen ihtiyaç bile 

do urmaz. Reka-
betin olu turdu u 
tüm geli im yap -
lar n n bir arada 
çal p hizmet 
edece i bünye 
ülke men-
faati-
dir. 

ANKÜTEK sanayici ve akademisyen 
arasında köprü olacak
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (ANKÜ-
TEK) 2007’de ticari kişilik kazanarak 2010 yılının başından itibaren
girişimcilerin hizmetine açıldı. Ankara Üniversitesi’nin öğretim üyele-
rince gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, bilgi ve akademik alandaki
birikimi, üniversite olanaklarını üniversite-sanayi işbirliği anlayışıyla
ülkemizin gelişme ve kalkınmasına sunmayı hedefleyen ANKÜTEK;
firmaların, OSTİM OSB ve diğer güçlü çalışma ortaklarının güçlerini bir-
leştirebilecekleri somut projeleri hayata geçirmek istiyor. Genel Müdür
Yusuf Akgündüz, “Ülkemizin gelişimi için teknokentlerin hem birlikte
çalışması hem de birbirlerini geliştiren rekabet içinde olması gerekir.”
dedi.

Yusuf Akgündüz
ANKÜTEK Genel Müdürü

OST M heyetine Ankara Üniversitesi Teknoloji Geli tirme Bölgesi Yönetici A. . hakk nda bilgiler 
veren Genel Müdür Yusuf Akgündüz üniversite-sanayi i birli inin üretim ve ekonomik kalk nma sevi-

yesini art raca n  belirterek teknokentlerin mutlaka bran la mas  gerekti ini söyledi. 

Üniversite Sanayi birli i ithalat n 
önüne geçmede, üretimde teknolo-
jiyi geli tirmede, küresel rekabette 

ve birçok konuda ekonomiye katk  sa l yor. 
Artan ithalat n önüne geçilmesi için üretim 
ve sanayide yap lmas  gereken yat r m alter-
nati  eri ve çözüm önerileri s k s k gündeme 
gelen konulardan biri. Çözüm üretiminde 
önemli aktörlerden biri de üniversiteler. 

Üretimde verimi art r lmas , Türk sanayinin 
küresel rekabette daha güçlü olabilmesi ve 
akademik bilgilerin sahaya ta nmas  ama-
c yla küme çal malar  ba ta olmak üzere 
bir çok alanda ortak etkinliklere imza atan 
OST M, üniversitelerin sahaya inmesi ama-
c yla payla mlar n  devam ettiriyor. 

OST M Yenilenebilir Enerji Kümesi ve 
Çevre Teknolojileri Kümesi; üniversite-

lerle i birliklerine h z verilmesi amac yla 
Ankara’da ki e itim kurumlar  ve akade-
misyenlerle sanayicileri bir araya getirmeye 
ba lad . 

2013 y l n n ilk bulu mas , Ankara Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi ile gerçekle ti-
rildi. 21 ubat 2013 tarihinde OST M OSB 
Müdürlü ü binas nda gerçekle en toplant -
da Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi ö retim üyeleri küme üyesi  rmalar ile 
bir araya geldi. Mühendislik Fakültesi’nin 
bütün disiplinlerinden kat lan akademis-
yenler, yap lan sunumlar ile OST M’i ve 
kurumlar n  tan d lar. 

Konuklar toplant n n ard ndan OST M’li 
 rmalar  yerinde ziyaret etme ans  buldu. 

Küme üyesi Arges Ar tma ve Makine ile 
Özdekan Kauçuk Sanayi  rmalar nda ince-
lemelerde bulunan heyet, i letmelerin sun-
duklar  üretim ve hizmetler hakk nda bilgi 
ald . 

Program n di er k sm nda yap lan toplan-
t da akademisyenler kendi bölümlerini ve 
yap lan çal malar  sanayicilere tan tarak 
üniversitenin kap lar n n OST M’li sanayi-
cilere her zaman aç k oldu unu, sanayicile-
rin ihtiyaçlar  için i birliklerine aç k olduk-
lar  mesaj n  verdiler. 

Ankara Ünv. Mühendislik Fakültesi OSTİM’li sanayicileri dinledi

Program sonunda OST M Yenilenebilir Enerji 
Kümesi ve Çevre Teknolojileri Kümesi Yön. Kur. 
Ba k. Ya ar Çelik taraf ndan, Ankara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Ad na Dekan Prof. Dr. Ali 

Ulvi Y lmazer’e te ekkür plaketi sunuldu. 
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1992‘den bu yana OST M’de faaliyetle-
rini devam ettiren Makro Çevre Koruma 

Ltd. ti. at k su, temiz su ve kimyasal su 
ar tma sistemlerinin tasar m , mühendisli i, 
üretimi, montaj , otomasyonu 
ve i letilmesini gerçekle tiriyor.

malatlar n  OST M’deki 750 
m2 kapal  alan  bulunan fab-
rikas nda yapan  rma uluslar 
aras  projelerde de ad ndan söz 
ettiriyor. 

Pazarlamas n  yapt  su saf-
la t rma sistemleri, klorlama 
üniteleri, dozlama-besleme 
pompalar  ve di er 
birçok endüstri-
yel ekipmanlar ve 
ens t rümanlar la , 
ürün gam n  geni -
leten Makro Çevre 
Koruma, tescilli 
ürünü olan Bio-
Mak Paket At k Su 
Ar tma Tesisleri’yle evsel ve endüstriyel 
at k sular n  geni  bir kapasite aral nda 
ar tabiliyor.

Bitirdi i ve devam etmekte olan i lerinin 
%95’i ihracat olan Makro Çevre Koruma, 

20 y l  a k n tecrübe ve bilgisiyle kendine 
oldukça güvenmekte. Bir aile ortam n n ya-
rat ld  irket, Ostim çevresinde çal an-
lar na sayg l , dürüst ve e it davran lar y-

la, güvenilirli i ile  tan n yor.

Sistemlerin büyük bir ço unlu unun mü -
teriye özel olarak tasarlan p üretilmekte 
oldu unu belirten Genel Müdür ölen en, 
“ çisinden mühendisine, bütün çal anla-
r m zda bulunan sorumluluk duygusu, ta-

sar m kabiliyeti, pozitif mü teri ili kileri, 
yerli ve uluslararas  sektörde üstün kalite 

anlay  ve 
mükemmel 
son ürün 
h e d e f i m i z 
bizi pazar-
daki ‘en iyi 
seçim’ yap-
maktad r . ” 
dedi.

Firman n üretim program nda 
bulunan ba l ca ürünler: Pa-
ket at k su ar tma tesisi, paket 
su&i lenmi  su ar tma tesisi, 
grab tip kaba zgara, çok t r-
m kl  kaba zgara, kablolu kaba 
zgara, helezonlu tambur zga-

ra, döner elekli zgara, zgara 
presi, y kamal  zgara presi, 
kanal ve, duvar tip penstock, 

stoplog, savak tip penstock, dü ey ve yatay 
milli yüzeysel aeratör, sabit köprülü çamur 
s y r c , döner köprülü çamur s y r c , ça-
mur yo unla t r c , mekanik çamur yo un-
la t r c , belt ve  lter press, h zl  ve yava  
kar t r c , polimer haz rlama ünitesi, ya  
ve gres ay r c s .

Ar-Ge çal malar   rmalar n ge-
lecekte rekabet edebilmeleri 
için gerekli ko ullar n ba nda 

geliyor. Medikal; dünyada teknoloji 
gereksinimi ve geli mi li i olarak sa-
vunman n ard ndan geliyor. Ülkemiz 
sanayisinde geli tirilmesi gereken nok-
talardan biri de elektronik; donan m ve 
yaz l m n tasar m ve üretim hizmeti. 

Ertunç Özcan Medikal Cihazlar, medikal sana-
yisindeki tecrübesi ve teknolojik geli mi li ini 
di er sektörlere aktarmak amac yla OST M 
ODTÜ Teknokent’te savunma, bili im, test 
sistemleri ve veri i leme sektörlerine “elektro-
nik tasar m ve üretim hizmeti” sunuyor. 

“Haz r donan mlar kullan c  
ihtiyac n  kar layam yor”

17 çal an yla 5 mühendislik grubun-
da faaliyet gösteren,  rman n Genel Müdürü 
brahim Çetinkaya ürünlerdeki haz r dona-

n mlar n kullan c lar n isteklerine tam anla-
m yla kar l k veremedi ini, her gereksinim 
için de ayr ca donan mlar sat n al nmas  ge-
rekti ine dikkat çekiyor. Yüzde 100 yerli üre-
tim gerçekle tirdiklerini belirten Çetinkaya, 
“Sanayimizin eksiklerinden olan elektronik 
(donan m–yaz l m) tasar m ve üretim hizme-
ti, haz r olarak kulland n z donan m ve ya-
z l mlara göre hem ekonomik olarak hem de 
teknik servis a amas ndaki esnekli i ile üre-
ticilere büyük bir rahatl k sunuyor. Kullan lan 

PLC gibi haz r donan mlar, her iste i-

nize kar l k vermedi i gibi her gerek-

sinim için de ayr ca donan mlar sat n 

alman z  gerektiriyor. En önemlisi 

de ürün sizin ürününüz de il PLC ile 

tasarlanm  d a ba ml  oldu unuz 

bir ürün haline geliyor. Sundu umuz 

elektronik tasar m ve üretim hizmeti 

ile teknolojik ihtiyaçlar n z donan m 

ve yaz l m alanlar ndan 

tamam yla kar lanacak, 

ürünün teknik servis be-

delleri inan lmaz bir oran-

la dü ecek ve ortaya ç kan 

ürün yüzde 100 sizin ürü-

nünüz olacakt r.” dedi.

Üreticilerin hali haz rda 

varolan projelerindeki tasar m de i iklikle-

rinde de il, tasar m na yeni ba layaca  ça-

l malar nda proje ba lang c ndan proje so-

nucuna destek vermek istediklerini kaydeden 

Çetinkaya sözlerini öyle sürdürdü: Elekt-

ronik sektöründe tabiri yerindeyse dededen 

kalma teknikler kullan l yor; 4-5 y l geriden 

takip ediliyor. Teknokentler çok iyi bir f rsat, 

yeteri kadar yararlan lmas  laz m. Kamunun 

da yerli üreticiyi desteklemesi ad na al mla-

r nda yüzde 15  yat avantaj n  kullan mas n  

bekliyoruz. 

“Teknokentlerden yararlanılmalı”
OSTİM ODTÜ Teknokent’te bulunan Ertunç Özcan Medikal Cihazlar firması; yüzde 100 yerli olarak yoğun ba-
kım bebek küvözleri, fototerapi cihazları, anestezi cihazlarının Türkiye'de ki tek üreticisi konumunda. Ülke-
mizde bir çok cihazın da Ar-Ge çalışmalarını yürüten firma Ankara ve OSTİM’deki üreticilere destek vermek
istiyor. Genel Müdür İbrahim Çetinkaya, firmaların teknokentlerden yararlanması gerektiğini ifade ediyor.

İbrahim Çetinkaya

Su arıtma teknolojilerinde tescilli marka

Şölen Şen

Ürdün Yenilenebilir Enerji 
Projeleri 
Ürdün Enerji Bakanı Alaa Batayneh 
yaptığı açıklamada; Krallığın süregelen 
enerji krizini hafifletme çabaları 
kapsamında, yenilenebilir enerji 
projelerinin özel sektör aracılığıyla 
yapılması konusunda planlama 
yapıldığını ifade etti.

Rusya Demir-Çelik Sektörü 
Yatırımları
Dünyanın önde gelen entegre çelik 
üreticilerinden Rusya merkezli 
Severstal, 2013 yılında uzun vadeli 
büyüme stratejisi dahilinde toplam 
1,3 milyar dolar yatırım yapmayı 
planladığını açıkladı. Buna göre 
Severstal 2013 yılında Rusya'daki çelik 
birimi için 704 milyon dolar, hammadde 
birimi için 525 milyon dolar, Kuzey 
Amerika'daki çelik birimi için ise 107 
milyon dolar yatırım yapacak. 

Çin İran'daki hızlı tren 
projesine katılıyor
Çin İran'daki hızlı tren projesine 
katılıyor. ABD ve Avrupa Birliği'nin 
(AB) İran'a nükleer programı nedeniyle 
uyguladıkları yaptırımlarını sıkılaştırma 
kararının ardından Çin, İran'ın hızlı 
tren projesinde yer alacağını açıkladı. 
1 milyar dolarlık proje için Çin Devlet 
Konseyi onay verdi. IMF verilerine 
göre, 1990 ve 2012 yılları arasında, 
Çin ve İran arasındaki ikili ticaret 335 
milyon dolardan 37 milyar dolara çıktı. 
Çin ürünlerinin, İran'a Birleşik Arap 
Emirlikleri üzerinden sevki dâhil edildiği 
takdirde, rakamın daha da yüksek 
olabileceği belirtiliyor.  

Avrupa Komisyonu, Çin'e 
antidamping incelemesi 
başlattı
Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal, dış 
çapı 406,4 mm'den fazla dikişsiz çelik 
borulara yönelik antidamping vergisi 
incelemesi başlattığını açıkladı. Süreç, 
Avrupa Birliği Dikişsiz Boru Sektörü 
Savunma Komitesi tarafından yapılan 
bir şikâyet sonucu başlatıldı. Şikâyet 
başvurusunda, incelemeye konu olan 
ürünün ithalatındaki mutlak artışın yanı 
sıra pazar payında da artış olduğuna 
dair kanıtlar sunuldu. İncelemenin, 15 ay 
içinde tamamlanması bekleniyor. 

Almanya AB-ABD STA'sına 
sıcak bakıyor
Almanya Ekonomi Bakanı Philipp 
Roesler, Avrupa Birliği ve Amerika 
Birleşik Devletleri arasında kapsamlı 
bir okyanus ötesi serbest ticaret 
anlaşmasının imzalanmasını istediğini 
ve bunun bazı Güney Avrupa ülkelerinin 
kısıtlı ticaretinden çok daha yararlı 
olacağını belirtti. 

KISA
KISA
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ABD’de Kümelenme 
Modelleri

Kümelenme kavram  1890’l  y llardan 
bu yana tart lmaktad r. Ba ta Ame-
rika Birle ik Devletleri ve Avrupa 

ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerinde 
ba ar l  bir bölgesel kalk nma arac  olarak 
görülmektedir (1). Son y llarda ülkemizde de 
kalk nma politikalar n n ba nda gelen küme-
lenme stratejisi; DPT, Sanayi Bakanl  ve 
Ekonomi Bakanl  gibi kurumlar taraf ndan 
çe itli bölgelerde uygulanmaya ba lanm t r.

Kümelerin olu umunda, ayn  ya da benzer 
sektörde çal an irketler, uzmanla m  teda-
rikçiler, hizmet sa lay c lar  ayn  co rafyada 
faaliyet gösterirler. Kümelenmenin amac  
irketlerin rekabet düzeyini, verimlili ini ar-

t rmak, ayn  zamanda hem bölgesel, hem de 
küresel anlamda irketlerin rakipleriyle mü-
cadele etmelerini sa lamakt r. Kümeler, yeni 
teknoloji, teknoloji transferi ve ticarile menin 
kolayla t r lmas  amac yla üniversiteler ve 
özel sektör aras ndaki güçlü ortakl klar olu -
turulmas n  sa lar. Ayn  zamanda kümeler, 

bölgesel ekonomilerin performans n  anla-
mak ve geli tirmek için temel örgütsel birim-
dir. Kümelerin geli tirilmesi ve yükseltilme-
sinde hükümetlere, yerel yönetimlere, ticaret 
odalar na, irketlere ve di er kurumlara çok 
büyük görevler dü mektedir. Kümelenmenin 
ba ar l  olabilmesi için giri imlerin makroe-
konomik istikrara, planl  
özelle tirmeye, i  yapma 
maliyetlerinin azalt lmas -
na ve istikrarl  ekonomik 
politikalara ihtiyac  vard r.

Kümelenmeyi anlamak 
için çok uza a bakmaya 
gerek yok. Kümelenme günlük hayat m z n 
hemen her yerinde bulunmaktad r. Örne in, 
bir süpermarkete gitti inizde ayn  cins ürün-
lerin her zaman ayn  ya da birbirlerine yak n 
yerlerde bulundu unu görürsünüz. Et, sebze, 
meyve sular , tah l, temizlik ürünleri, vb… 
Siz markete girdi inizde belki de sadece ek-
mek al p ç kmay  planl yorsunuz. Ancak ka-
saya giderken çikolata reyonundan geçmek 
zorundas n z, ister istemez çikolatalar ilginizi 
çeker ve bilinçalt nda sat n alma duygusunu 
tetikler. Bu örnekte oldu u gibi kümelenme 
sayesinde üreticilerin sat lar  ve piyasada 
güçleri artar.

Kümelenmenin bölgesel kalk nma arac  ola-
rak en yo un ve verimli kullanan ülkelerden 
biri de Amerika Birle ik Devletleri’dir. Ame-
rika Birle ik Devletleri’nde kümelenmenin 
temel noktalar ndan biri de kümelenme için 
önceden bir analiz çal mas  yap lmamas d r. 
Bunun sebebi her sektörün kendine göre di-
namiklerinin bulunmas d r. Bu dinamikler: 
Sektörel te vikler, co ra   konum, üretimdeki 
farkl l klar, maliyetler vb… Bu nedenle analiz 

çal mas  kümelenme süreci ba lad ktan son-
ra ko ullara göre yap lmaktad r. Sektöre özel 
yap lan ihtiyaç analizi kümenin, dolay s yla 
sektörün gelece ine k tutmas  aç s ndan ol-
dukça önemlidir. Ayn  zamanda kümenin öm-
rünün uzun olmas n  sa lar. Amerika Birle ik 
Devletleri’nde kümenin tan mlama süreci 

standart de ildir. Bireysel 
ekonomik dan manlar ve 
ara t rmac lar kendi yön-
temlerini geli tirerek kü-
melerini tan mlarlar. Tüm 
küme analizi NAICS* 
veya giderek SIC** kod-
lar  gibi endüstriyel s n f-

land rmalara göre, yerel ve bölgesel istihdam 
modellerinin de erlendirilmesine dayan r (2). 
Kümeler, sanayinin geli imini izlemek aç s n-
dan da istatistikî bilgi sa layan önemli verita-
banlar  haline gelirler. 
*NAICS: North American Industry Classi  cation System (Kuzey 

Amerika Sanayi S n  ama Sistemi)

**SIC: Standard Industrial Classi  cation (Standart Sanayi S n  an-

d rma)

Amerika Birle ik Devletleri'ndeki kümelen-
me haritas na bakt m zda: Kümelenmenin 
eyaletlerede, gelir düzeylerine, co ra   özel-
liklerine ve nüfus yo unlu una göre ekillen-
di ini görmekteyiz. Ayn  yukarda verdi im 
süper market örne inde oldu u gibi. New 
York eyaletinde  nans, mortgage, reklamc -
l k ve yay nc l k kümelenmeleri, Detroit’te 
otomotiv ve otomotiv yedek parça kümelen-
meleri, California’da biyoteknoloji ve bili im 
kümelenmeleri. Seattle’de uçak ve uçak yan 
sanayi kümelenmeleri, Güney Florida’da ise 
sa l k teknolojileri kümelenmesi dikkat çe-
ken kümelenmelerdir. 

Kümelenmenin Amerika Birle ik 
Devletleri’nde güçlü oldu u di er bir alan 
ise (American Cancer Cluster) Amerika Kan-
ser Kümelenmesidir. Günümüzde 100'den 
fazla farkl  kanser çe idi bulunmaktad r. (3) 
Kanserle mücadelede Amerika Kanser Kü-
melenmesi Ar-Ge üzerine çok büyük bütçeli 
ara t rmalar yürütmektedir. Amerika Kan-
ser Kümelenmesi yap lan çal malar  küme 
üyeleri ile payla arak, üyelerinin ayn  Ar-Ge 
çal mas n  tekrar yapmalar n  engelleyerek 
hem zaman hem de bütçe tasarrufu yapmak-
tad r. Bu da hem zaman, hem maddi tasarruf, 
hem de ara t rmalar n daha h zl  ilerlemesini 
sa lar.

Ülkemizde son y llarda bölgesel kalk nma 
modeli olarak tercih edilen kümelenme mo-
delleri hem birbirimizle rekabet ederek kali-
tenin daha da yükselmesine hem de küresel 
piyasalarda daha çok söz sahibi olmam z  
sa lamaktad r. 
(1) Harward Business Review (www.hbr.org)

(2) Small Business Administration (www.sba.gov)

(3) American Cancer Society (www.cancer.org)

Amerika Birleşik Devletleri’nde 
kümelenmenin temel noktalarından 
biri de kümelenme için önceden bir 

analiz çalışması yapılmamasıdır. 
Bunun sebebi her sektörün kendine 
göre dinamiklerinin bulunmasıdır.

ABD’ de kümelenmenin en yo un oldu u 
bölgeler (kaynak: www.sba.gov)

(ARA TIRMA) Bora YA A

bora.yasa@ostim.com.tr
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Büyüme, cari açık: 
Kırk katır mı 
kırk satır mı?

3. çeyrek büyüme rakamlar  her-
keste hayal k r kl  yaratt . ç 
tüketim ve özel yat r mlar büyü-

meyi a a ya çekti. Yani içeride talep 
yok özel sektör de yat r m yapm yor. 
Kamu ise yat r mlar n  ve harcama-
lar n  art rm . Kamu, yat r m ve har-
camalar n n dolayl  vergi ve borcunu 
art rarak  nans etmekte. Bu y l n son 
dokuz ay nda harcamalar n  eksilten 
bireyler ise ya amlar n  devam etti-
rebilmek için 2011 y lsonunda göre 
2012 y lsonu itibariyle borçlar n  43 
milyar art r rken buna ödenen ilave 
faiz 16 milyar artm  olacakt r. Buna 
ba l  olarak KOB 'ler ve küçük esnaf 

da büyümemelerine ra men borçlar  
ve ödedikleri faiz artt . Bu durum ban-
ka karl l klar ndan da yakinen takip 
edilebilir. Ülkemizdeki mali mant k 
ihtiyac  olan garip gurabadan ihtiyac  
olamayanlara gelir transferine durma-
dan devam etmektedir. 

Merkez Bankas 'n n faiz 
politikas  ise ülkemiz 
gerçekleri ile uyu ma-
maktad r. Paras  dö-
viz olan ülkeler (ABD, 
AB, Japonya, ngiltere, 
Avusturalya) faizleri s -
f ra yak n tutarken, hatta 
en  asyondan ar nd r l-
d nda negatif faiz uygularken, ma-
liyeleri borç sarmal na girmi  ülkeler 
dahi ( spanya, talya) dü ük faiz ile 
hazinelerinin ve garip guraban n faiz 
yükünü ha   etirken, bizim hazinenin 
2012 bütçesinde 52 milyar ödemesi, 
2013 bütçesine de 53 milyar faiz öde-
mesi koymas  abesle i tigaldir.

Dünyada ekonomik bir sava  ya an-
maktad r. Geli mi  ülkeler döviz olan 
paralar  ile bu sava a kat lm lard r. 
Faiz silah n  sonuna kadar sahaya sür-
mü lerdir. Çin ise bu sava ta üretim 
gücünü sahaya sürmü tür. Önümüz-

deki on y lda bu sava  devam edecek 
ve dünyada Çin yüzünden en  asyon, 
geli mi  ülkeler yüzünden de reel an-
lamda negatif faiz ya da çok dü ük faiz 
olacakt r. Her iki durum da ülkemizin 
lehinedir. Ülkemize yabanc  sermaye 

ya da tasarru  ar 
para kazanmak 
için de il, sadece 
portföy de erini 
korusun diye gel-
meye mecburdur. 
Di er taraftan bu 
devasa para ve 
mal sava nda ül-
kemizin cari aç k 
için ihtiyac  de-

vede kulak bile de ildir. Orta Do u'da 
siyasi karga a ise iyi yönetilebilirse 
ülkemiz için bir f rsatt r. Bu ülkelerin 
bizden ba ka güvenece i kom u yok-
tur. Keza ülkemizde gittikçe peki en 
siyasi istikrar ve sorunlar n yönetilebi-
liyor olmas  bir anst r. Bütün bunlar  
dikkate ald m zda bu gün için ülke-
mizde mevduat faizlerinin %2,5, kredi 
faizlerinin ise %5 civar nda olmas  ge-
rekir. Kamu ise %2 ile borçlanmal d r.

Cari aç  bahane ederek faizleri yük-
sek tutmak abesle i tigaldir. Cari aç k 
faizle de il uygulanan mali politika-

larla engellenir. Cari aç a neden olan 
tüketim ürünlerinin ÖTV’si yüksel-
tilir. Buradan elde edilen gelirle cari 
aç k yaratan alanlara te vik verilir. ç 
üretim art r l r. Ayr ca kar la t rmal  
üstünlü ün oldu u alanlara da te vik 
verilerek ihraç kalemlerinin ve paza-
r n n niteli i ve niceli i art r l r. Cari 
aç k, ekonominin tüm s s n  art ran 
faiz ilac  ile de il, sorunun kayna n  
te kil eden yerlere uygun antibiyotik-
lerle tedavi edilir. Faiz ile cari aç  
tedaviye kalkmak gerçek hastal  giz-
lemekten ve garip gurabadan zengine 
kaynak transferinden ba ka bir ey 
de ildir.

Merkez Bankas 'n n ve maliyenin uy-
gulad  cari aç k politikas , KOB 'le-
re, esnafa ve çal anlara k rk kat ra ya 
da k rk sat ra seçene inden ba ka bir 
imkân sunmamaktad r. Bunun ad  da 
ba ar l  ekonomi politikas  olmaktad r. 
Büyüme olursa cari aç k, cari aç k dü-
erse büyümeden fedakârl k k s r dön-

güsü içerisindeyiz. Bunun sonucunda 
var lacak nokta hem büyüyememe 
hem de yüksek cari aç k kronik hale 
gelecektir. Maliye ve Merkez Banka-
s  acilen amentüsünü de i tirmeli ve 
üretimden ve emekten yana politika 
üretmelidir.

efik ÇALI KAN

sefik.caliskan@ostimyatirim.com

Kamu, yatırım ve harcamalarının 
dolaylı vergi ve borcunu artırarak 
finans etmekte. Bu yılın son dokuz 

ayında harcamalarını eksilten bireyler 
ise yaşamlarını devam ettirebilmek 

için 2011 yılsonunda göre 2012 
yılsonu itibariyle borçlarını 43 milyar 
artırırken buna ödenen ilave faiz 16 

milyar artmış olacaktır. 



20  | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ ŞUBAT 2013

Ksaca URGE olarak adland r lan Ulus-
lararas  Rekabetçili in Geli tirilme-
si projeleri ülkemizde 2010/8 say l  

Uluslararas  Rekabetçili in Geli tirilmesinin 
Desteklenmesi Hakk nda Tebli ’le hayata geç-
meye ba lad . Ekonomi Bakanl  hracat Genel 
Müdürlü ü KOB  ve Kümelenme Destekleri 
Daire Ba kanl ’n n “Proje ve kümelenme 
yakla m n  esas alan yerel dinamiklerin hare-
kete geçirilmesine olanak sa layarak, birli i 
Kurulu lar n n önderli inde ihracat seferberli i 
ba latmak” vizyonuyla sürdürülen URGE çal -
malar  Proje Bazl  Destek Mekanizmas  olarak 
da adland r l yor.

URGE projelerinin bir araya getirdi i  rmalar 
yabanc  pazarlara daha kolay ula ma, ürün ge-
li tirme ve Ar-Ge perspekti  nde yeni yat r mlar  
gerçekle tirebiliyor.

Üyeleri için i birli i faaliyeti gerçekle tiren 
Türkiye hracatç lar Meclisi, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birli i, D  Ekonomik li kiler 
Kurulu, hracatç  Birlikleri, l Ticaret ve/veya 
Sanayi Odalar , Organize Sanayi Bölgeleri, En-
düstri Bölgeleri, Teknoloji Geli tirme Bölgeleri, 
Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel D  Tica-
ret irketleri (SD ) ile imalatç lar n kurdu u 
dernek, birlik ve kooperati  erin ba vurabildi i 
URGE projelerinde birli i Kurulu lar  en fazla 
5 proje yürütebiliyor.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Program  (BROP) illerinde en az 5 irketin, di-
er illerde en az 10 irketin kat ld  projeler de-
erlendirmeye al n yor. Kat l mc  irket say s n-

da üst s n r olmamakla birlikte irket say s n n 
projenin sa l kl  bir ekilde yürütülebilmesine 
imkân verecek düzeyde tutulmas  öneriliyor.

E itim, dan manl k, yurtd  pazarlama prog-
ramlar  (ortak pazar ara t rmalar , pazar ziyaret-
leri, küme tan t m faaliyetleri, ticaret heyetleri, 
yurtd  fuar ziyaretleri, e le tirme vb. di er or-
ganizasyonlar), al m heyetleri ve istihdam des-
te ini kapsayan URGE projelerine ba vurular 
iki a amada gerçekle iyor. 

lk a amada, birli i Kurulu u projeye kat -
lacak irketler için ihtiyaç analizi (E itim ve 
Dan manl k ihtiyaç analizi, Rekabetçilik anali-
zi, Pazar analizi, Sektör analizi v.b) yapt rmak 
üzere proje ihtiyaç analizi formunu doldurarak 
Ekonomi Bakanl ’na ( hracat Genel Müdür-
lü ü) ba vuruyor. kinci a amada, ba vurusu 
onaylan p ihtiyaç analizi faaliyetini gerçekle -
tiren birli i Kurulu u, analiz sonuçlar n  da 
göz önünde bulundurarak; e itim, dan manl k, 
yurtd  pazarlama, al m heyeti programlar  ve 
istihdam deste i formlar n  doldurmak zorunda. 

Proje ba vurular ; ekle uygunluk, bütçe, içe-
rik, uygulanabilirlik kriterlerine göre de er-
lendiriliyor.

Destek Oranlar

Bir proje kapsam nda düzenlenecek;

• E itim ve/veya dan manl k faaliyet gi-
derleri ile organizasyona yönelik faali-
yet giderlerinin en fazla %75’i 400.000 
ABD Dolar na

• Yurt d  pazarlama programlar  (ortak 
pazar ara t rmalar , pazar ziyaretleri, 
küme tan t m faaliyetleri, ticaret heyetle-
ri, yurtd  fuar ziyaretleri, e le tirme vb. 
di er organizasyonlar) kapsam nda ger-
çekle tirilecek her bir faaliyetin en fazla 
%75’i 150.000 ABD Dolar na

• Al m heyeti programlar  için her bir 
al m heyeti faaliyetinin en fazla %75’i 
100.000 ABD Dolar na

Bireysel dan manl k program  kapsam nda 
dan manl k hizmetlerine ili kin giderler %70 
oran nda y ll k bazda en fazla 50.000 ABD 
Dolar na kadar kar lan yor.  

Örne in, bir birli i Kurulu u taraf ndan pro-
je kapsam nda 10 adet e itim program  ve 5 
dan manl k faaliyeti, e itim ve dan manl k 
faaliyetlerinin ard ndan 3 adet pazar ara t r-
mas , 2 adet küme tan t m faaliyeti ve 10 adet 
al m heyeti faaliyeti tasarlanmas  durumunda 

birli i Kurulu unun alabilece i maksimum 
destek tutar  (istihdam hariç); 10 adet e itim 
program  ve 5 adet dan manl k faaliyeti için 
en fazla: 400.000 ABD Dolar  3 adet pazar 
ara t rmas  ve 2 adet küme tan t m faaliyeti 
için en fazla: 750.000 ABD Dolar  10 adet 
al m heyeti faaliyeti için en fazla: 1.000.000 
ABD Dolar  olmak üzere en fazla 2.150.000 
ABD Dolar  eklinde. 

OST M’in 5 projesi

Kümelenme faaliyetlerinde örnek ad mlar atan 
ve öncü bir rol üstlenen OST M’in; Savunma 
Sanayi’nde 1,  ve n aat Makineleri’nde 2, 
Medikal’de de 1 URGE projesi bulunuyor. 
OSSA, M ve Medikal Sanayi Kümelenme-
lerinin çat s  alt nda devam eden projelerde 
önemli mesafeler kat edildi. Küme koordinas-
yonunda yurt içi ve yurtd ndaki organizas-
yonlara kat lan  rmalar yeni i birliklerine ve 
sat  a na kat l rken, mevcut potansiyellerini 
de güçlendirme imkan  kazan yor. 

 ve n aat Makineleri Kümesi ( M)

Kümenin ba vurdu u 2 proje, 8 Mart 2011 
tarihinde Ekonomi Bakanl  taraf ndan 
onaylanarak çal malara ba land . Bakanl -

n Uluslararas  Rekabetçili in Geli tirilme-
si (URGE) Program  kapsam nda yürütülen 
2 projede M Kümesi üyesi toplam 38 adet 
 rma bulunuyor. Firmalar n uluslararas  re-

kabet güçlerinin art r lmas n  hede  eyen bu 
projelerde; Ha  f n aat Makinalar  ve Yedek 
Parçalar  URGE Projesi’nde 17  rma var ve 
912.000 USD bütçeye sahip. 918.000 USD 
bütçeye sahip olan  Makinalar  ve Yedek 
Parçalar  URGE Projesi’nde ise 21  rma bu-
lunuyor. 3 y l sürecek olan projeler kapsa-
m nda toplu e itimlerin ve dan manl klar n 
verilmesi, yurtd  pazarlama programlar n n 
gerçekle tirilmesi (ortak pazar ara t rmalar , 
pazar ziyaretleri, küme tan t m faaliyetleri, 
ticaret heyetleri, yurtd  fuar ziyaretleri ve 
e le tirme faaliyetleri), yurtd ndan al m 
heyetlerinin getirilmesi çal malar  yürütü-
lüyor. 

Savunma ve Havac l k
Kümelenmesi (OSSA)

Stratejik bir sektör olan savunma sanayi 
üreticilerinin d  pazarlarda daha etkin bir 
rol oynamas na yönelik OSSA taraf ndan 
haz rlanan proje 26.09.2011 tarihinde T.C. 
Ekonomi Bakanl  taraf ndan destek kapsa-
m na al nd . 24  rman n yer ald  proje ile 
birlikte htiyaç Analizi çal mas  yap ld . h-
tiyaç Analizi ve Savunma Sanayi Müste ar-
l  (SSM) raporlar na göre, ihracatta hedef 
pazarlar belirlendi, e itim ve dan manl k 
programlar  olu turuldu. Analizlere göre; 
her  rman n kurumsalla ma, üretim, yöne-
tim, rekabet süreçlerine ili kin güçlü, zay f 
yönlerinin tespit edilerek  rmalara yönelik 
f rsat ve öneriler ç kar ld . 

URGE projesi kapsam nda, Savunma Sanayi 
Müste arl  himayesinde, Küme KOB ’leri 
için 06-08 Mart tarihleri aras nda gerçekle-
ecek olan Ankara Savunma ve Havac l kta 

Endüstriyel birli i Günleri Program  için, 
AIRBUS MILITARY, EADS, OTOMELA-
RA, BOEING, SIKORSKY gibi savunma 
ve havac l kta dünyaca ünlü 30 adet Al m 
Heyeti ile ayr ca yurtd ndan 3 kümelenme 
Ankara’ya getiriliyor. Organizasyon çer-
çevesinde orijinal ekipman üreticileri ve 1. 
seviye tedarik zinciri yöneticileri ile al m 
heyetine kat lacak yerli  rmalar, uzman ve 
yetkin profesyonel ziyaretçiler ile bir araya 
geliyor. Al m heyetine kat lan tüm  rmalar 3 
gün boyunca; yeni ve nitelikli i  ba lant la-
r  olu turmak, yeni projeler kazanmak, yeni 
i birli i ortaklar  bulmak, Pazar bilgilerini 
artt rma ve deneyim al veri inde bulunma 
f rsat  yakalayacak. 

Medikal Sanayi Kümelenmesi

OST M’de faaliyet gösteren sektörlerin ulus-
lararas  rekabetçilik düzeyinin ara t r lmas  
ba l yla 2007 y l nda tamamlanan “OST M 
Rekabetçilik Analizi”nin ç kt lar  do rultusunda 
2009 y l nda kurulan küme, sa l k sektörünün 
ihtiyaçlar n n kar lanmas nda yerli üretimin 
pay n  art rmak ve medikal sanayi KOB ’lerini 
uluslararas  pazarda rekabet edebilir hale getir-
meyi amaçl yor. 

2001 y l nda Bakanl kça kabul edilen hracat 
Kapasitesini Geli tirme Projesi kümeye üye 28 
t bbi cihaz ve teknolojileri üreten KOB ’leri kap-
s yor. Proje OST M Organize Sanayi Bölgesi ve 
civar  esas olmak üzere Ankara’n n 26 ilçesinde-
ki ve OST M Medikal Sanayi Kümelenmesine 
üye üreticilerle yürütülüyor.

Projenin genel amac ; “Ankara s n rlar  içerisin-
de ki t bbi cihaz üretimi alan nda faaliyet göste-
ren KOB ’lerin, d  ticaret birincil olmak üzere 
ticaret ve imalatla ba lant l  hususlarda kapasite-
lerini iyile tirmek ve uluslararas  alanda rekabet 
gücünü art rmak.” eklinde aç klan yor. 

Hede  eri:

• Proje tamamlanmas n  takip eden 18 ay 

içerisinde ihracat yapamayan KOB ’lerin 
en az 1 ülkeye ihracat yap yor olmalar n  
sa lamak.

• hracat yapan KOB ’lerin d  ticaret hacmi-
ni en az %5 oran nda art rmak.

• Proje tamamlanmas n  takip eden 18 ay 
içerisinde ihracat  yap lan ürün çe idini her 
 rma için %1 oran nda art rmak.

• Proje tamamlanmas n  takip eden 18 ay 
içerisinde, proje dâhilindeki  rmalar n ih-
racat yapt klar  ülke say s n  en az 1 tane 
art r lmas n  sa lamak ya da ihracat yap-
mayanlar  yapar hale getirmek.

• Proje tamamlanmas n  takip eden 18 ay 
içerisinde imalat kapasitesinin  ili olarak 
en az 5  rma için %3 oran nda art r lmas  
sa lamak. Buna paralel olarak istihdam 
oran n n en az on  rmada %1 oran nda 
artmas .

• Medikal Sanayi Kümelenmesinde yer 
alan üreticilerin say s nda en az %10 ar-
t  sa lamak.

URGE projeleri firmalara cesaret aşılıyor

Kümelenme faaliyet-
lerinde örnek adımlar 
atan ve öncü bir rol üst-
lenen OSTİM’in; Savun-
ma Sanayi’nde 1, İş ve 
İnşaat Makineleri’nde 
2, Medikal’de de 1 URGE 
projesi bulunuyor. 
OSSA, İŞİM ve Medikal 
Sanayi Kümelenmeleri-
nin çatısı altında devam 
eden projelerde önemli 
mesafeler kat edildi. 
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BAG AD Yönetim Kurulu Ba kan  
Bahri Küpeli, Ba kan Vekili Mahir 
Çelebio lu, Ba kan Yard mc lar  

Ahmet Cengiz Baysal ve Ba ar Okçuo lu, 

Yönetim Kurulu üyesi Emre Ayd n, Genel 

Muhasip Murat Yetimo lu, Denetim Kurulu 

Ba kan  Halil Co kun Beyo lu ve Denetim 

kurulu üyesi n aat ve Yap  Denetimcileri 

Komisyonu Ba kan  Ufuk Yurto lu, BAG -
AD Genel Sekreteri Ali Ünald ’dan olu an 
heyet OST M’i ziyaret etti. 

OST M Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, OST M Yöne-
tim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan ve OST M 
OSB Bölge Müdürü Adem Ar c ’n n haz r 
bulundu u ziyaret toplant s nda BAG AD ve 

OST M olarak i  dünyas  ve toplumsal ya a-
ma yönelik yap labilecek i birlikleri de er-
lendirildi.

Kümelenme için destek talebi

BAG AD Ba kan  Küpeli, sadece Ankara’n n 
ve belirli bir bölgenin de il Türkiye’nin mak-
ro düzeydeki sosyal ve ekonomik sorunlar na 
çözüm üretmek istediklerini söyledi. Küpeli, 
BAG AD üyelerinin ço unlu unun OST M'li 
sanayici ve i adamlar ndan olu tu unu be-
lirterek, “OST M Yönetiminin çal malar -
n  yak ndan izliyoruz. Biz de projelerinize 
elimizden gelen deste i ve katk y  vermek 
istiyoruz. Özellikle OST M’in sektörel küme-
lenme çal malar n  yak ndan izliyoruz, bizim 
de yo unla t m z sektörlerde kümelenme 
giri imlerimiz olacak, bu süreçte OST M’den 
bilgi deste i istiyoruz.” diye konu tu.

Küpeli, BAG AD’ n 2013 y l  i  ve eylem 
plan  hakk nda da Ba kan Orhan Ayd n’a 
haz rlad klar  program hakk nda bilgi ver-
di. Küpeli, “Yapmak istedi imiz çok i  var. 

Ancak bunlar  OST M’le payda  olarak ya-

parak daha etkin ve verimli k lmak istiyoruz. 

OST M’in tüm i tirakleri ile etkin ve verim-

li çal mak istiyoruz. Burada OST M’in bir 

payda  olarak ‘ba a bakmak’ ve ‘üzümü ve-

rimli yeme’ kararl l nday z” dedi.

“BAG AD ba ar l  bir kurulu tur”

OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Ayd n da 

BAG AD Yönetim Kurulu heyetinin ziyare-

tinden mutlu oldu unu belirterek, “OST M 

OSB Yönetimi olarak bölgenin sivil top-

lum örgütleri ve payda lar  ile birlikte hare-

ket etmeyi,  kirlerini ve katk lar n  almay  

önemsiyoruz. BAG AD da bizim bölgemiz-

de faaliyet gösteren bir sivil örgütlenmedir. 

BAG AD k sa sürede rü tünü ispat etmi , 

ba ar l  bir sivil toplum kurulu u. Bölgemi-

ze, KOB ’lere ve üretime ili kin görü lerini, 

önerilerini almak, yapt m z projelerde yan -

m zda görmek isteriz. Bilgilerimizi kar l kl  

etkinliklerle payla mal y z.” diye konu tu.

BAGİAD küme çalışmalarına başlayacak
Batı Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (BAGİAD) yöneticileri, OSTİM Yönetimini ziyaret etti. Yoğun-
laştıkları sektörlerde kümelenmek istediklerini belirten Dernek Başkanı Bahri Küpeli, OSTİM’in bilgi ve
tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın da bölgenin sivil
toplum örgütleri ve paydaşları ile birlikte hareket etmeyi, fikirlerini ve katkılarını almayı önemsediklerini
belirtti.

BAG AD heyeti ziyaretin sonunda OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n’a plaket takdim etti.
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MST telehandlerin ilk yerli imalat-
ç s  konumunda bulunan, Ar-Ge 
ve Ür-Ge ekibiyle kullan c lar n 

taleplerini alarak yenilikçi dü ünceleri ha-

yata geçiren  rma, bir süredir haz rl klar n  

sürdürdü ü tam donan ml  bak m arac n  

mü terilerinin hizmetine sundu. Araç sa-

yesinde ar za bildirimlerine yerinde mü-

dahale edecek olan Sanko Makina mü teri 
memnuniyetine de önemli katk  sa lam  
olacak. 

Araç hakk nda bilgi veren Sanko Makina 
malat Makineleri Sat  ve Pazarlama Di-

rektörü Harun Arab, mü terilerden al nan 
öneri ve beklentiler arac l yla ürün ve 
hizmet çe itlili ini sürekli geli tirdiklerini, 
arac n da bu dü üncenin bir ürünü oldu u-
nu dile getirdi.

Avrupa’da ve dünyada en son teknolojiyle 
üretim yapan  rmalardan biri olan Sanko 

Makina’n n mü teri memnuniyetine her 

zaman önem verdi ini kaydeden Arab, 

“Firma olarak geli en teknolojileri çok ya-

k ndan takip ediyoruz. Hizmet anlay m z 

da günün ihtiyaçlar na göre sürekli geli i-

yor. Ürün gruplar m z  ve sat  sonras  hiz-

metlerimizi gelen taleplere göre farkl la -

t rarak, yetkin ve uzmanla m  kadrolarla 

yenilikçi çözümler sunuyoruz. Yeni ara-

c m z n en önemli yarar  mü terilerimize 

zaman kazand rma noktas nda olacak ve i   

verimini yükseltecek.” dedi.

Türkiye’de ilk tam donanımlı bakım aracı Sanko’dan
İş makinelerinde sayılı yerli üreticilerden biri Sanko Makina satış son-
rası hizmetlerde bir ilke imza attı. Firmanın OSTİM’de bulunan Ankara
Bölge Müdürlüğü, iş makinelerine seyyar bakım hizmeti verecek olan
tam donanımlı aracını devreye aldı.

Ankara Kalk nma Ajans  2012 Y l  
Mali Destek Program  ba vuru 
süreleri 26 ubat 2013 itibar yla 

sona erdi. Ba vuru süresi sonunda Turizm 
Mali Destek Program na 84, Çevreye Du-
yarl  Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Program na 113, Sosyal Kalk nma Mali 
Destek Program na 116 ve K rsal Kal-
k nma Mali Destek Program na 61 olmak 
üzere toplam 374 proje ba vurusu gerçek-
le tirildi. 

Konuyla ilgili aç klama yapan Ankara 
Kalk nma Ajans  Genel Sekreteri Doç. 
Dr. As m Balc , öncelikle 2012 Y l  Mali 
Destek Program n n Ankara için hay r-
l  olmas n  dilediklerini belirtti. Anka-
ral lar n programa gösterdikleri ilgiden 
dolay  memnun olduklar n  dile getiren 
Balc , “Bu mali destek program m zla 
Ankara’n n kalk nmas  için haz rlanan 
dört ba l k alt nda belirlenen öncelikler 
do rultusunda sunulan ba ar l  projeleri 
destekleyece iz. Yenilikçilik, turizm, k r-
sal kalk nma ve sosyal kalk nma ba l k-

lar nda ba vurusunu ald m z 374 proje 
süreç içerisinde de erlendirilerek ba ar -
l  projelere ili kin sonuçlar kamuoyuna 
aç klanacak. Bu kapsamda dört ba l ktaki 
projeler için toplam 27 milyon TL tuta-
r nda bir kayna  Ankara’n n kalk nmas  
için kulland rm  olaca z.  Proje teklif 
ça r s na ilgi duyan, bilgilendirme ve 
e itim çal malar na kat lan tüm Ankara-
l lara Ajans m z ad na te ekkür ediyoruz” 
diye konu tu.

Program n ilan  sürecinde Ankara mer-
kezde ve tüm ilçelerde bilgilendirme top-
lant lar  düzenlendiklerini belirten Balc , 
bu bilgilendirme toplant lar na yakla k 
1800 ki inin kat ld n  ve programlarla 
ilgili detayl  bilgi sahibi oldu unu söyle-
di. 

Proje yazma e itimleri

Tan t m toplant lar n n ard ndan proje 
yazma e itimleri de düzenlediklerini be-
lirten Balc  unlar  söyledi: “Ajans m z 

taraf ndan 2012 Mali Destek 
Programlar  kapsam nda pay-
da lara yönelik olarak proje 
haz rlama e itimleri de sunul-
du. Ajans hizmet binas nda 
verilen e itimlerden bir ayl k 
sürede 400 ki i faydaland . 
E itim kapsam nda, Ajan-
s n 2012 Y l  Mali Destek 
Program ’na yönelik proje 
haz rlarken uyulmas  gereken 
kurallar ba ta olmak üzere, 
proje  kri geli tirme ve yaz -
l  hale getirme konular ndan 
bütçe haz rlamaya de in birçok konuda 
uzmanlar taraf ndan bilgilendirme yap l-
d .”

Bu e itimlerin Ankara’da proje haz rlama 
kapasitesine büyük katk  sa layaca n  
vurgulayan Balc , verilen e itimin sade-
ce Ajans destekleri için de il, Ankara’n n 
ulusal ve uluslararas  fonlardan daha fazla 
yararlanmas  için de önemli oldu unu al-
t n  çizdi.

Ba vurusu al nan projeler, uzmanlar n ya-
paca  ön uygunluk incelemesi sonras n-
da ba ms z de erlendiriciler taraf ndan 
de erlendirilecek ve süreçlerin tamam-
lanmas n n ard ndan destek almaya hak 
kazanan projeler ilan edilecek.

 Ankara Kalk nma Ajans  2012 Y l  Mali 
Destek Program ’na ili kin bilgilendirme 
ve duyurulara www.ankaraka.org.tr üze-
rinden takip edilebilir.

2012 Mali Destek Programına 374 başvuru
Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programı başvuru süreleri 26 Şubat 2013 itibarıyla sona erdi. Başvuru süresi sonunda Turizm 

Mali Destek Programına 84, Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına 113, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına 116 
ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına 61 olmak üzere toplam 374 proje başvurusu gerçekleştirildi.

Sanko Makina malat Makineleri Sat  ve Pazarlama Direktörü Harun Arab, mü terilerden 
al nan öneri ve beklentiler aracl yla ürün ve hizmet çe itlili ini sürekli geli tirdiklerini söyledi.
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Kr kkale’de 61 y ll k geçmi e sahip 
olan brahim Örs Tar msal Alet 
ve Makine San. Tic. A. . yat r m-

c  bekliyor. 2007’ye kadar tar m alet ve 
makineleri, askeri malzeme, havaalanlar , 
karayollar , demiryollar  ekipmanlar , yük 
vagonlar  ve kamyon treylerleri üreten  r-
ma ekonomik ko ullardan dolay  üretime 
ara vermi  durumda. Yurtiçi ve yurtd  

sat  olanaklar  bulu-
nan, bir zamanlar 400 
ki iye istihdam sa -
layan  rman n Yöne-
tim Kurulu Ba kan  
Emin Örs babas ndan 
devrald  irketin 
ya amas n  ve ülke 
ekonomisine katk la-
r n n devam etmesini 
istiyor. 

Deneyimli i  adam , 
K r kkale’ye 8 km 
mesafede bulunan, 
65 bin metrekare ala-

na sahip; 15 bin metrekare kapal  alan, 4 
fabrika binas , ambar, depo ve sosyal tesis-
lerin yan  s ra kara ve demir yoluna yak n-
l  olan  rman n yat r mc lar için bir f rsat 
olabilece i görü ünde.

Örs, “1950’li y llara kadar ülkemizde tar m 
makineleri ve ekipmanlar  yurtd ndan ge-
tiriliyordu. Firmam z n üretime geçmesiy-

le Türkiye’de tar m makinelerine yönelik 
ekipmanlar n (römork, su tank , pulluk)  
ithalat n  önemli ölçüde azaltt k.  Günde 
30 adet tar m makinesi imal ediyorduk 
ama ülke ihtiyac na yeti miyorduk, s ra 
vard . Daha sonra 30’a yak n ülkeye ihra-
cat yapmaya ba lad k. Fabrika alan  kara 
ve demiryollar na yak n. Askeriyeye 120 

çe it malzeme yapt k. Ordumuzun her ka-
demesinde kullan lmaktad r. 2007 y l nda 
üretime ara vermek zorunda kald m; maki-
neleri satt m sadece binalar var. htiyac m 
bir yat r mc . Yat r m yapmak isteyenler; 
savunma sanayi, tar m makineleri, kara-
yollar  malzemeleri alanlar nda rahatl kla 
çal abilirler.” aç klamas nda bulundu. 

Kırıkkaleli işadamı yatırımcı arıyor
Kırıkkaleli iş adamı Emin Örs ekonomik nedenlerden dolayı üretimini durdurduğu fabrikasına yatırımcıları davet ediyor. Fabrika alanının lojistik

olarak avantajlı bir konuma sahip olduğunu belirten Örs, yatırımcıların tesislerde savunma sanayi, tarım makineleri, karayolları malzemeleri
alanlarında rahatlıkla üretim yapabileceklerini söyledi.

Emin Örs

OST M’in yerli ve milli sanayi-
le me alan ndaki faaliyetleri 
OST M’li dernekler taraf ndan il-

giyle izleniyor. Organize Sanayi Bölgesi 
adam  ve Yöneticileri Derne i (ORS -

AD) Yönetimi OST M Yönetim Kurulu 
Ba kan  Orhan Ayd n’a ziyaretlerinde 
yerli üreticilerin desteklenmesi ve milli 
sanayinin geli imi için yap lan çal malar 
hakk nda bilgiler ald . 

ORS AD Yönetim Kurulu Ba kan  Öz-
can Ülgener ziyarette; reel sektörümüzün 
rekabet gücünü ve refah n  art rmak ve 
sürekli k lmak için toplumun her kesimi 

ve ilgili kurumlarla i birli i içinde, ulusal 
önceliklerimiz do rultusunda bölgesel, 
sektörel ve ulusal ekonomi politikalar -
n n olu turulmas na katk da bulunmak 
ve bunlar  gerçekle tirecek ara t rma ve 
geli tirme faaliyetlerine öncelik verilme-
si yönünde çal malar n n devam etti ini 
belirtti.

OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n ise ORS AD’ n bölgenin dikkat 
çeken bir sivil toplum kurulu u oldu unu 
hat rlatarak OST M’deki yerli üretimin 
geli iminde olumlu etkiler gösterdi ini 
söyledi. 

ORSİAD yerli üretime 
odaklandı
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Ümit GÜÇLÜ

1962 y l nda TMMOB Gemi Mühendis-
leri Odas  taraf ndan Türkiye Sigorta 
ve Reasürans irketleri Birli i’nin de 

katk lar yla kurulan Türk Loydu. yurt içinde 
ve d nda özellikle denizcilik, imalat sanayi 
ve hizmet sektörlerine, uzman, deneyimli ve 
serti  kal  teknik elemanlar  ile ba ms z, ta-
rafs z, uzman ve güvenirli i benimsemi  milli 
bir kurulu . Türk Loydu; Klaslama, Serti  ka-
land rma, Üçüncü Taraf Kontrollük Hizmet-
leri, Yönetim Sistem Belgelendirmesi ve CE 
i areti kapsam nda uygunluk de erlendirmesi 
hizmetleri veriyor.

Gerçekle tirdi i çal malardan elde etti i ge-
lir fazlas  Türk Loydu Vakf  taraf ndan; e i-
tim ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, 
lisans ve lisansüstü ö renci burslar  ve kuru-

lu  amac na uygun tesislerin kurulmas  gibi 
amaçlar için kullan l yor.

Türk Loydu; çok çe itli alanlarda yetkin 140 
tam zamanl , 300 proje bazl  kadrosu ile ma-
kina imalat ndan, çelik konstrüksiyona, ba-
s nçl  kaplar imalat ndan, g daya kadar geni  
bir sektörel yelpazede yönetim sistemleri, 
ürün ve personel belgelendirme, uygunluk 
de erlendirme ve üçüncü taraf kontrollük hiz-
metleri veriyor. 

Hizmetlerinin dünyan n her yerinde kabul 
görmesini teminen Türk Loydu; ISO 17021 
standard na göre Sistem Belgelendirme, ISO 
17024 standard na göre Personel Belgelen-
dirme, TS EN 45011 standard na göre Ürün 
Belgelendirme ve ISO 17020 standard na 

göre A Tipi Muayene Kurulu u olarak Avru-
pa Akreditasyon Birli i (IAF) üyesi olan ve 
çoklu tan n rl k anla malar n  imzalam  Türk 
Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK’tan akredi-
te olarak faaliyetlerini uzun y llard r ba ar  ile 
sürdürmekte.

Enerji Yönetimi ve Rüzgar Türbinlerinin 
Belgelendirilmesi 

Türk Loydu; kurulu larda sürdürülebilir ener-
ji yönetimi kurulmas na katk da bulunmak 
ve kurulu lar n yasal mevzuatlara uyumunu 
kolayla t rmak amac yla ISO 50001:2011 
Enerji Yönetim Sistemi standard na göre 
sistem dokümantasyonunu olu turarak, de-
netçi ve uzman e itimlerini gerçekle tirmek 
sureti ile belgelendirme faaliyetlerine ba -

lad . Geli en ve çe itlenen yönetim sistem 
standartlar n  ülkemiz endüstrisinde etkin 
olarak uygulanmas n  temin ederek, ulusla-
raras  ticarette ürünlerin serbest dola m n n 
sa lanmas n  hede  eyen Türk Loydu, yerli 
üreticinin sektörde etkin rol olmas  için ürün 
kalitesi ve güvenli inin sa lanmas  amac yla 
2008 y l nda Rüzgar Türbinlerinin belgelen-
dirmesine yönelik kural kitaplar  olu turarak, 
May s 2012’de TÜRKAK’tan TS EN 45011 
Ürün Belgelendirme standard na göre akredi-
te olan ilk milli kurulu  oldu. Bu kapsamda 
rüzgar türbini ve aksam n n (kule, kanat vb.) 
belgelendirmesi konusunda faaliyetlerini sür-
dürmektedir.

Milli Klas Kuruluşu Türk Loydu

ASO ile İŞKUR'un ortaklaşa düzen-
lediği "İŞKUR Destekleri Bilgilen-
dirme, İş ve Meslek Danışmanları ile 
Sanayicilerin Buluşması" toplantısı 
ASO 1. OSB’de yapıldı.

Ankara Sanayi Odas  Ba kan  Nuret-
tin Özdebir, sanayide en temel so-
runlardan birinin kariyer basamak-

lar n n son derece azl  oldu unu söyledi. 
Özdebir, Türkiye'nin sorunlar ndan bir ta-
nesinin i sizlik oldu unu belirterek, i sizlik 
oran n n yüksek olmas na ra men i letmele-
rin halen ara ve nitelikli eleman ihtiyac n n 
devam etti ini vurgulad .

Hizmet sektöründeki memnuniyetin sanayi 
sektöründen daha fazla oldu unu ve söz ko-

nusu durumun irdelenmesi gerekti ini ifade 

eden Ba kan Özdebir, "Sektörümüzdeki en 

temel sorunlardan biri kariyer basamaklar -

m z n son derece az olmas d r. Meslek lise-

sinden mezun olan bir ki i önce ç rak oluyor 

ama en fazla usta ba  oluyor. Daha fazla bir 

unvan m z yok. Yani biz istihdam edece i-

miz çocuklara diyoruz ki; i çi olarak ba la-

y p i çi olarak kalacaks n" diye konu tu.

KUR Ankara l Müdürü Talip Altu  ise, 

6111 say l  yasa ile i verenlere yönelik bir 

çok dalda yeni te vik yada prim deste i 

getirildi ini söyledi. Söz konusu destekler-

den birinin yeni i çi al mlar nda sa lanan 

sigorta primi deste i oldu unu ifade eden 

Altu , k sa çal ma ödene i, engelli ve eski 

hükümlü çal t rma konusunda da yasal dü-
zenlemeler yap ld n  kaydetti.

Altu , yeni i çi al mlar nda verilen prim 
desteklerinin 31 Aral k 2015 tarihine kadar 
i e al nan her bir sigortal  için geçerli olmak 
üzere, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren özel 
sektör i verenlerce i e al nan ve  ilen çal -
t r lanlar n, son alt  ay içerisinde çal mam  
olmas , yeni i çi al nmas  için i  yerinde 
bizatihi çal an i çilerin ç kar lmamas  gibi 
artlar n sa lanmas  halinde verildi ine dik-

kati çekti.

Yeni i e al nan i çiler için belirlenen artla-
r n sa lanmas  halinde 6 aydan 54 aya kadar 
prim desteklerinden yararlan labilece ini 
anlatan Altu , "18 ya ndan büyük ve 29 
ya ndan küçük erkekler ile 18 ya ndan 

büyük kad nlar, ayet mesleki yeterlilik bel-

gesine sahip ise bu durumda 48 ay te vik-

ten yararlanacak. Ancak bu ki iler KUR'a 

kay tl lar aras nda ise 48 aya ilaveten 6 ay 

daha ilaveyle toplam 54 ay te vikten yarar-

lanacakt r" ifadesini kulland .

Altu , ba  staj e itimi kapsam nda en az 

iki i çi çal t ran i  yerine KUR olarak 

üçüncü i çiyi verdiklerini belirterek, söz ko-

nusu üçüncü eleman n 6 ay boyunca sigor-

tas n n KUR'dan sa land n  ve i çiye 

günlük 25 lira harçl k verdiklerini kaydet-

ti.  ba  e itime kat lacak ki ilerin belirli 

artlar  ta mas  gerekti ini anlatan Altu , 

e itime kat lacak ki inin i  verenin birinci 

dereceden kan h sm  olmamas  gerekti ini 

ifade etti.

İş ve Meslek Danışmanları Ankaralı sanayicilerle buluştu

, ç , g

Nurettin Özdebir
ASO Yönetim Kurulu Başkanı

Talip Altuğ
İşkur Ankara İl Müdürü






