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dikkat çeken bir husus da Birleşmiş Milletler başta
olmak üzere uluslararası kamuoyunun sessizliği.
Bosna sınavında sınıfta kalan dünyanın, bundan
sonra ne yapacağı merak konusu.

korhan@ostim.com.tr

Zor Sınav

A

rap Baharı’nın ardından İslam ülkelerinde
başlayan değişim rüzgarı, o ülkelerde
yaşayanların yıllardır süregelen isteklerine
cevap verir nitelikteydi. Tunus’la başlayan bu
süreçte her şey yeniden dizayn edildi. Tarihin
hemen her döneminde savaşlara ve çalkantılara
sahne olan bu coğrafyada son aylarda yaşananlar
vicdanları sızlatıyor; Mısır ve Suriye ekseninde
masum insanlar katlediliyor. Sadece Mısır’da 3
binin üzerinde kişi öldü, 11 binden fazla yaralı var.
Suriye’de gerçekleşen kimyasal saldırı, vahşetin
sınırı olmadığını gözler önüne serdi. Bu noktada
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Bu sayımızın kapağını İslam dünyasının içinde
bulunduğu duruma ayırdık. Sürecin nedenlerini
ve olası sonuçlarını Tunuslu akademisyen Türk
Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Dr.
Muhammed Adil ile konuştuk. Arap Baharı’nı
önü kesilmek istenen trene benzeten Dr. Adil’e
göre bu bir durdurma operasyonu. Adil, “Bu olay
sadece Suriye’ye, Tunus’a, Mısır’a, Libya’ya karşı
değil. Aslında genel olarak tüm İslam dünyasına
karşı bir komplo.” diyor ve ekliyor: Hedefi, İslam
dünyasında; Türkiye de dahil tamamen istikrarsızlık
ve güvensizlik oluşturmak. Her şeye rağmen ümitsiz
olmadığını belirten Muhammed Adil, D-8 gibi
projelerin önemini vurguluyor. İslam dünyasının
D8 benzeri oluşumlara çok ihtiyaç duyduğunu
ifade eden Adil’e göre bu tip projelerin ekonomik
boyutunun yanında kültürel bir zemininin de olması
şart.
*****
Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği sürekli dile
getirilen bir kavram. Akademisyenlerin sahaya

inmesi, sahadakilerin üniversitenin kapısını
çalmasının gerekliliği üzerinde hep durulur.
KOBİ’lerin geleceğe güvenli bakabilmesi için çok
yönlü düşünmeleri gerekiyor; üretim, Ar-Ge, satış,
uluslararasılaşma organizasyonları artık farklılaştı.
Ar-Ge bunlardan belki de en önemlisi. Atılım
Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet
Merkezi üniversite-sanayi arasında kurulmuş örnek
bir yapılanma. Bilim ve sanayi burada iç içe geçmiş
durumda. Genç bir kadronun elinde hizmetler sunan
bu kurumun yaptıkları, yapacaklarının teminatı gibi.
Merkez yöneticileri hepimizin duymak istediği ve
çoğalmasını arzuladığı bir hedefe yönelik mesaj
veriyor; Değeri yüksek olan ve yurtdışından ithal
edilen otomotiv parçalarının tamamını yerlileştirme.
Atılım Üniversitesi’nin bu modeline benzer
yapıların artması en büyük dileğimiz.
*****
Çelik üretmek çok zor ve zahmetli bir proses
gerektirir. Özellikle entegre üretim yapılan tesislerde
farklı süreçleri bir arada düşünmek ve uzun vadeli
stratejiler geliştirmek kaçınılmazdır. Kardemir…
1937’de temelleri atılan, yerli ve milli sanayi
hamlesinin öncüsü, fabrikalar kuran fabrika… Türk
sanayisinin temel taşı… Yaşadığı ve yaşattığı parlak
günleri adeta mumla arıyordu bir zamanlar… 90’lı

yıllarda kapatılmasına karar verilen, ardından 1
TL’ye özelleştirilen sanayi devi küllerinden doğdu
adeta. Yılların Kardemir’i şimdi yatırımlarla çok
daha güçlü, hedefleri de bir o kadar büyük. Genel
Müdür Fadıl Demirel’e bu başarıya yol açan
etkenleri sorduk. Demirel, rekabet ortamında öne
çıkabilmenin, başarıya ulaşabilmenin, başarıyı
devamlı kılabilmenin yolunun değişimlere hızlı
ayak uydurabilme ve dinamik bir yapıdan geçtiği
görüşünde. Çevresindeki değişimlere süratle ayak
uydurabilen, dinamik, vizyonu doğrultusunda
başarmaya odaklanmış şirketlerin ayakta kaldığını
söyleyen Demirel, üretim kapasitesini artırmaya
yönelik yatırımların hızla devam ettiğini söylüyor.
Sıvı ham demir üretim kapasitende 3 milyon
ton, sıvı çelik üretim kapasitesinde de 3,4 milyon
ton’u hedefleyen şirket, raylı sistemlere yönelik
mekanizmalarıyla da dikkat çekiyor. 450.000 ton/
yıl kapasiteli Ray ve Profil Haddehanesi’ni 2007
yılında devreye alan Kardemir, bu tesisle TCDD’nin
ihtiyacı olan rayın tamamını karşılarken, bir diğer
kuruluşu Çankırı Makas Fabrikası ülkemizin
tek demiryolu makası üreticisi konumunda.
Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi için atılan imza
da bir başka önemli gelişme. Karabük, demiryolu
malzemelerinin üretim merkezi olmak istiyor.
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“Karabük'ü, demiryolu malzemelerinin
üretim merkezi haline getirmek istiyoruz”
Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir), Türkiye’nin sanayileşme hamlelerinde öncü bir role sahip. Kuruluşundan itibaren “Milli Sanayi” kavramının
itici gücü olan, ülkemizde bir çok ağır sanayi tesisinin hayata geçmesinde önemli rol oynayan Kardemir, özelleştirildiği 1995 yılından sonra yeni bir vizyon
benimsedi. Bu amaçla yatırımlarına hız veren şirket, geçen zaman içinde bir taraftan üretim teknolojilerini yenilerken diğer yandan devreye aldığı yeni Ray
ve Profil Haddehanesi, yeni Yüksek Fırınlar, Sinter Fabrikası, yeni Sürekli Döküm Tesisi ve Demiryolu Makas Fabrikası ile rekabet avantajını güçlendirdi.
Halen Demiryolu Tekeri Tesisi, yeni Yüksek Fırın ve Çelikhane Kapasite Artışı yatırımlarını sürdüren Kardemir'in Genel Müdürü Fadıl Demirel, demiryolu
malzemelerinin üretim merkezi olmayı hedeflediklerini söyledi.
çıkabilmenin ve başarıya ulaşabilmenin, hepsinden önemlisi başarıyı devamlı kılabilmenin
yolu, değişimlere hızlı ayak uydurabilmekten
ve dinamik bir yapıya sahip olabilmekten geçmektedir. Çevresindeki değişimlere süratle
ayak uydurabilen, dinamik, vizyonu doğrultusunda başarmaya odaklanmış şirketler ayakta
kalmaktadır.

Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel, “Demiryolu
ulaşım sektörüne yönelik yatırımların sadece kendileri
için değil ülkemiz için de ilk olma özelliği taşıdığını
söylüyor. Demirel, “Bu yatırımlar ile Kardemir
demiryolu ulaşım sektöründe milli bir marka olma
yolunda hızla ilerlemektedir.” diyor.

D

emir çelik fabrikası denildiğinde ilk
akla gelen isimlerden biri Kardemir… Özellikle 90’lı yıllarda içinde
bulunduğu durum kendinden beklenen düzeyde değildi. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte
milli sanayi adımlarının ilklerinden olan şirket,
özelleştirme sürecinin ardından adeta kabuk
değiştirdi. Her yıl açıklanan verilere göre ülkemizin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında ön sıralarda yer alan Kardemir, bugünkü
kurumsal kimliği ile bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Şirket, son yıllarda raylı sistemlere olan yatırımları ile dikkat çekiyor. 450.000 ton/yıl
kapasiteli Ray ve Profil Haddehanesi 2007 yılında devreye alındı. Tesis, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın (TCDD) ihtiyaç
duyduğu rayın tamamını karşılarken, bir diğer
kuruluşu Çankırı Makas Fabrikası ülkemizin tek demiryolu makası üreticisi konumunda. Güncel bir gelişme ise Demiryolu Tekeri
Üretim Tesisi için atılan imza. Katma değeri
yüksek ürünler üretme stratejisinin önemli bir
ayağını oluşturan Demiryolu Tekeri Fabrikası, 200.000 adet/yıl üretim kapasitesine sahip
olacak ve yük ve yolcu vagonu tekerleri ile
lokomotif tekerleri üretecek. Kardemir’deki
kapasite artırım çalışmaları ise bu yatırımlara
paralel olarak devam ediyor; sıvı ham demir
üretim kapasitenin 3 milyon ton’a, sıvı çelik
üretim kapasitesinin de 3,4 milyon ton’a ulaşması hedefleniyor.
Türk çelik sektörünün en deneyimli isimlerinden biri olan ve bu birikimini ekibiyle birlikte
Karabük’e taşıyan Genel Müdür Fadıl Demirel,
“Karabük'ü, demiryolu malzemelerinin üretim
merkezi haline getirmek” stratejisini benimsediklerini, demiryolu ulaşım sektöründe milli
bir marka olma yolunda hızla ilerlediklerini
söylüyor. Demirel, sorularımızı yanıtladı.
Ülkemizde “Fabrika Kuran Fabrika” olarak nitelenen Kardemir’in 90’lı yıllardaki
imajından kurtularak büyük bir değişim ve
gelişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Şirketi bu noktaya taşıyan etkenler nelerdir?
Günümüzde iş dünyasındaki rekabette öne

Şirketimizin bugünkü konumuna gelmesindeki en büyük etken, deneyimli, profesyonel bir
yönetim yapısına sahip olmasıdır. Hedeflerini
ve stratejilerini belirleyen, iç ve dış pazarları
iyi analiz edebilen, insan kaynağını ortak bir
hedefe yönlendirebilen kararlı bir yönetim anlayışı ile üretime başladığı 1939 yılından 2010
yılına kadar 1 milyon ton/yıl sıvı çelik üretim
kapasitesine ancak ulaşabilmiş olan Şirketimiz, bugün 2 milyon ton/yıl üretim seviyesine
gelmiştir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise
planlanan ve peyderpey devreye alınan yeni
yatırımlarla 3,4 milyon ton/yıl sıvı çelik üretim seviyesine ulaşılacaktır.
Kardemir’in bölge ve ülke ekonomisine büyük bir ivme kazandıran yatırımlarından
kısaca bahseder misiniz?
Şirketimiz, “Türkiye’de üretilmeyen ürünleri
de üreterek, küresel rekabet gücüne sahip en
az 3 milyon ton çelik üretmek” vizyonunu benimsemiştir. Bu hedefe ulaşma yolunda emin
adımlarla ilerleyen şirketimizde yatırım çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, 2011 yılının ilk yarısında yeni
Sinter Fabrikası ve 1 No.lu Yüksek Fırın, 2012
yılında yeni Kireç Fabrikası, 2013 yılının başında ise Yeni Sürekli Döküm Tesisi işletmeye alınmıştır. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, yeni
kok fabrikasının bataryalarının ısıtılmasına
başlanmış, 50 MW gücündeki yeni enerji santralinde deneme üretimlerine başlanarak devreye alma aşamasına gelinmiştir. Diğer taraftan,
çelikhane üretim kapasitesinin artırılması, yeni
yüksek fırın ve yeni Çubuk (Kalın yuvarlak)
ve Kangal Haddehanesi yatırımları ile Ray
Profil Haddehanesi’nde ray sertleştirme tesisi
kurulması projelerinde çalışmalara hızla devam edilmektedir. Belirtilen yatırım projeleriyle birlikte; 3 milyon ton/yıl sıvı ham demir
üretim kapasitesine ve 3,4 milyon ton/yıl sıvı
çelik üretim kapasitesine sahip olunacaktır.
Yeni Çubuk ve Kangal Haddehanesi 700.000
ton/yıl üretim kapasitesine sahip olacak ve
ağırlıklı olarak otomotiv ve makine imalat
sanayine hitap edecektir. Tesiste, mevcut
durumda ülkemizde üretilmeyen ve yurtdışından tedarik edilen katma değeri yüksek
ürünler üretilebilecektir. Öngörülen yatırım
süresi 2,5 yıldır. Yatırımın 2015 yılı sonunda
tamamlanması planlanmaktadır. Mantarı sertleştirilmiş rayları üretmeye yönelik Ray Sertleştirme Tesisi ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu
ve mevcut durumda ithalat yoluyla karşılanan
mantarı sertleştirilmiş raylar üretilebilecektir.
Şirketimiz enerji alanında da önemli yatırımlar

yapmaktadır. 50 MW kapasiteye sahip Enerji
Santralı ve 22,5 MW kapasiteye sahip Hidroelektrik Santralı enerji alanındaki önemli yatırımlarımızı oluşturmaktadır.
50 MW Enerji Santralı, Yüksek Fırınlar, Kok
Bataryaları ve Çelikhane tesislerinden yan
ürün olarak açığa çıkan kok gazı, yüksek fırın
gazı ve çelikhane konvertör gazlarının kullanım sonrası artan kısmının kullanılması suretiyle elektrik enerjisi üretmek için planlanmıştır. Yan ürün atık gazlarının kullanımına imkan
sağladığı için önemli bir çevre yatırımı özelliği
de taşımaktadır. Yatırım çalışmaları kısa bir
süre önce tamamlanmış ve devreye alma aşamasına gelinmiştir. HES Projesi, bağlı kuruluşumuz ENBATI A.Ş. tarafından sürdürülmektedir. Yatırımın 2014 yılı içinde tamamlanması
planlanmaktadır.
Şirketimiz bu yatırımlarla, ihtiyaç duyduğu
elektriğin tamamını kendi imkanları ile üretir,
fazlasını ise satar konuma gelecektir.
Raylı sistemler Türkiye’nin ana gündem
maddelerinden biri haline geldi. Raylı sistemlerde dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut
potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz?
Ülkemiz demiryolu alt yapısı incelendiğinde,
son yıllara kadar önemli bir yatırım yapılmadığı, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yatırımlar ile yetinildiği görülmektedir. Bu sebeple
aradan geçen yıllar içinde ülkemiz ulaştırma
sektöründe önemli bir dengesizlik oluşmuş,
gelişmiş ülkelerin aksine karayolu ulaştırması
ağırlık kazanmış, demiryolu ulaştırması ise geride kalmıştır.
Ulaştırma sektöründeki bu dengesizliği gidermek ve demiryolu ulaştırmasının, sektör içindeki payını artırmak devlet politikası olarak
benimsenmiş ve son yıllarda demiryolu ulaştırma sektörüne önemli seviyede yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nca hazırlanan “Ulaştırma Ana
Planı”nda, demiryolu ulaştırması önemli bir
konu olarak değerlendirilmiş, ulaştırma sistemindeki dengesizliğin giderilmesi, büyük
ölçüde, karayolunu seçmiş bulunan talebin
demiryoluna çekilebilmesine bağlı olduğuna
değinilmiştir. Ulaştırma Ana Planı’nda geleceğin en önemli ulaştırma yöntemi olacağı
öngörülen demiryolunun toplam taşımacılık
içinde payının artırılması, bu şekilde dengeli
ve sağlıklı bir ulaştırma sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda TCDD

Sıvı Ham Demir Üretimi ve
Projeksiyon
Sıvı Ham Demir Üretimi: Yapılan yatırımlarla üretim seviyesi 1 milyon tonun
üzerine çıkartıldı. 2011 yılında 1,36 milyon ton, 2012 yılında 1,44 milyon ton seviyelerinde üretim gerçekleştirildi. 2013
yılında 1,8 milyon ton sıvı ham demir
üretimi programlanıyor. Devam eden ve
planlanan yatırımlar ile sıvı ham demir
üretim kapasitemiz ise 3 milyon ton seviyesine ulaşacak.
Sıvı Çelik Üretimi: Yapılan yatırımlarla
üretim seviyesi 1 milyon tonun üzerine
çıkartıldı. 2011 yılında 1,4 milyon ton,
2012 yılında 1,5 milyon ton seviyelerinde üretim gerçekleştirildi. 2013 yılında
yaklaşık 2 milyon ton sıvı çelik üretimi
hedefleniyor. Devam eden ve planlanan
yatırımlar ile sıvı çelik üretim kapasitemiz ise 3,4 milyon ton seviyesine ulaşacak.
(Kaynak: Kardemir A.Ş.)
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stratejik hedeflerini belirlemiştir. 2023 yılına
kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen bu projelerden bazıları şöyledir:
Yüksek hızlı tren seti ve lokomotif araç parkının genişletilmesi, yük ve yolcu vagonu
araç parkının genişletilmesi -mevcut durumda 18.200 yük vagonu bulunmaktadır. 2023
yılında 49.000 adet yük vagonu ihtiyacı öngörülmektedir.-, mevcut hatların yenilenmesi,
10.000 km yüksek hızlı tren hattı yapılması,
4.000 km yeni konvansiyonel demiryolu hattı
yapılması, MarmaRay Projesi’nin tamamlanarak yıllık 700 milyon yolcu taşınması, EgeRay Projesi’nin tamamlanması, BaşkentRay
Projesi’nin tamamlanması, lojistik merkezlerin

KARDEMİR YARI MAMUL VE ÜRÜNLERİ:
Entegre üretim süreci olan Kardemir’in Yarı Mamulleri;
Pik, Bulum, Kütük, Beam Blank (Profil Taslak)
Malzemesi. Mamulleri ise; Ray, Profil, Köşebent, Maden
Direği, Kalın Yuvarlak, İnşaat Çeliği.

Demiryolu taşımacılığının artmasına paralel
olarak gerek TCDD’nin gerekse özel sektörün lokomotif, vagon ve diğer demiryolu
taşımacılığı araç parkları önemli ölçüde artacaktır. Bu açıdan ülkemiz demiryolu ulaşım
sektörünün giderek büyüyen bir pazar olacağı öngörülmektedir.
Şirketinizdeki Ray ve Profil Haddehanesi
ne zaman kuruldu. Tesisin yıllık üretim
kapasitesi, ihracat ve müşteri portföyü
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ray ve Profil Haddehanesi 2007 yılında devreye alınmıştır. 450.000 ton/yıl kapasiteye
sahiptir. Ülkemiz ve bölge ülkeleri arasında,
72 metre boya kadar her türlü rayın yanı sıra,
750 mm genişliğe kadar büyük boy profiller,
200 mm genişliğe kadar köşebentler ve 200
mm çapa kadar her boyda kalın yuvarlak ve
kaliteli imalat çelikleri üretebilen tek tesistir.
Ray ve Profil Haddehanesi yatırımı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın
(TCDD) ihtiyaç duyduğu rayın tamamını
karşılayan Şirketimiz, Suriye, İran, Irak gibi
bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya
pazarlarına ihracat yapabilen bir şirket haline gelmiştir.
TCDD, Kardemir ve VoestAlpine ortaklığındaki Çankırı Makas Fabrikası raylı
sistemlerdeki bir başka projeniz. Fabrika
hakkında neler söylemek istersiniz?
VADEMSAŞ Şirketi, KARDEMİR, TCDD
ve VoestAlpine ortaklığında kurulmuştur.
Çankırı Demiryolu Makası Fabrikası ülkemizin tek demiryolu makası üreticisi konumundadır. Bu tesisin devreye girmesiyle,
ülkemizde üretilmeyen ve ithalat yoluyla
tedarik edilen her türlü konvansiyonel ve
yüksek hıza uygun makasların üretimi imkanına kavuşulmuştur. Ayrıca ürünlerin ihraç
potansiyeli bulunmaktadır. Ülkemiz için bir
ilk olma özelliği taşıyan bir yatırımdır.

TCDD tarafından belirlenen hedefler incelendiğinde, demiryolu sektörüne yapılan
yatırımların artarak devam edeceği görülmektedir.

Demiryolu Tekeri Fabrikası ile ilgili çalışmalar ne aşamada? Tesis ne zaman
tamamlanacak ve üretime ne zaman geçecek? Planladığınız mevcut kapasite nedir?
Ülkemizde demiryolu tekeri üreticisi bulunmamakta ve teker ihtiyacı ithalat yoluyla
karşılanmaktadır. Ülkemiz demiryolu tekerinde net ithalatçı konumundadır. Tamamıyla ithalat yoluyla karşılanan demiryolu tekeri
pazarı şirketimiz için önemli bir pazar konumundadır. Entegre bir tesis olma avantajına
sahip şirketimizde, demiryolu tekeri çelik
kalitesi de dahil olmak üzere uluslararası
standartlarda çelik kalitelerinin büyük bir
kısmı üretilebilmektedir. Demiryolu tekeri,
katma değeri yüksek vasıflı çelik ürün sınıfındadır. Vasıflı çelik pazarı Kardemir için
önemli bir pazar konumundadır. Katma değeri yüksek bir ürün olan demiryolu tekerinin üretimi şirketimizin vasıflı çelik üretimi
stratejik hedefiyle uyumludur.

Demiryolu taşımacılığı ile ilgili diğer önemli
gelişme ise Resmi Gazete’de yayımlanarak
01.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi” kanunudur. Bu kanun ile özel şirketler,
kendilerine ait demiryolu altyapısı inşa edebilecekler ve ulusal demiryolu ağı üzerinde
işletmecilik yapabileceklerdir. Serbestleşmenin en önemli hedefi yük taşımacılığında
demiryolunun payının artırılması olarak görülmektedir.

Tesis katma değeri yüksek ürünler üretme
stratejimizin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Kurulacak tesiste yük ve yolcu vagonu
tekerleri ile lokomotif tekerleri üretilecektir.
200.000 adet/yıl üretim kapasitesine sahip
olacak tesis için 140 milyon dolar yatırım
yapılacaktır. Proje için yabancı bir firma ile
sözleşme imzalanmıştır. Yatırım süresi 3
yıl öngörülmekte ve yatırımın 2016 yılının
ilk yarısı sonunda tamamlanarak ilk ürünün
2016 yılı ikinci yarısı başında alınması hedeflenmektedir.

TCDD’nin demiryolu ulaşımına yönelik
planları ve demiryollarının serbestleştirilmesi ile özel sektörün demiryolu ulaştırmasına
girecek olması, demiryolu ulaştırmasının
öneminin daha da artacağını göstermektedir.

Kardemir olarak KOBİ’lerle çalışma
perspektifiniz nelerdir?
Ülkemizde istihdamın önemli bir kısmını
KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu sebeple ülkemiz ekonomisinin gelişiminde KOBİ’ler

Kardemir’de demiryolu ulaşım sektörüne yönelik
yatırımlarla ülkemizin ithalat yoluyla karşıladığı
malzemelerin bir çoğunun yerli imkanlarla üretimi
gerçekleşecek.

oluşturulması, demiryolu payının yolcu taşımalarında %10, yük taşımalarında %15’e
yükseltilmesi, yük taşımacılığının 200 milyon ton/yıl seviyesine yükseltilmesi, demiryolu işletmeciliğinde özel sektör payının
%50’ye yükseltilmesi, ülkemizde yüksek
hızlı tren üretimi, çeken ve çekilen araçların
üretim ve bakımında özel sektörün payının
artırılması.

“Demiryolu ulaşım sektöründe milli marka olacağız”

Ş

irketimiz, “Karabük'ü, demiryolu malzemelerinin üretim merkezi haline getirmek” stratejini benimsemiştir. Bu doğrultuda, önemli projeleri hayata geçirmiş,
Karabük Üniversitesi ile üniversite- sanayi
işbirliğine örnek teşkil edecek önemli çalışmaları yürütmüş ve eğitim alanında önemli
destekler sağlamıştır.
Demiryolu ulaşımı alanında tamamlanan
ve devam eden projelerimiz; Ray ve Profil
Haddehanesi, Ray Sertleştirme Tesisi, Çankırı Demiryolu Makas Fabrikası, Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ve Vagon Üretimi
Projesi olarak sayılabilir. Ayrıca, Karabük
Üniversitesi’nde Demir Çelik Enstitüsü’nün
kurulması ve Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü’nün açılması. İştiraklerimizden
Karçel A.Ş.’de yük vagonu imalatına başlanarak 2 adet deneme vagon üretimi gerçekleştirilmiş ve vagon imalatı konusunda
önemli bir adım atılmıştır.
Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ile ülkemizin
ihtiyaç duyduğu ve mevcut durumda yurtdışından tedarik edilen yük ve yolcu vagonu

tekerleri ile lokomotif tekerleri üretilecektir. Tesisin devreye girmesi ile yurtiçi talep
karşılanacak olup, aynı zamanda ürünlerin
ihracatı ile Ülkemize döviz girdisi sağlanacaktır.
Şirketimiz bir taraftan önemli yatırımları
devreye alırken diğer taraftan da Karabük
Üniversitesi ile ortak projeler yürütmekte
ve Karabük Üniversitesi’ne önemli destekler sağlamaktadır. Karabük Üniversitesi
bünyesinde; Demir Çelik Enstitüsü ve Raylı
Sistemler Mühendisliği Bölümü’nün kurulmasına yönelik verilen destek, Kardemir’in
demiryolu ulaşım sektöründeki hedeflerine
ulaşmasında önemli kilometre taşları olarak değerlendirilmektedir.
Demiryolu ulaşım sektörüne yönelik yapılan ve yapılması planlanan bu yatırımlar
sadece şirketimiz için değil aynı zamanda
ülkemiz için de bir ilk özelliği taşımaktadır.
Bu yatırımlar ile Kardemir demiryolu ulaşım sektöründe milli bir marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.

önemli bir yere sahiptir. Ekonomik canlılığın
bir göstergesi olarak kabul edilen KOBİ’ler
tüm sektörlerde olduğu gibi bizler için de
önemli bir yere sahiptir. Özellikle büyük bir
yatırım hamlesi başlatan kuruluşumuz, tüm
yatırım projelerinde iş ortağı olarak değerlendirdiği yüklenici firmalara ciddi anlamda
katkı vermekte ve destek sağlamaktadır.
Batı Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik geleceği açısından önem taşıyan Filyos Projesi için yatırım planınız var mı?
Şirketimizin hedeflediği üretim seviyelerinde ihtiyaç duyacağı hammaddelerin temini
açısından hayati bir öneme sahip olacak Filyos Limanı Projesi’nin hayata geçirilmesine
yönelik önemli gelişmelerden biri, Bakanlar
Kurulu’nun 16.07.2012 tarihli ve 2012/3574
sayılı “Filyos Endüstri Bölgesi” kurulması
kararının, 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmesidir. Kamulaştırma çalışmaları büyük
ölçüde tamamlanmış olup, yatırımcıların
yer tahsisine yönelik müracaatları alınmaya
başlanmıştır. Filyos Limanı, Filyos Vadisi Projesi’nin hayata geçirilmesi için bir ön
koşul niteliği taşımaktadır. 25 milyon ton
elleçleme kapasitesine sahip olacak Filyos
Limanı Projesi’nin finansmanı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca
Avrupa Birliği mali destek fonlarından katkı sağlanmasına yönelik 300 milyon Avro
tutarında başvuruda bulunulmuştur. Fakat
projenin finansmanı Avrupa Birliği dönem
başkanlığını yürüten Rum tarafınca engellenmiştir. Projeye yönelik güncel gelişme ise
Filyos Limanı Projesi'nin merkezi bütçeyle
hayata geçirilebileceği yönünde Bakanlık
yetkililerince yapılan açıklamadır.

Temiz üretim yaklaşımı
"Şirketimiz, çevre alanındaki yatırımlar
ile kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki yatırımlara da önemli seviyede mali
kaynak ayırmaktadır. Kardemir, çevrenin
korunmasına yönelik çabalarını tüm faaliyetleri kapsamında artırarak sürdürmek-

İlk ray üretim ve satışını 1948 yılında yaptı. 1948
yılında 8.294 ton ray satıldı.
Yıllık ray satışı, Ray ve Profil Haddehanesi’nin
üretime geçtiği 2007 yılına kadar 1.000 ton ile 20.000
ton arasında değişim gösterdi. Tesisin 2012 üretimi
140.000 ton

Filyos Limanı, şirketimizin denizyoluna
açılması için stratejik bir öneme sahiptir. Bu
sebeple şirketimiz, ihaleye çıkıldığı takdirde limanın işletilmesine de talip olacaktır.
Karabük’e ve ülkemize fayda sağlayacak her
türlü yatırıma destek verme düşüncesinde
olan Şirketimiz, Filyos Endüstri Bölgesi’nde
yer tahsis talebinde de bulunmuştur.
tedir. Temiz üretim teknolojilerinin kullanımı, yeni yatırımların çevresel etkilerinin
değerlendirilerek bu etkilerin kontrolüne
yönelik önlemlerin alınması, geri kazanımın en üst düzeyde tutulması, doğaya en
az atığın verilmesi, ekolojik dengenin korunması çalışmalarını yasal mevzuatlara
uyumun ötesinde bir duyarlılıkla hayata
geçirmektedir."
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Metale yapılan akademik yatırım
otomotiv parçalarını yerlileştirecek

Birinci fazı 12 milyon TL ile tamamlanan merkezin şu sıralar ikinci
faz projesi yürütülüyor. Bu kapsamda 2015 yılına kadar Kalkınma
Bakanlığı 12 milyon TL, Atılım Üniversitesi 8 milyon TL olmak üzere
toplam 20 milyon TL’lik yatırım daha yapılacak.

iyileştirilmesi ve malzemenin şekillendirme
kabiliyetinin yüksekliği üzerinde hassasiyetle durulan bir olgu.

Atılım Üniversitesi Metal
Şekillendirme Mükemmeliyet
Merkezi, hem sanayiye proje
üretiyor hem de akademik
çalışmalar gerçekleştiriyor.
Türkiye’deki imalat sanayini
geliştirme vizyonuyla hizmet
veren merkezde sanayicilere
sunulan çözümlerin ağırlıklı kısmı
aynı zamanda yüksek lisans veya
doktora tezi. 5’i doktoralı olmak
üzere 20 kişilik kadrosuyla önemli
bir açığı kapatan merkez, değeri
yüksek olan ve yurtdışından ithal
edilen otomotiv parçalarının
tamamını yerlileştirme hedefinde.

M

etal üretimi ve tüketimi ülkelerin
gelişmişlik düzeyini belirleyen
ana faktörlerden. Türkiye, metal sektörünün dünya ve Avrupa ölçeğinde
önemli aktörlerinden biri. Ülke genelinde
sanayide kullanılan yöntemler ve malzemeler göz önüne alındığında; başta otomotiv,
havacılık, savunma, beyaz eşya ana ve yan
sanayi imalatı, ağırlıklı olarak metal şekillendirme süreçlerine ve metalik malzemelere dayalı. Bu sektörlerin her birinin ayrı kalite kriterleri var. Kalite standartlarının sürekli

Teknoloji olmayınca aslan payı
yabancılara gidiyor
Metal şekillendirmeye dayalı sanayi kuruluşları üretim aşamalarında ciddi problemlerle
karşılaşabiliyor. Bunlardan ilk göze çarpan;
teknoloji ve bilgi birikimi (know-how). İmalat sanayi, üretimini sürdürebilmek için bu
ihtiyaçlarını yoğun olarak yurtdışından sağlıyor. Bu da üretimdeki katma değeri azaltırken aslan payının yabancı firmalara-ortaklara kalmasına neden oluyor.
Ülkemizin yalın ve ucuz imalat alanında da
Çin, Hindistan gibi rekabet edilmesi güç rakipleri mevcut. Dünya genelindeki büyük
şirketlerin ürün kalitesi, enerji tüketimi,
çevresel etkilerin azaltılması yönünde talepleri artarken yerli sanayinin gelecekte bu koşullara uyum sağlaması şart. Zorlu rekabet
koşullarında sürdürülebilir büyüme; katma
değeri yüksek, bilgiye dayalı imalat ve yeni
imalat teknolojilerin geliştirilmesine bağlı.
Atılım Üniversitesi, orta ve uzun vadede
Türkiye’nin metal şekillendirme alanında teknoloji ve know-how üreten ve ihraç
eden ülke konumuna gelmesi amacıyla 2010
yılında örnek bir yapılanmaya gitti. Üniversite, kurduğu Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi ile hem sanayicilerin
ihtiyaçlarına cevap veriyor hem de akademik
çalışmalara farklı bir bakış açısı getiriyor.
Prof. Dr. Erman Tekkaya’nın öncülüğünde
T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ile hayata
geçirilen merkez, Türkiye'deki metal şekillendirme sektörünü uygulamalı araştırmalar
ile destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayalı ve

enerji tasarruflu imalat teknolojilerinin geliştirilmesini, yüksek katma değerli parçaların
üretilmesini, yeni ve gelişmiş malzemelerin
şekillendirilebilmelerini sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Özgün bir model
Almanya, Japonya, Kore gibi ülkelerdeki modellerin incelenerek ulusal koşullara
uyarlanmasıyla faaliyete geçirilen ve özgün
bir model olan Mükemmeliyet Merkezi adeta sanayiyle birlikte nefes alıyor. Çalışmaların yüzde 90’ı sanayi ile birlikte yapılıyor;
TÜBİTAK’ın, KOSGEB’in, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın sanayicilere verdiği proje desteklerinde, hizmet veren kuruluş veya proje yürütücüsü olarak yer alıyor.

Yurtdışına gitmeye gerek kalmadı
Araştırmacılardan Dr. Caner Şimşir, hizmet
portföyündeki sektörlerin otomotiv, havacılık ve savunmada yoğunlaştığı bilgisini
verdi. Metal Şekillendirme Mükemmeliyet
Merkezi altyapısının, Türk metal sanayinin
ve endüstriyel Ar-Ge’nin gereklerine göre
oluşturulduğunu kaydeden Şimşir, “İmalat
ortamıyla, laboratuvar ortamını bir araya
getirerek bir ilke imza atan merkez ilk bakışta bir fabrikayı andıran bir makine parkına
sahip olmanın yanı sıra, bu endüstriyel altyapıyı mekanik, malzeme, yüzey-kaplama
karakterizasyonu, metroloji ve CAD/CAM
laboratuvarlarıyla desteklemektedir. Proje
desteğinin yanı sıra, yıllarca sanayimizin
yurtdışında yaptırarak bolca döviz harcadığı

Merkezin genel işleyişi: Firma ile önce proje konusu değerlendiriliyor. Daha sonra konuya
hakim olan araştırmacı, proje yöneticisi olarak atanıyor. Bir sonraki adımda proje önerisi hazırlanıyor. Çalışmada genelde doktora araştırmacısı ve araştırma mühendisi mutlaka yer alıyor ve
bu aynı zamanda onun yüksek lisans veya doktora tezi oluyor.
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KOBİ’lere kapılar açık

K

urumun KOBİ’ler için çok sayıda
hizmet verebileceğini dile getiren
Dr. Kemal Davut, “Bir çok konuda hizmet vermekteyiz; malzeme özelliklerinin
tespiti için gerekli tüm testleri ulusal ve
uluslararası standartlarda yapmaktayız.
Yine ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak içyapı ve kaba-yapı analizleri yapmakta ve de içyapı fotoğrafları

üzerinden nitel ve nicel çözümlemeler
sunabilmekteyiz. Aynı zamanda hasar ve
iş görmezlik analizleri de kabiliyetlerimiz arasında. Hasarların oluşma nedenleri ve çözümüne yönelik danışmanlık
hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca imalat
ve metal şekillendirme süreçleriyle ilgili
danışmanlık hizmeti de sağlamaktayız.
Firmada var olan sorunların tetkik, tespit ve bunlara bağlı çözümü paket olarak
firmalara sunabiliriz.” dedi.

Dr. Caner Şimşir bu konuda şu
hususlara dikkat çekti: “İmalat ve
metal şekillendirme sorunlarının
çözümü çoğu zaman belli yazılımları kullanmaktan geçiyor ancak bu
yazılımlar çok pahalı ve kullanımı
zor olduğundan yetişmiş eleman gerekiyor, bu sebeple KOBİ’ler yatırım
yapmak istemiyor. Bu yazılımlar, gerekli personel ve bilgi birikimi bizde
mevcut, bu donanımla firmalara hizmet
verebiliriz.”

"Zorlu rekabet koşullarında
sürdürülebilir büyüme;
katma değeri yüksek,
bilgiye dayalı imalat ve
yeni imalat teknolojilerinin
geliştirilmesine bağlı. "

2010'dan bu yana 2-3 yıl süreli 30'un üzerinde projeyi başarıyla tamamlayan merkezin
sanayi odaklı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

karakterizasyon hizmetlerini yurtdışı muadillerine göre oldukça uygun bir fiyata sanayimize sunmaktadır.” diyor.
Bir diğer araştırmacı Dr. Celalettin Karadoğan, Türkiye’de, alanında ilk ve tek olan
merkezin farklı yönlerini şöyle özetliyor:
“Merkezimiz kuramsal, analitik, sayısal,
karakterizasyon ve sistematik deneysel

yöntemleri gerektiği şekilde harmanlayarak
sanayinin problemlerine bilimsel ve mühendislik çözümleri üretmeye çalışırken,
aynı zamanda sanayi Türkiye’de üniversitelerden daha çok sanayide rastladığımız
prototip, ön-seri üretim gibi teknolojik faaliyetleri de gerçekleştirebilmektedir. Günümüzde, proses inovasyonunun en önemli

unsurlarından olan simülasyon da
merkezin uzman olduğu konulardandır. Bu konuda tüm çalışanlarımız deneysel faaliyetlerinin yanı
sıra en az “kullanıcı” seviyesinde
olmak üzere bir simülasyon yazılımına hakim olacak şekilde eğitilmektedirler. Doktoralı personelin
tamamı uygulamalı araştırmayla
teorik çalışmaları bütünleştirerek
önceki çalışmalarında “üst düzey
kullanıcı” seviyesinde simülasyon
yazılımı kullanmış kişilerdir. Hatta,
bunların hatırı sayılır kısmı yazılım
geliştirmiş ve var olan ticari yazılımlarının yetersiz kaldığı konular için
“modül” geliştirmiş “geliştirici” seviyesinde araştırmacılardır.”

Çalışmaların yüzde 90’ı
sanayi ile birlikte yapılıyor;
TÜBİTAK’ın, KOSGEB’in,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın sanayicilere
verdiği proje desteklerinde,
hizmet veren kuruluş veya proje
yürütücüsü olarak yer alıyor.
Otomotiv parçalarını
yerlileştirme hedefi

Firmalardan gelen talep doğrultusunda standart ve özel test hizmetleri de verilen Metal Şekillendirme
Mükemmeliyet Merkezi, teknolojik donanımıyla da ayrı bir konumda. Merkez, malzeme özelliklerini tespit
etmek için çok hassas cihazlara sahip ve bunların çoğu Türkiye’de sadece burada bulunuyor.

Önümüzdeki bir yıllık sürede üç stratejik
konuda çalışmalara başlamayı planladıklarını anlatan Dr. Omer Music ise bunları
şöyle sıraladı: Sac ve masif ürünlerinde
parça yerlileştirme; Ürünlerde hafif malzemelerin kullanımı; ulusal bir çok firmanın
ortak sorunlarının çözümüne yönelik “rekabet öncesi” çalışmalar. Uzun vadeli hedefleri arasında ise masada çok önemli bir
konu var: Otomotiv sanayinde “Parça Yerlileştirme Projesi”. Music, değeri yüksek
olup, yurtdışından ithal edilen parçaları tespit edeceklerini ve bu parçalar için gerekli
bilgi birikimi ve alt yapıyı oluşturacaklarını
daha sonra da bu parçaları tamamen yerlileştirmek istediklerini belirtiyor.

Sanayici ağırlıklı
yönetim yapısı

K

urumun yönetim mekanizması
içinde sadece akademik temsilciler bulunmuyor. 15 temsilcili Yönetim
Kurulu’nun dokuz üyesi, bu sektörde ve
özellikle Ar-Ge çalışmalarında söz sahibi olan şirket temsilcilerinden oluşuyor.
Böylece daha dinamik bir araştırma ortamına ve sektörün ihtiyaçlarını ön plana çıkarabilecek bir yapı oluşturuluyor.
Merkez bünyesinde ayrıca, alanlarında
isim yapmış ve hem kendi ülkelerinde
hem de dünyada metal şekillendirme konusunda önde gelen kişilerin yer aldığı
12 üyeli Uluslararası Danışma Kurulu
da var.
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Rüzgar Enerji Uygulamaları

Danimarka Devlet Politikası-Türkiye Karşılaştırması
Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan
DANİMARKA

TÜRKİYE

1990 yılında rüzgar enerjisi sektörü çalışmalarına başladı ve bu amaçla Danimarka
Rüzgar Endüstrisi Birliği kuruldu. (DWIA)
80.000 MW rüzgar potansiyelinin
% 20’sini kullanım kararı alındı.

•

•

2020 yılında kullanım oranının %50’ye
çıkarılması yani 40.000 MW gücüne erişilmesi.

•

2020 yılında rüzgar enerjisi potansiyelinin
20.000 MW değerine erişilmesi. Rüzgar
kapasitesinin %50 kullanımı için 2020
yılından sonra 2700 MW/yıl kapasiteli
yatırım yapılması durumunda bu sonuca
2030 yılında erişebilir.

•

Yukarıda ifade edilen ve aşağıda verilen
hedeflere ulaşılması için DEVLET POLİTİKASI belirlenmiş ve bu politikaların sürekliliği sağlanmıştır.
Bu husus için: Dünyadaki gelişmeler izlenmiş, gelişmeler yorumlanmış ve rekabetçi
politikalarla uygulanması kararlaştırılmıştır.

•

Devlet politikamız açısından aşağıdaki
belirtilen hususlar değerlendirilmektedir:
Sürdürülebilirliği sağlanmış, stratejisi belirlenmiş ve planlaması yapılmış RÜZGAR
ENERJİSİ, DEVLET POLİTİKASI OLARAK
uygulamaya konulmalıdır.

Projeleri gerçekleştirirken elde edilebilecek yüksek standartlar belirlenmiştir.
Bu çalışmalara paralel olarak mükemmel
test sistemleri kurulmuş ve uluslararası
sertifikasyonlar uygulanmıştır.

•

Hedeflere göre projeler hazırlamış; gerekli
destekler belirlenmiş ve bu destekler
uygulanmıştır.
Danimarka Araştırma Konsorsiyumu kurulmuştur.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Üretim aşamasında eksiği olmayan bir
tedarik zinciri kurulmuştur.

•

•

•

•

•

2012 yılında 500 KW MİLRES projesine
başlandı.
83.000 MW Türkiye rüzgar potansiyel
kullanımının 2.500 Kw’lık proje ile devam
edilmesi yani Türkiye’nin kullandığı enerjinin % 2,2’sini rüzgardan temin edilmesi
kararlaştırıldı.

Gerek iç piyasalar gerekirse dış piyasalar
için yüksek standartlı ürünler hedeflenmelidir.
Bu hedeflere göre tasarlanmış mükemmel
test sistemleri kurulmalı ve uluslararası sertifikasyon eksikliği kalmamalıdır.
ODTÜ’de kurulmuş bir rüzgar türbini test
sistemi mevcuttur; ancak yeterli değildir.
Bu tesislerin kurulması için AR-GE destekleri ve yatırım teşvikleri paralel bir şekilde
uygulanmalıdır.
Bakanlık rüzgar enerjisi politikasını netleştirmelidir.
Bu hususta Danimarka’nın son 5 yıllık
uygulaması; Economist Intelligence Unit,
Forbes Magazine, Global Enterpreneurship
and Development Index tara ndan EN İYİ
seçilmiş r.
İş alanı, kapasite ve teknolojik olarak eksikler giderilmelidir. Sanayi tarafında tam
bir üretim ve tedarik zinciri planlanmalı;
girişimci firmalara Ar-Ge destekleri ve
yatırım teşvikleri verilmelidir.

Üniversite ve
Kuruluşlarımız

Danimarka’nın eriştiği
ekonomik değerler
Rüzgar Türbini ihracatı yıllık 9,5 milyar
USD değerine erişmiştir.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Dünyanın tanınmış birçok firması, ArGe ve üretim tesisleriyle Danimarka’yı
ilk sırada tercih etmektedir.

tasarımları ve mühendislik analizleri

Sistem modelleme, mekatronik
İTÜ
Rüzgar ölçümleri, temel ve kule
mekaniği
İSTANBUL ULAŞIM A.Ş.

Danimarka’nın elde ettiği başarılı sonuçlar şu kararların alınmasını
sağlamıştır: 1991 yılında ilk 5 MW
gücünde Deniz Rüzgar türbini projesi yapıldı. 1997 yılında Danimarka Offshore Rüzgar Türbini hareket
planı açıklandı ve rüzgar hızı yüksek
bölgelerde toplam 4600 MW gücünde projelerin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Türkiye için öneri: 7000 MW yerli
olarak üretilmiş milli projelerimiz
tamamlanmalı daha sonra (OFFSHORE) Deniz rüzgar türbin üretimine
geçilme kararı alınmalıdır. Bu süreye gelene kadar denizlerdeki rüzgar
enerjisi potansiyeli ölçülmelidir.

Maliyet Düşürme Çalışmaları:
Danimarka’da; 2020 yılında, deniz
rüzgar türbinindeki maliyetleri, kömüre dayalı enerji maliyetinin de
altına çekmek için çalışmalara başlanmıştır. Kömürle elde edilen enerji
maliyeti 70 €/MWh, deniz türbinlerinde hedeflenen enerji maliyeti 48
€/MWh.

Güç kontrolleri, çeviriciler ve
yazılımlar
YTÜ
Dişli kutusu tasarımı ve mühendislik
analizleri

T.C. Tedarikçileri
DÖKÜM VE İŞLEME: İğrek (Bursa), Dirinler (İzmir), Anadolu Metalurji (Ankara), Pınar (İzmir), Kardökmak (Karabük)/DİŞLİ KUTUSU: Özgün Makina
(İstanbul), Ermaksan (Ankara), Aydınlar Dişli (İzmir)/
ŞAFT: Kardökmak (Karabük), Anadolu Metalurji
(Ankara), Özgün Dişli (İstanbul)/GÖVDE VE GÖVDE YATAKLARI: Reel Makina (İzmir), Anadolu
Metalurji (Ankara), Han Makine (İstanbul), Gürgenler
(İstanbul), Tibet Makine (İzmir)/HİDROLİK: Hidrokontrol (Ankara), Hidroan (Ankara), Osd Mühendislik
(Ankara), Hidropol Mühendislik (Ankara)/KONTROL VE YAZILIM: İstanbul Ulaşım A.Ş. (İstanbul),
İTÜ Ekibi (İstanbul), ODTÜ (Ankara)/KULE: Ateşçelik (İzmir), Çimtaş (İstanbul), Beyçelik (İstanbul), Al-

keg (İzmir), Gestamp Beyçelik (Bursa)/CİVATA VE
FLANŞ: Berdan (Mersin), Kaleliler (Ankara), Gürgenler (Ankara)/ALTERNATÖR: Gamak (İstanbul),
Temsan (Ankara), Femsan (İstanbul), Arel (Ankara)/
TAŞIMA LOJİSTİK: Hareket (İstanbul), Sarılar (Kocaeli)/VİNÇ: BÜLBÜLOĞLU (Ankara)/ASANSÖR:
Merih (Ankara), Gentur (Ankara), Uzay (Ankara)/
KLİMA: Üntes (Ankara), Form (Ankara), Poyrazlar
(Ankara)/MÜHENDİSLİK: Cadem (İstanbul), Tekno
Tasarım (Bursa), Technovısıon (Bursa), Figes (Bursa)/ÜNİVERSİTELER: Sabancı (İstanbul), Rüzgem
(Ankara), TOBB ETÜ (Ankara), Başkent (Ankara),
İTÜ, Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi/
KANATLAR: Avrasya, TAI, Onuk BG (İstanbul),
Enerkon (İzmir), Alkeg (İzmir)/RULMAN: Urb, Eymak/RÜZGAR ÖLÇÜM: Ahmet Şahin Ölçüm Direği.

KOCAELİ ÜNİV.
Kanat göbeği tasarım ve mühendislik
analizleri
MARMARA ARAŞTIRMA MRK.
Merkezi şebeke bağlantısı, alternatör,
trafolar ve kablolama
GEBZE YÜK. TEK. ENST.
Gövde tasarımı, ısıtma ve soğutma
sistemleri ve mühendislik analizleri
TAİ (TUSAŞ)
Kanat tasarımı ve imalat prosesleri

Danimarka’da rüzgar enerjisi sektöründe 25.000 kişiden fazla personel çalışmaktadır
İmalat

Ar-Ge ve Test

İmalat + Sertifika

Satış - Pazarlama

Servis - Bakım

Diğer

%51

%11

%10

%10

%11

%7

12750 kişi

2750 kişi

2500 kişi

2500 kişi

2750 kişi

1750 kişi
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152’nin 90’ı KOBİ’lerden
KOBİ’lerin ihracat potansiyeline ilişkin bir değerlendirme yapan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
(KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan, “152 milyar dolarlık milli ihracatımızın 85-90 milyar dolarının KOBİ’lerimiz tarafından gerçekleştirilmiş
olabileceğini tahmin ediyoruz.” dedi. Kaplan, ihracatta yüksek teknoloji ürünlere ait payın artması gerektiğini kaydetti.

K

OBİ’ler sanayileşme politikalarının
en önemli dinamiklerinden. Özellikle
teknoloji yoğun üretim gerçekleştiren
ve bunu uluslararası pazarlara sunabilen işletmeler, ülkemizin kalkınma hedeflerine de
katkı sağlamış oluyor.

KOBİ'lerin dış ticaretteki payının sürekli
arttığını söyleyen KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, KOBİ'lerin tek başına ihracatta
kalıcı bir başarı sağlamaları için iyi bir organizasyon, bilgi, deneyim, sermaye ve kadro gerektiğine işaret etti. Uluslararası ticaret
yapılmadan kalkınmanın olmayacağını ifade
eden Kaplan, ülkemiz açısından ihracatın,
bu süreçte gereksinim duyulan yatırımların,
döviz sıkıntısına girmeden, yabancı sermaye
beklemeden karşılanmasına yardımcı olan bir
işleve sahip olduğunu dile getirdi.
KOBİ’LERİN İHRACAT PAZARLARI
Avrupa
: %53
Asya
: %33
Afrika
: %7
İHRACATTA TEKNOLOJİ PAYI*
Düşük Teknolojili Ürünler
Orta-Düşük Teknolojili Ürünler
Orta-yüksek Teknolojili Ürünler
Yüksek Teknolojili Ürünler

: %44
: %29
: %24
: %3

Dış pazarlar için çözüm üretiliyor

tikleri” çalışması ile KOBİ’lerin ülkemiz dış altın hariç toplam ihracat içindeki payının
Ürün farklılaştırması ve çeşitlendirmesi, kit- ticaretindeki payını düzenli olarak açıklandı- artırılması ihtiyacının devam ettiğini hatırlalesel üretim, üretim ve satış maliyetleri, re- ğını belirten Kaplan, 2009, 2010 ve 2011 yıl- tan Kaplan şu görüşlere yer verdi: “Küresel
kabetçi fiyat uygulama, standartlar ve kalite ları için KOBİ’lerin ihracattaki payının yüzde krize bağlı olarak AB pazarında artan rekabet
kontrolü, ihracatın finansmanı ile pazar araş- 60 civarında seyrettiğini aktardı. 2012 yılı
sonrasında, Türkiye’nin geleneksel ticaret ortırması gibi hususların ihracatın arttırılması sonuçlarına ilişkin öngörüde bulunan Başkan
Mustafa Kaplan, “KOSGEB olarak tağı olan AB’ye yaptığı ihracatta orta düşük
noktasında önemli arz ettiğini kaydeden
yaklaşık 152 Milyar Dolarlık ve düşük teknolojili ürünlerin payının arttığı
Mustafa Kaplan, “KOBİ’lerin dış pazarlamilli
mil ihracatımızın 85-90 mil- gözlenmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde,
letmelerin
ra açılma sorunlarını büyük işletmelerin
yar dolarının KOBİ’lerimiz ta- Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracatın nomiünmemek
sorunlarından çok farklı düşünmemek
rafından
gerçekleştirilmiş olarafı
arı itibarı
gerekir. Buna rağmen, yapıları
nal olarak artmasına karşın, pazar çeşitliğine
bileceğini
bi
tahmin ediyoruz.”
özüile sorunların boyutları ve çözübağlı olarak diğer ülkelere yapılan ihracattaki
diye konuştu.
mü değişmektedir. Bu anlamdaa
hızlı artış nedeniyle AB’nin toplam ihracat
uluslararası pazarlara uygun
içindeki payı azalmıştır. Buna göre yeni ihraç
“Teknoloji yoğun
miktar ve kalitede üretimden
pazarlarına
açılımla birlikte AB dışı pazarlaürünler
artmalı”
başlayıp pazarlama, teknik
2012 yılında yüzde rın toplam ihracat içerisindeki payı 2006 yıbilgi ve mevzuat eksikliği3,7 oranında gerne kadar uzanan alanlarda
Mustafa Kaplan
çekleşen teknoloji lındaki yüzde 40,5 seviyesinden 2012 yılında
KOBİ’lerin eksikliklerinden
yoğun
ürünlerin, yüzde 59,7 seviyesine yükselmiştir.”
bahsedilebilir. Ancak Biz
KOSGEB olarak, KOBİ’leriİMALAT SANAYİİNDE GELİŞMELER VE HEDEFLER
mizin dış pazarlara açılabilmesi sürecinin de
yalın bir şekilde ele alınıp, adım adım ulus2006
2012
2013
2018
lararasılaşmalarının sağlanabileceğini düşüİmalat Sanayii İhracatı (Milyar Dolar)
79,6
129,9
144,1
257,1
nüyoruz.” dedi.
Yüksek Teknoloji Sektörlerinin İmalat Sanayii İhracatı İçindeki
5,6

3,7

3,7

5,5

30,8

31,4

31,4

32,1

Payı (%)

İhracat payı yüzde 60

*İmalatçı KOBİ’lerin 2011 yılında ihraç ettikleri ürünler

TÜİK tarafından 2009 yılından itibaren “Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatis-

Ödüllere rekor başvuru
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri için 2013 yılında 3 bin 58 başvuru yapıldı. KOBİ’lerin
rekabet güçlerini geliştirmeyi amaçlayan ve 3 ana kategoride verilecek ödüllere
en çok başvuru imalat sanayinden geldi.

G

eçtiğimiz yıl başlatılan “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri”ne bu yıl rekor başvuru geldi. KOSGEB, 2013 dönemi için 3 bin 58
başvuru aldı. Yapılan
ön değerlendirmede;
Yılın Başarılı KOBİ
Büyük Ödülü kategorisinde 501, Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri
kategorisinde 612, Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri kategorisinde
812 olmak üzere toplam 1.925 adet başvuru
kabul edildi.

İmalat sanayi ilk sırada
Ödüllere yapılan başvuruların sektörel dağılımında imalat sanayi başı çekti; KOSGEB’e
sektörden 1704 başvuru geldi. Diğer sektörler ve başvuru rakamları ise şu şekilde:
Toptan ve perakende ticareti, motorlu kara
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektö-

ründen 506, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründen 218, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründen 155,
bilgi ve iletişim sektöründen 148, diğer
hizmet
faaliyetleri
sektöründen 98, inşaat sektöründen 97,
idari ve destek hizmet
faaliyetleri sektöründen 63, ulaştırma ve depolama sektöründen
25, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründen
12, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi
ve iyileştirme faaliyetleri sektöründen 8 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı sektöründen 6.
Jüri tarafından kazanan isimlerin Eylül ayında tespit edilmesini planlanıyor. Ekim veya
Kasım ayında da 2013 Yılı KOSGEB KOBİ
ve Girişimcilik Ödülleri Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

BİZİ TAKİP EDİN
facebook.com/OstimOSB

tr.linkedin.com/ostim-osb

twitter.com/ostimosb

facebook.com/ortakvizyon

Ortanın Üstü Teknoloji Sektörlerinin İmalat Sanayii İhracatı
İçindeki Payı (%)

Kaynak: KOSGEB

OSTİM kümeleri
dünya fuarlarında
OSTİM kümelerinin Eylül ayı gündemini uluslararası organizasyonlar oluşturacak.
İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) firmaları Güney Afrika, OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) firmaları da önce Polonya ardından
İngiltere’de yeni iş ağları oluşturmak amacıyla sektörel fuarlara katılıyor.
POLONYA : T.C. Ekonomi Bakanlığı URGE projesi kapsamındaki firmaların ilk durağı Polonya olacak. Polonya’da
her yıl gerçekleştirilen MSPO Savunma Fuarı 2–5 Eylül
tarihlerinde yapılıyor. OSSA, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katılacağı fuarda Savunma Sanayi
Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda 13 firmayla temsil
edilecek. T.C. Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme
Daire Başkanı Emrah Sazak ve Bakanlık Uzmanı Emrah
Soğancı’nın da yer alacağı fuarda 192 metrekarelik stant
alanında konuklarını ağırlayacak OSSA, Türk ana sanayi
firmaları ile beraber, Türkiye’nin ihracat kapasitesini
artırmak ve geliştirmek için MSPO’da yoğun çalışmalar
gerçekleştirecek.
İNGİLTERE : OSSA’nın katımlım göstereceği bir diğer
önemli etkinlik ise İngiltere’de. İngiltere’nin ve dünyanın en önemli savunma fuarlarından biri olarak kabul
edilen DSEI Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı
10-13 Eylül 2013 tarihleri arasında Londra’da düzenleniyor. Hava, kara, deniz, güvenlik ve entegre savunma
sistemleri alanında gerçekleştirilecek olan fuara, Milli

Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, SSM
Uluslararası İşbirliği Daire Başkan A. Lütfi Varoğlu, T.C.
Ekonomi Bakanlığı Ar-Ge Daire Başkanı Üstün Alan ve
Uzman M. Emin Torunoğlu ile birlikte OSSA’nın URGE
projesine dahil olan 11 firması katılacak.
GÜNEY AFRİKA : OSTİM İş ve İnşaat Makinaları Kümelenmesi (İŞİM) yürüttüğü 2 ayrı URGE projesi kapsamında toplam 20 firmayı, Güney Afrika’da sektörün
uluslararası oyuncularıyla bir araya getirecek. İŞİM,
16-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Johannesburg The
Gallagher Convention Centre (GCC)’de yapılacak Bauma
Afrika 1. Uluslararası İnşaat Ekipman, Maden Makineleri, İş Makineleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı’nda stand
açacak. 2013’de Afrika’da ilk kez gerçekleştirilecek olan
fuarda ikili iş görüşmeleri planlandı. Proje uzmanları
Esma Akyüz ve Merve Aksakal’ın koordine edeceği İŞİM
heyeti; fuar ziyareti ve ikili iş görüşmelerinin ardından
Türkiye’nin Güney Afrika Ticari Ataşesi ve Türk İş Adamları Derneği’yle bir araya gelecek.
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“THY offset uygularsa 21.8 milyar dolar gelir”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Dünya Gazetesi'nde 'Ankara Sohbetleri'nin konuğu oldu. Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit B. Parlak ve
Canan Sakarya'nın sorularını yanıtlayan Aydın, sivil havacılık başta olmak üzere ülkemizdeki offset uygulamalarını değerlendirdi.

T

ürk Hava Yolları'nın gerçekleştireceği 252 adet uçak alımında KOBİ’ler
offset uygulaması istiyor. OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, yaklaşık 31,2 milyar dolar tutarındaki
son uçak alımlarının offset uygulamaları ile
yapılması halinde 21.84 milyar dolar ekonomiye dönüşü olacağını belirterek, önümüzdeki 10 yılda 8 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Aydın, “Airbus, Tunus’tan
Almanya’ya kadar bir çok ülkeye iş verecek.
Benim sipariş ettiğim uçağın parçalarını bütün dünyaya dağıtacak ve ben bundan hiç pay
alamıyorum.” dedi.
Savunma alanına yönelik olmayan projelerde offset uygulamasına ilişkin tebliğin 2007
yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından
yayımlanmasına rağmen bugüne kadar hiç
uygulanmadığına dikkat çeken Aydın, bu konuda hazırlanan bir yasa taslağı bulunduğunu
ve bunu bir an önce yasalaşması gerektiğini
kaydetti.
THY’nin önümüzdeki dönemde yapacağı
31.2 milyar dolar tutarındaki uçak
alımında offset uygulaması konusunda
talepleriniz oldu. Bu konuda bir gelişme
sağlayabildiniz mi?
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan’a
son OSTİM ziyaretinde bu konudaki beklentilerimizi ilettik. Şu anda bir gelişme olmadı.
Offset tüm dünyada uygulanan bir model ama
biz de bu pazarlıkları teknik yeterlilikleri olan
yani offset konusunda deneyimli ekipler yapmıyor. Konu normal finans yönetimi olarak
ele alınıyor. Oysaki offset pazarlığı yapmak
bir uzmanlık işi ve savunma sanayiinde çok
başarılı bir şekilde işliyor. İyi bir pazarlıkla
maliyetlerinizi artırmadan karşı taraftan istediklerinizi alabilirsiniz. Bütün dünyada offset
yapılıyor ama biz sadece muhasebe mantığı
ile gittiğimiz için karşı tarafla pazarlık gücümüz zayıflıyor, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. ‘Acaba söylersek fiyatlar mı artar, bizim
istediğimiz ayıp bir şey mi' diye olaya yaklaşıp emin olamayınca karşı tarafla tam pazarlık
edemiyoruz, teslim oluyoruz.
THY dünyanın en büyük alımını yaptı. Türkiye demek ki gelişiyor, büyüyor, iyi bir müşteri. Burada en önemli konu sizin satın alma
gücünüz ve bu stratejik bir konu. Karşı tarafın
bizim bu talebimizden dolayı maddi olarak
hiçbir kaybı yok. Çünkü Airbus bütün bunları
kendisi yapmıyor parçaları dünyanın çeşitli
yerlerinden topluyor. Sonuçta birilerine iş dağıtıyor. ‘O dağıttığın işten bize de ver’ diyoruz ki zaten bizim bunu Türkiye’de yapacak
firmalarımız da var. TAI, Airbus’un listesinde
yer alan yeterlilik verdiği bir kurum. Bu çok
basit bir iş ama yapılamadı.
Yerli sanayi bu alımlarda ne oranda
katkı verebilir?
TAI, Alp Havacılık zaten bu işi yapıyorlar,
bunların payının artırılmasını istiyoruz. Airbus tek bir ülkede yapılmıyor ki İngiltere,
Almanya, Fransa olmak üzere 3 ülkede toplanıyor. THY’nin son uçak alımı tahmini 31
milyar dolar, 252 uçak ile dünyanın en büyük alımını yapıyor, ben dünyanın en büyük
müşterisiyim. Airbus, Tunus’tan Almanya’ya

uçak üretildi. 2010 yılında Emirates’in 30
adet A380 alımı üzerine Abu Dabi’de fabrika
kurulması konusunda anlaşıldı. 2011 yılında
fabrika tamamlandı.2012 yılında ilk kompozit kanat teslimatı yapıldı.
Suudi Arabistan bizden alım yaptı. 'Geleceksin fabrika kuracaksın üretimi burada yapacaksın’ dedi ve orada fabrika kuruldu. Sivil ve
askeri alanda Suudi Arabistan, İsrail, Kuveyt
yüzde 35, Kanada yüzde 100, askeri alanda Hindistan yüzde 30, Brezilya yüzde 100,
BAE yüzde 60 oranında offset uyguluyor.

kadar birçok ülkeye iş verecek. Benim sipariş ettiğim uçağın parçalarını bütün dünyaya
dağıtacak ve ben bundan hiç pay istemiyorum. Avrupa’dan Asya’ya kadar, Fuji’ye,
Mitsubishi’ye, Kawasaki’ye siparişler verilecek.

gösterecektir...”, “…36 aydan önce olmamak
kaydı ile iş aktarma miktarı uçak gövdesinin
%20’si olacaktır…” denilmekte. 31.2 milyar
dolar alım yapılacak, uçak gövdesi (%38)
11.86 milyar dolar, iyi niyet beyanında gövdenin yüzde 20’si yazıyor bu da 2.37 milyar
dolar ediyor . Potansiyelin yüzde 21.84 milyar dolar olduğunu
dikkate aldığımızda
ekonomiye 10 kat
daha az dönüş ola“Offset tüm dünyada uygulanan bir
cak. Üstüne üstlük
model ama biz de bu pazarlıkları teknik
sivil havacılık çok
yeterlilikleri olan yani offset konusunda
değişik bir kültüre
deneyimli ekipler yapmıyor. Konu normal
sahip, siz bir firma
finans yönetimi olarak ele alınıyor. Oysaki
ile çalışmaya başoffset pazarlığı yapmak bir uzmanlık işi ve
ladığınız zaman o
savunma sanayiinde çok başarılı bir şekilde
firma sizi çok kolay
işliyor. İyi bir pazarlıkla maliyetlerinizi
değiştiremiyor, bir
artırmadan karşı taraftan istediklerinizi
evlilik
gibi. Böylece
alabilirsiniz.”
bundan sonraki her
Boeing uçağı satışında Türkiye’nin
kazancı olacak.

Son uçak alımları
offset uygulaması
ile yapılsaydı
rakamsal olarak
katkısı ne olurdu,
bu konuda
bir hesaplama
yaptınız mı?
THY’nin bu alımı
offset uygulamalarıyla
yapılmış
olsaydı,
Türkiye
ekonomisine 21.84
milyar dolar ‘nitelikli’ geri dönüşü
olacaktı. Bu geri
dönüşün 6.55 milyar doları sanayileşme, 15.29 milyar doları ihracat ve teknolojik Biz ne yaptık ‘iyi niyet gösterilecek’ şeklinişbirliği yükümlülüğü adı altında gerçekle- de anlaşmaya bir madde ekledik. Boeing iyi
şecekti. 2023 ihracat hedef rakamının yüzde niyetli olmayabilir, bunu vermeyebilir. Bu
20’sini sivil havacılık sektörü tek başına ya- durumda Türkiye’ye dönmesi gereken 21.84
kalayabilecek, 10 yıl boyunca 8 bin kişilik milyar dolar iken 10 kat daha az geri dönüş
istihdam sağlayabilecektik yani bir TAI daha olacak. Biz aldığımız her uçakta Tunus’tan
yaratıyorsunuz bir OSTİM Sanayi ve Hava- Avustralya’ya kadar birçok ülkenin ekonomicılık Kümelenmesi (OSSA) daha yaratıyorsu- sine destek vereceğiz.
nuz. 10 yıl boyunca KOBİ’lere talaşlı imalat,
Dünyadaki offset uygulamaları nasıl?
kablaj, saç metal
40 civarında ülkede
form verme, komoffset uygulanıyor.
pozit, montaj, kabin
Bu bizim buluşuiçi sistem işleri alt
muz değil bütün
“THY’nin bu alımı offset uygulamalarıyla
yüklenici olarak akdünyanın uygulayapılmış olsaydı, Türkiye ekonomisine
tarılacaktı.
dığı bir model, biz
21.84 milyar dolar ‘nitelikli’ geri dönüşü
de yapalım diyoruz.
olacaktı. Bu geri dönüşün 6.55 milyar
Mevcut
2005 yılında 150
doları sanayileşme, 15.29 milyar doları
sözleşmeyle
adet Airbus uçak
ihracat ve teknolojik işbirliği yükümlülüğü
ekonomiye geri
alımı ile Çin’de
adı altında gerçekleşecekti. 2023 ihracat
dönüşü ne olacak?
uçak üretimi kohedef rakamının yüzde 20’sini sivil havacılık
Anlaşmada “…Satınusunda anlaşma
sektörü tek başına yakalayabilecek,
cı firma Türkiye’ye
imzalandı. 2008 yı10 yıl boyunca 8 bin kişilik istihdam
iş aktarımı konulında ilk uçak, 2012
sağlayabilecektik.”
sunda yüksek seyılında
100.üncü
viyede iyi niyet

THY alımları için bundan sonraki süreçte
atılabilecek bir adım var mı?
Hiçbir zaman süreç bitti bu iş tamamlandı diyemeyiz, bu pazarlık her zaman yapılabilir.
Bu ülkeler için bu talepler sürpriz değil. ‘Sen
ne istiyorsun’ diyebileceği bir şey değil. Makul bir durum. Ekonomi Bakanlığı'nın 2007
yılında çıkarmış olduğu Offset Uygulamalarına İlişkin bir tebliği var ama bugüne kadar hiç
uygulanmadı. Ekonomi Bakanlığı bürokratlarına her zaman soruyorum bizim bilmediğiniz
bir şey mi var, 2007 yılındaki tebliği getirelim uygulayalım diyorum. Neden uygulanmadığına dair bir sebep varsa bunun nedenini
arıyorum ama bir cevap alamıyorum. En son
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a gittik ‘dış
açık sorunumuz var sizin bir tebliğiniz var bu
işe derman olacak bir konu ama uygulamıyorsunuz’ diye söyledik. Bu tebliği işi bilen,
dünyadaki uygulamanın farkında olan birileri
yazmış ama uygulaması yok. Bu sivil tarafta
uygulanmıyor. Sivil de bu iş olmuyor, neden
uygulanmıyor bunun açıklaması yok.
Bu konuda ayrıca bir yasal düzenlemeye
ihtiyaç var mı?
Şu anda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın takip ettiği ve hazırlanmasında katkı
verdiği bir yasa çalışması var. Oluşturulan
komisyonlarda biz de yer aldık. Ekonomi
Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı diğer
ilgili kurumlarla ortak bir çalışma yürütüldü.
Bu konudaki taleplerimize çözüm olduğuna
inandığımız bir paket hazırlandı. O paket kanunlaşırsa, bu sorun büyük ölçüde firmaların,
kurumların inisiyatifine kalmadan çözümlenecek.
Ekonomi Bakanlığının 2007 yılında çıkarmış
olduğu Offset Uygulamalarına İlişkin tebliğdeki felsefe, kanun haline getiriliyor. Bu
tebliğ güçlü bir tebliğ ama uygulanmıyor. Bir
mekanizma bunu engelliyor.
Kim engelliyor?
İthalat mekanizması. İthalat tarafında olanlar
çok daha güçlü, aşamıyorsunuz. Benim görebildiğim ve hissedebildiğim bu. Bizim, “Üretimi biz yapalım bizim yaptığımız ürünün kalitesi ve niteliği ne olursa olsun bu ürünü alın”
şeklinde bir ısrarımız yok. Burada benim muhatabım Airbus. Airbus tüm yan sanayilerini
akredite ediyor, “Benim standartlarımda benim istediğim kalitede mal üretebilecek yeteneğe sahiptir” diye onaylıyor. Biz de diyoruz
ki; senin o onay verdiğin firmalarla biz sana
iş yapacağız. Mesela raylı sistemlerde yüzde
51 offset dedik ve yaptık. Burada doğrudan
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doğruya getirip trene parça takmıyoruz, treni
yapacak olan firmaya malı teslim ediyoruz.
Türk sanayinin kalitesi, niteliği Çin’den daha
mı kötü tabii ki değil, çok daha nitelikli. Biz
parça vereceğiz o da treni yapacak Türkiye’ye
teslim edecek parasını da bizden alacak. Bunun teknik olarak idari olarak hiçbir sorunlu
tarafı yok. Eğer bir sorun olsa raylı sistemlerde yaşardık.
Metroda yüzde 51 offset modelini
başarıyla uyguladığınızı söylediniz,
THY alımlarında niye uygulanamıyor?
Şu anda bürokrasimiz bunu bilmiyor korkuyor. Ben uçak alımlarında şöyle düşündüklerini hissediyorum: Getirip bizim parçaları
uçaklara takacaklar acaba bizim uçaklar kötü
mü olacak gibi psikolojik, gerçekte olmayan bir endişede olabilir. Zannediyorlar ki
Almanya’da, Amerika’da üretilince çok iyi
olacak, oralardan gelince kutsal. Halbuki
biz de buradan Almanya’ya tezgah, ABD’ye
parça gönderiyoruz. Bizim burada ürettiğimiz parçalar TAI üzerinden Airbus, Boeing’e
gidiyor, o parçalarla üretilmiş uçağa biniyorsun, bindiğin o uçağın parçalarını burada
OSTİM’de benim firmam yapıyor. Bunlar
kutsal, gökyüzünden inen parçalar değil. Me-

“Ekoteknopark
kuracağız”

B

u yıl gündemimizde olan diğer bir konu ekoteknopark projesi. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. OSTİM’de 110
dönümlük bir alanda Türkiye’nin enerji sorunlarına çözüm üreten bir Ar-Ge merkezi kuracağız.
Rüzgar, güneş, hidrojen, kojenerasyon, hidrolik,
termik santraller, ısı pompaları ve yine bu alanla
ilgili Ar-Ge’nin ve Ur-Ge’nin yapıldığı bir biriyle
ilişkilerinin oluştuğu bir yapı olacak ve temiz
enerji üzerine çalışılacak, enerjiyi temizleyeceğiz. Bakanlıktan onay çıkar çıkmaz birkaç ay içerisinde temelini atacağız. 110 dönümlük alanda
60 bin metrekarelik bir kapalı alan olacak. Projenin 100 milyon dolar civarında bir büyüklüğü
olacak.

sela Konya’da yerli implant üretildi, torna
tezgahında yapılıyor diye eleştirildi. Nerede
yapılacaktı ki! Metal nerede işlenecek! Torna tezgahından çıkan parça insan vücuduna
takılamaz gibi bir anlayış var oysa dünyanın
her yerinde bu malzemeler CNC, torna freze
tezgahında üretilmek zorunda, başka bir yolu
yok. Yerli tankı nasıl yapıyorsun, ATAK helikopterini nasıl yapıyorsun? Bunu savunma
sanayi yapabiliyor da bu taraf niye beceremiyor? Orada bu işin uygulamasını bilen bu pazarlığı yapabilen şartnamesini oluşturabilen
bu işin felsefesini bilen insanlar var. Offset
uygulaması teknoloji transferi ve sanayileşmenin bir aracı. Dış ticaretimiz sürekli açık
veriyor, dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelere
ben senden bunu alıyorum sen de benden
şunu al diyebiliriz. Bunun pazarlığını niye
yapmayalım! Bütün Avrupa ülkelerinde bu
uygulanabilir. Kaldı ki AB’de küçük işlet-

“40 civarında ülkede offset
uygulanıyor. Bu bizim buluşumuz
değil bütün dünyanın uyguladığı bir
model, biz de yapalım diyoruz.”

zaman benim diyecek bir şeyim olmaz. "Bizim bilmediğimiz, anlamadığımız bir şey var,
böyle karar verilmiş” deriz.

meler yasası diye bir yasa var. Bize hep şunu
söylüyorlar ticaretin önünde bir takım engeller oluşturmak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olmaz. Tam tersine AB bunu yasal
hale getirmiş ‘önce küçük işletmeleri yaşatmamız lazım’ diyor. Offset uygulaması küçük
işletmeleri yaşatmanın, küçükleri desteklemenin yolu. Büyük bir alım yaptığın zaman bu
alımlardan küçüklere pay ayırmak, alımın bir
bölümünü de Türkiye’deki küçüklerden yapmak gerekiyor.

şeklinde bir doküman hazırladı. Türkiye’de
üretilmeyenler, bunları nasıl üretebiliriz,
sanayi- üniversite-TÜBİTAK ne yapmalı,
hangi temel birimlerde bizim yetkinlik kazanmamız lazım, hangi teknolojiler önemli
bunları içeren bir çalışma. TÜBİTAK, Ulaştırma Bakanlığı'na, ‘ulaştırma alanındaki
Ar-Ge'lerinizi bize bildirin’ diyor, Ulaştırma
Bakanlığı 'kurumumuz tarafından Ar-Ge yapılacak bir konu yok’ şeklinde yanıt veriyor.
Biz TÜBİTAK’a
gidiyoruz ‘şunu
Yerli sanayiye,
şunu bir şekilde
üretime güvensizlik
“Şu anda Bilim Sanayi ve Teknoloji
yapmamız lazım,
mi var?
Bakanlığı'mızın takip ettiği ve
milyar
dolarlar
Şartnameye ithal yahazırlanmasında katkı verdiği bir yasa
buna gidiyor’ dizınca o malın eksik
çalışması var. Oluşturulan komisyonlarda
yoruz ama bu işin
ve yanlış olabilecebiz de yer aldık. Ekonomi Bakanlığı, Bilim
başındaki insanlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma
ğini
düşünmüyor,
bunu düşünüp taSanayi Müsteşarlığı diğer ilgili kurumlarla
onu bir garanti gibi
sarlayıp tasasını
ortak bir çalışma yürütüldü. Bu konudaki
görüyorlar. İthal ürün
çekmiyor.
Biz
taleplerimize çözüm olduğuna inandığımız
sanki sihirli bir kelibunları söylerken
bir paket hazırlandı. O paket kanunlaşırsa,
me, yurtdışından gebu sorun büyük ölçüde firmaların,
yutkunuyoruz,
len bütün mallar da
kurumların inisiyatifine kalmadan
bunları söylerken
sanki vaftizlenip de
çözümlenecek.”
dayak da yiyebiTürkiye’ye geliyorliriz. Biz bunları
muş gibi kabul edihükümetin aleyliyor. Böyle bir şey
hinde olalım ya da
yok, Almanya’da da
yanında yer alalım kaygısıyla da söylemiyoAvusturya’da da bir malın iyi kötüsü hepsi
ruz. THY 30 milyar dolarlık alım yaparken
var. ABD’de de, Avrupa’da kullanılan en son
bizim taleplerimiz karşısında bir hükümet
çıkan takım tezgahlarını OSTİM’de de göreyetkilisi, “Bunların hepsini biliyoruz hepsini
bilirsiniz. Offset uygulamasında aslında strainceledik ve böyle karar verdik" derse işte o
tejik olarak bir kaç aşama sonra o ürünün teknolojisine de hakim olabiliyorsunuz. Güney
Kore iyi bir örnek. Nükleer santral yapmayı
kimden öğrendi, ne zaman öğrendi böyle bir
teknolojisi yoktu, kafaya koydu ve üretti.
Sağlık Bakanlığı'na bakıyorsun orada da aynı,
ihale tasarımında zaten işi vermiş oluyorsun.
Ben burayı yap- işlet- devret ile yaptıracağım, makine teçhizatına karışmam sadece
sağlık parası ödeyeceğim diyorlar. Ticari olarak doğru ama sen Türkiye’de sanayileşmeyi
de sağlamak zorundasın. Sağlığa 16 milyar
dolar para ödüyorsun. Varsa paran, petrolün
zaten ödersin o da yoksa dış açık vermeye
devam edersin. TÜBİTAK Türkiye’de hidroelektrik santrallerde yerli teknoloji kullanımı
için proje başlattı, 3 yıl içinde tamamlayacak ama TÜBİTAK bu projeyi bitirdiğinde
Türkiye’de hidrolik santral yapımına ihtiyaç kalmayacak. TÜBİTAK 2023 vizyonu

OSTİM kümelenme konusunda örnek
gösterilebilecek çalışmalar yapıyor.
Kümelenme çalışmalarından sonuç
alınmaya başlandı mı? Son durum nedir?
En önemli kümelenmelerden biri savunma
ve havacılık alanındaki kümelenme oldu.
İş payımız, ihracatımız iki kat arttı. TAI’ye,
SSM’ye gidiyoruz, ne istediğimizi, ne isteyebileceğimiz biliyoruz. Onlar da bize çok farklı
şekilde yaklaşıyorlar. Şu anda OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'nde 119 firma
var. URGE Projesi içinde 24 firma var ve ihracat iki kat arttı, burada bir ekosistem oluştu
ve firmalar çok memnun, yeni girmek isteyen
firmalar var. Hizmet sektöründen talepler
geliyor ama şu anda hizmet sektörünü almıyoruz. Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi var,
raylı sistemde Türkiye’nin stratejisini yazıyoruz, ne olması gerektiği konusunda Ulaştırma
Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara ulaşıyoruz, bize raylı sistemlerle ilgili yeni projeler
getiriyorlar. Ayrıca eşleştirmeler yapıyoruz,
buradaki firmalarla yurtdışındaki firmaları bir
araya getiriyoruz.

Aydın’ın dikkat
çektikleri
Ferit B. Parlak

O

STİM Başkanı Orhan Aydın ekibiyle birlikte offset uygulamalarına yönelik haklı bir
savaş veriyor. Aydın'ın yıllardır söylediği, "Sivil
alımlarda offset uygulansa, cari açık seneye yarıya düşer", "Offset tebliği sivil alımlarda neden
uygulanmıyor? Bakanlık da yanıt veremiyor",
"Demek ki ithalat lobisi çok güçlü", "Askeriye
offset uygulaması yapıyor, sivil uygulamıyor",
"Otomobil için teşvik veya para değil, strateji
lazım", "Otomobili, ağabeylik yapmak istediğimiz
10-20 ülke ile birlikte yapmalıyız", "Otomobilin
yıllık 810 milyonluk pazarı olmalı", "İrade lazım.
Boşluğa plan yapıyoruz", "Hidroelektrik, rüzgar
santrallarımız 8-10 yıl Çin'e çalışacak. Yazık!",
"Milyar dolarları tribünlere harcamak OSTİM'in
meselesi değil ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin meselesidir. Ama biz uğraşıyoruz", "Türkiye'nin,
bir rüzgar türbini aldığı zaman, ben bunu bugün
alıyorum ama üç yıl içinde kendim üreteceğim
demesi gerek" gibi duvarlara asmamız gereken
görüşleri var. Bu sohbetimizde de hepimizin
meselesi olan/olması gereken uçak alımlarında
yapılacak/geleceğimiz için yapılması gerekli offsetin üzerinde ayrıntılarıyla durduk. uçağın parçalarım bütün dünyaya dağıtacak ve ben bundan
hiç pay istemiyorum. Avrupa'dan Asya'ya kadar,
Fuji'ye, Mitsubishi'ye, Kavasaki'ye siparişler verilecek.
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Libya’ya mesleki eğitim OSTİM’den
zamanlarda Libyalı
yetkililerle temaslarımız oldu. Katkı
vermeye hazırız.”
dedi.

O

STİM, eğitim alanındaki bilgi ve
tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor. Yeniden yapılanma sürecinde,
nitelikli işgücünü artırarak işsizliğe çözüm
arayan Libya, OSTİM Danışmanlık ve Eğitim
Merkezi (ODEM) tarafından tekliflendirilen
görüşmelerin; işbirliği çerçevesine alınması
ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden geliştirilmesi amacıyla OSTİM’le İyi Niyet Anlaşması
imzaladı.
Anlaşmaya Libya adına Muharipler Kurulu
Genel Müdürü Mustafa Elsagezli, OSTİM
adına Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
çözüm ortağı olarak ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Abdullah Çavuşoğlu imza attı.

Eğitim ve istihdam birlikteliği
İmza töreninden önce OSTİM’in yapılanmasını tanıtan, genel üretim alanları ve eğitim
imkanları hakkında bilgiler veren OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
"Libya’ya kurum olarak ilgimiz devam ediyor. Özellikle mesleki eğitim konusunda faklı

alacaklarını açıkladı. Libya’da farklı branşlarda ve eğitim seviyelerinde kişiler olduğunu hatırlatan Elsagezli, işsiz nüfusa odaklanacaklarını söyledi. Genel Müdürü Mustafa
Elsagezli, “Biz şu anda bahsettiğimiz kişilerle
ilgili değerlendirme ve oryantasyon sürecini
ODEM’in
etkinhedefliyoruz. Diğer taraftan bu kişilerin ne tür
liklerine
ayrıntılı
olarak değinen Ay- eğitimlere ihtiyaçları olabileceğini tespit etdın, kuruluşun çok meye çalışacağız. Bunu sağladıktan sonra da
yönlü çalışmaları işyeri eğitimi, ardından da bu kişilerin ilgili
olduğuna temas etti.
alanlarda iş sahibi olmaları için imkan sağlaFirmaların
ihtiyaç
mak istiyoruz.” ifadeleduyduğu meslek eğirini kullandı.
Anlaşma çerçevesinde taraflar; ihtiy
aç
timi, nitelikli işgücü
tespitleri doğrultusunda önerilen
Libya
yetiştirilmesi, danışvatandaşlarının Türkiye’de İngilizce–
Özel program talebi
Türkmanlık ve üniversiçe öğrenimi, yetenek ve öngörülere
göre
Yıl sonuna kadar birkaç
telerle işbirliklerinin
meslek edindirici eğitim programları
ya
ülkede pilot uygulama
ODEM tarafından
da mesleki gelişim sağlayıcı eğitim prog
başlatacaklarını ve 200yürütüldüğünü kayramları geliştirecekler. Bu programl
arın
300
kişilik hedef grupladeden Başkan Aygeliştirilmesi için özel sektör, kamu
ve
rı planladıklarını anlatan
dın, eğitim modeliüniversiteden çözüm ortakları ile işbir
liği
Mustafa Elsagezli şöyle
yapabilecekler.
nin farklı yönlerin
devam etti: “Bunları
anlattı. Aydın, “SaLibya’da iş yapan firdece eğitimle sınırlı
maların ihtiyaçları doğtutmuyoruz; ihtiyacı tespit ediyor, programı
belirliyor ve istihdamı birlikte planlıyoruz. rultusunda, ileride o firmalarda istihdam edeİstihdam, eğitim, nitelik kazandırma ve pratik bilecek şekilde yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca
uygulamanın ardından adayları işletmelerle kendi işlerini de kurabilecekleri şekilde bir
yönlendirmeyi de hedefliyoruz. OSTİM’den
buluşturuyoruz.” dedi.
bize özel bir program geliştirmesini istiyoruz.
Farklı sektörlerden 20-25 kişilik gruplar olabilir. Bahsettiğim kişiler bir iki ay Libya’da
İhtiyaç tespit edilecek
Linbya Muharipler Kurulu Genel Müdürü ön oryantasyon eğitiminde geçsinler istiyoMustafa Elsagezli ise eğitimle ilgili alanlar- ruz, daha sonra bir yıllık Türkiye’de eğitimda öncelikle kapasite geliştirme konusunu ele den geçsin istiyoruz.“

İnovasyona dayalı işbirlikleri
hedefe çabuk ulaşıyor
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından küme yöneticilerine yönelik olarak
“Sertifikalı Küme Yöneticileri Eğitim Programı” düzenlendi. 5 gün süren
programa Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 15 farklı kurumun küme
yöneticileri, akademisyenler ve Bakanlık temsilcileri katıldı.
gitmesini sağlamak olduğunu söyledi.
UR-GE tebliğinin vizyonu hakkında da bilgiler
veren Emrah Sazak, “Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas
alan yerel dinamiklerin
harekete
geçirilmesine
olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak istiyoruz.“
dedi..

P

rogramın açılışında konuşan T.C. Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme
Dairesi Başkanı Emrah Sazak, URGE’nin
kümeler için önemi ve işlevselliği, eğitimli
ve bilinçli küme yöneticisinin kümenin gelişiminde yeri ve önemi, eğitimli küme yöneticilerinin firmaların rekabet gücünü ve ihracatı artırması konularında görüşlerini paylaştı.
Sazak, eğitimin ana amacının; küme yöneticilerini birbirilerinin tecrübelerinden yararlandırmak ve kümelerin etkileşimle daha ileriye

“İşbirliği kuruluşlarına
ına önemli
görevler düşüyor”
URGE proje faaliyetlerinin,
nin, firmalar
arasında ortak problemlerin
mlerin
çözümüne yönelik olduğu
duğu
kadar inovasyona dayalı
yalı
işbirliklerinin temellerinin
in
atılacağı bir süreç olarak
k
ele alınıp değerlendirilmesi ve yönetilmesi
gerektiğine işaret eden
Sazak, bu yaklaşımı

benimseyen projelerin hızlı adımlarla hedeflerine yaklaştığını belirtti. Emrah Sazak, işbirliği
kuruluşlarında küme yönetim anlayışının önemi hakkında ise şu ifadelere yer verdi: “URGE
projeleri işbirliği kuruluşlarının önderliğinde
hayata geçirilmektedir. Üyeleri için çalışan işbirliği kuruluşlarımıza, rekabetin hızla değiştiği
ortamda URGE projeleri ile başarıya ulaşmak
için önemli görevler düşüyor.”
Başkan Sazak, işbirliği kuruluşlarından beklentileri ise şöyle sıraladı: İşbirliği ve katılımcı
yönetim anlayışını benimsemek, firmaların ihtiyaç duydukları bilgi ve kabiliyetlerin farkında
olmak, Ortak akıldan faydalanarak firmaların
dahil olduğu süreçler sonunda ortak vizyon belirlemek ve hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmak, sektörel değişimlere ve trendlere hakim
olmak, kaynakların kullanımı etkinleştirecek
yol ve yöntemler geliştirmek, sürekli eğitimi
desteklemek, hedef pazarların ihtiyacını anlamak için faaliyetler gerçekleştirmek, ihtiyaçların çözümüne yönelik hedef odaklı eylemler
geliştirmek.

Eğitim süresince Bakanlık uzmanları
ve akademisyenlerce;
Küme Yönetiakadem
mi, Kümelerde
Uluslararasılaştırma
Küm
Stratejisi ve Pazarlama, Lojistik ve
Tedarik Zinciri Yönetimi, Kümelerde Güven
Oluşturma, İşbirliği ve
Gü
Network
Yönetimi, Kümelerin
Netwo
Tanımlanması
ve ÖnceliklenTa
dirilmesi,
Kümelerde İnodi
vasyon
ve Ar-Ge Yönetimi,
v
Kümelerde İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin
Tanımlanması başlıklarında sunumlar gerçekEmrah Sazak
leştirildi.

Orta Doğu ve Afrika
pazarının nabzı tutulacak

Medikalde büyük
buluşmaya doğru
Sağlık Teknolojileri,
Orta Doğu ve Afrika Alım Günleri
Ekim ayında Ankara’da

O

STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında, Orta Doğu
ve Afrika ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 12 ülkenin satın
alma yetkilileri ile sağlık teknolojileri alanında üretim
yapan, T.C. Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki yerli firmaları
bir araya getiriyor. 1-4 Ekim 2013 tarihleri arasında
gerçekleşecek olan Sağlık Teknolojileri, Orta Doğu
ve Afrika Alım Günleri ikili iş görüşmeleri kanalıyla
ihracat kapasitesini artırmayı amaçlıyor.
OSTİM bünyesinde faaliyet gösteren Medikal Sanayi
Kümelenmesi uluslararası standartlarda üretim yapan
yerli üreticilerin ve ürünlerinin global pazarlarda
hak ettiği yeri alması için yürüttüğü faaliyetlerine
hız verdi. Ankara’nın sağlık teknolojilerinde sahip
olduğu rekabet üstünlüğünün, yeni pazarlarla daha da
güçlenmesi için üreticiler ile hedef ülkelerimizi buluşturarak güçlü bir temel oluşturan Küme, Ekim ayının
başında Orta Doğu ve Afrikalı satın alma heyetleri
ile yerli üreticileri aynı masa etrafında buluşturacak.
12 hedef ülke temsilcilerinin katılması planlanan
4 günlük etkinlik, ülkemizin sağlık teknolojileri
üreticilerinin tanınırlığının artırılması için de etkin bir
platform olacak.

Bölgesel marka yolunda
güçlü bir adım
OSTİM Medikal Kümelenmesi Koordinatörü Bora Yaşa,
organizasyonla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede,
“Halen 100’den fazla ülkeye ihracat yapan üreticilerimiz, geliştirecekleri iş ağları ile bölgesel marka olma
yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceklerdir.” dedi.
Hedef ülkelerin belirlenmesinde, uluslararası
kaynaklardan edinilerek sağlık teknolojilerine ayrılan
pay ve Türkiye’den alım oranlarının etkili olduğunu
dile getiren Yaşa, ülkelerin iş yapış biçimleri, ticari
alışkanlıkları ve yasal prosedürlerin de dikkate alındığı bilgisini verdi.
Bora Yaşa, “Yurt dışından gelecek misafirlerimiz;
uluslararası üretim yapan 28’e yakın üretici firmamızla, ilgili bakanlıklarımızla, akademi dünyamızın
önemli kişileriyle bir araya gelme ve ticari iş birlikleri
gerçekleştirmenin yanı sıra, ülkemizin insanlarını ve
kültürünü tanıma ve Ankara’yı gezme fırsatı da elde
edeceklerdir.” diye konuştu.

KATILACAK ÜLKELER: Cezayir, Fas, Güney
Sudan, Gana, Irak, İran, Kenya, Libya, Mısır,
Senegal, Tunus, Nijerya.
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TAI’den Zafer Bayramı hediyesi

Türk havacılığının gururu “Hürkuş”
artık hür kuş

Teknik veriler

Özgün ve sertifikalı HÜRKUŞ ismi 78 yıl aradan sonra yeniden göklerle buluştu.

T

AI’nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği eğitim uçağı Hürkuş 29
Ağustos sabahı gökyüzüyle ilk defa
buluştu ve ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. TAI’nin Kazan'daki tesislerinden Türk
Hava Kuvvetleri’nin izniyle 4ncü Ana Jet Üs
Komutanlığı pistine geçen uçak sabah saat
07:33'de havalandı. Yaklaşık 33 dakika havada kalan uçak saat 08:06 gibi başarıyla piste
indi.

lanımı için teçhizat ve yazılım yüklenecek.
İkinci versiyonun gerçek olması için Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’nın bundan sonraki
eğitim uçağı ihtiyaclarını Hürkuş ile karşılama kararı alması gerekiyor. TAI de KT-1T
uçaklarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamayı
ve Hürkuş eğitim uçağının gösterge panelini KT-1T’yle uyumlu hale getirerek Hava
Kuvvetleri’nin işini kolaylaştırmayı umud
ediyor. Gece ve gündüz görev yapabilen, öğretmen ve öğrenci pilotun arka arkaya oturduğu, 1600 beygir turboprop motorlu uçağın
standart donanımında kabin basınçlandırma
sistemi de bulunuyor.

Uçağın hazırlık süreci

Uçuşu icra eden TUSAŞ Test Pilotu Murat
Özpala, uçağın mühendislerin hesapladığı
gibi kumandalara çok güzel tepki verdiğini,
1600 bg.lik motorun ise yüksek bir kalkış
performansı sağladığını ifade etti.

Hürkuş “Türk Başlangıç ve Temel Eğitim
Uçağı Projesi" Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TAI arasında 2006 yılında imzalanan
anlaşma ile yürürlüğe girdi. Bu çerçevede
TAI’ye özgün bir eğitim uçağı prototipinin tasarlanması, geliştirilmesi, test ve doğrulamasının yapılması, üretiminin ve sertifikasyonunun gerçekleştirilmesi, ve sisteme ait teknik
veri paketinin oluşturulması görevleri verildi.
Uçağın milli ve uluslararası makamlardan sivil uçuş sertifikası almasına karar verildi.

Uçağın 3 versiyonu olacak
Bugün uçan uçak Hürkuş'un birinci versiyonuna en yakını olacak ve sivil havacılıkta
kullanılacak. İkinci versiyon için pilot kabini yeniden tasarlanacak ve ikinci uçakta pilot
adaylarına başlangıç seviyesinde uçuş eğitimi verilecek. Üçüncü versiyonda uçağa çeşitli silah ve mühimmat ve bu silahların kul-

28 Haziran 2012’de hangardan çıkarılan
uçağın Nisan 2013’te ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenmişti. Bunun için uçağın
gövdesinin sağlamlığı ve üzerine konulan
sistemlerin beraber uyum içinde başarıyla çalıştığının denenmesi gerekiyordu. Denemeler
planlanandan uzun sürdü çünkü TAI bu tip bir
uçağı sivil havacılık standartları çerçevesinde
ilk defa yapıyordu. Bu sivil uçuş otoritelerinin
onaylarının beklenmesi anlamına geliyordu.

Kritik gün
Bir yıldan fazla süredir sürdürülen çalışmalar yazın en sıcak günlerinde aynı zamanda
en heyecanlı anları haline geldi. Motor çalıştırma ile belli bir aşamaya gelen testler
uçağın yerdeki hareketlerinin incelenmesi
ve aksaklıkların çözülmesi ile yeni bir şekil
aldı. Uçağın pistteki sürati gittikçe arttırıldı
ancak uçağın havalanma ihtimali olan sürate ulaşılmadı. Uçak daha önce uçmadığı
için bu sürat hesaplarla belirlenmiş ancak
deneyle doğrulanmamış durumdaydı. 25
Ağustos Pazar günü yapılan pist denemelerinde uçak ilk defa 70 knot (129km/s) sürati aştı. Bu deneme öncesinde pilotun acil
durumda uçaktan kurtulmasını sağlayacak
fırlatma koltuğu ilk defa aktif hale getirildi.
Bu denemede uçağın burnunun havalanma
eğilimine girmesi ile kritik kararı verme

Maksimum Seyir Hızı: 574 km/sa
(310 KCAS)
Azami Servis İrtifası: 10577 m (34700 ft)
Maksimum Havada Kalma Süresi
(15,000 ft): 4 sa 15 dak
Maksimum Menzil (15,000 ft):
1478 km (798 Deniz mili)
Motor: 1 x PT6A-68T Pratt & Whitney
Kanada turboprop uçak motoru[2]
Motor Gücü: 1,600 shp

Boyut değerleri
Uzunluk: 11.17 m (36 ft 8 in)
Kanat Genişliği: 9.96 m (32 ft 8 in)
Yükseklik: 3.70 m (12 ft 2 in)

anı geldi. Bu seçenekler uçağın havalanma
isteğine karşı koyup onu yerde yürütmek
ya da isteğe uygun davranıp uçağı göklerle
tanıştırmak. Her ikisinin de kendisine göre
avantaj ve dezavantajları olduğu değerlendirildi. Bu aşamadan sonra bir kaç deneme
daha yapılmasına ve hiçbir sorun yoksa
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden
havalanmak için onay alınmasına karar
verildi. Bu onay uçağın 29 Ağustos sabahı
kontrollü bir şekilde havalanması anlamına geliyordu. Bu veriler ışığında TAI test
pilotu Murat Özpala motora havalanma
emriyle güç verdi ve uçak gökyüzüyle buluştu. İlk uçuş kuralları gereği iniş takımını
kapatmayan uçağa KT-1T uçağı ve Atak
helikopteri eşlik etti.

Vecihi Hürkuş’a selam olsun!

U

çağa adını veren ve Türk havacılığında
çığır açan Vecihi Hürkuş, 6 Ocak 1896'da
İstanbul'da doğdu. Askeri eğitiminin ardından
katıldığı 1. Dünya Savaşı'nda uçak düşüren ilk
Türk pilotu oldu. 1918 yılı yaz başında Yeşilköy'de
konuşlanmış 9. Harp Tayyare Bölüğü'nde görev
alan Hürkuş, bu bölükte görevliyken bir av uçağı
tasarımı yaptı. Hürkuş'un bu projesi Mondros
Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla yarım
kaldı.
Kurtuluş Savaşı'na katılan Vecihi Hürkuş, özellikle
İnönü ve Sakarya savaşlarında başarılı keşif ve
destek uçuşları yaptı. Bir Yunan uçağını düşüren
Hürkuş, Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşlarını
yapan pilot olma özelliği de taşıyor. İstiklal
Madalyası bulunan Hürkuş, TBMM tarafından üç
kez takdirnameye layık görüldü. Savaştan sonra
İzmir'de yeni pilotları eğitmeye başlayan Hürkuş,
1930'da Kadıköy'de bir keresteci dükkanını
kiralayarak 3 ay içinde ilk Türk sivil uçağını inşa
etti.
1930'lu yıllarda ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu
(Vecihi Sivil Tayyare Mektebi 1932) açan Hürkuş,
okulda ilk Türk kadın pilotu Bedriye Gökmen ile
birlikte 12 pilot yetiştirdi. 1954 yılında Türkiye'nin
ilk sivil havayolu şirketi Hürkuş Havayollarını
kuran Vecihi Hürkuş, 16 Temmuz 1969'da vefat
etti.

(Kaynak: C4 Defence)
İlk uçuş, proje çalışanları, kısıtlı sayıda Devlet
yetkilileri ve Rahmetli Vecihi Hürkuş'un kızı
Gönül Hürkuş Şarman tarafından da büyük
bir heyecanla izlendi.
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Eğer kış, baharı yüreğimde saklıyorum deseydi
ona kim inanırdı?

İ

slam dünyası kan ağlıyor… Yakın geçmişte Bosna dramı bizlere bu acıyı yaşatmıştı. Günümüzde aynı endişeyi Orta
Doğu ve Afrika’daki Müslüman ülkeler için
duyuyoruz. Arap Baharı’nın getirdiği değişim iklimi yerini kan ve gözyaşına bıraktı. 3
yıl önce meydanları yeniden var olmak için
dolduran binler, şimdi, barut kokusu arasında, kazanılmış demokratik haklarını korumak
için sokaklara çıktı.
Bugün İslam coğrafyasının hemen her tarafında kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor.
Saltanat ve hükümranlık ihtirası, güç ve iktidar tutkusu, baskı, zorbalık ve zulüm, şiddet,
terör ve çatışma, ölüm, öldürme ve katliam
hadiseleri her tarafta dehşet saçıyor. Yangınlarla kasıp kavruluyoruz. Yere düşen her
damla kan, mazlumun gözünden dökülen her
damla gözyaşı, yüreğimizi dağlıyor, zihin ve
gönül dünyamızı param parça ediyor.
Kadın, bebek, çocuk, yaşlı demeden mazlumlar ve masumlar katlediliyor. Sadece geçtiğimiz yüzyıl boyunca milyonlarca insan katledildi. İnsanlık, iki büyük dünya savaşı gördü;
yeryüzünde hep can pazarı yaşandı. Nice işgaller, nice sürgünler, nice katliamlar yaşandı. İnsanoğlu biyolojik, kimyasal ve nükleer
her türlü silahı üretti, bu silahlar acımasızca
kullandı. Sömürgecilik uğruna nice canlar
yok oldu, işgallerle nice hayatlar son buldu.
Saltanat ve hükümranlık uğruna nice masum
insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Kin ve
nefret yüzünden nice katliamlar yaşandı.
Yaşatmak, ağlayanın gözünün yaşını silmektir. Aç olanı doyurmak, susuzları suya
kandırmak, olmayana vermektir. Düşene
el uzatmaktır yaşatmak. İnsanların haliyle
hallenmek, derdiyle dertlenmek, yaralarına
merhem olmaktır. Mazlumların yanında yer
almak, zalimin zulmüne karşı koymaktır.
Şüphesiz insan, öldürerek değil, yaşattıkça
insanlığının farkına varır.

ürkütücü boyutta. 30 Haziran gösterileriyle
başlayan, 3 Temmuz'da ordunun yönetime el
koyması, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırılması ile tırmanan siyasi gerilimle birlikte
bilanço ağır oldu. 3 binin üzerinde Mısırlı
hayatını kaybetti, 11 binden fazla yaralı var.
Suriye’de de durum pek farklı değil. Orada da
masum insanlar kimyasal silahlarla katlediliyor. Mısır'daki olayların ardından başlayan
sürece dünyadan fazla tepki gösterilmemesi,
uluslararası kuruluşlardan sessizliği, demokrasi yanlılarının gösterileri, yüzlercesinin üzerine ateş açılarak öldürülmesi damga vurdu.
İstikrar gerekiyor
Analistler, Mısır’da yaşananların perde arkası
için çok çeşitli senaryoları gündeme getiriyor.
Bugünkü tabloda Mısır’da demokrasinin kazanmansın şartı olarak; istikrarın tesis edilmesi, ekonomik gelişmenin sağlanması ve
askeri vesayetin geriletilmesi gerektiği görüşü hakim. Akan kanın zaman kaybedilmeden
sonlandırılması ve istikrarlı bir yola girilmesi
önem taşıyor.
Şiddete yönelmeden yapılan gösterilere rağmen; Mısır’da darbe karşıtlarının uluslararası kamuoyunda itibarsızlaştırılması yönünde
faaliyetler yürütülmesi riski de söz konusu.
Protestocuların şiddete karışması için ağır
tahriklerin olabileceği konuşuluyor. Alanları demokrasi için dolduranlar ise şiddete
başvurmaktan kaçınma konusunda kesin bir
tavır içinde. Aksi halde telafisi zor sonuçlar
doğmasından ve mevcut kargaşanın körüklenmesinden endişe ediliyor. Birlikte yaşama
ve normalleşme olasılığının ortadan kalkacağı
bir durum, sürece kan bulaştıkça mücadelenin
bir ölüm-kalım mücadelesine dönüşmesi ve
tavizsiz bir noktaya gelinmesi, uzlaşma arayışlarının da önünü kesebilir.

Bahar kışa mı dönüyor?
Ünlü düşünür Halil Cibran bir sözünde şöyle
diyor: “Eğer kış, baharı yüreğimde saklıyorum deseydi, ona kim inanırdı.” Bir baharla
başlayan süreç kışa mı dönüyor?
Arap Baharı adı verilen değişim rüzgarının
işaret fişeği hatırlanacağı üzere 18 Aralık
2010 tarihinde Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin kendini yakması ile ateşlenmişti. Ülke çapında gerçekleşen geniş çaplı
protestolar domino etkisiyle bölge ülkelerinde de etkisini göstermişti. Yemen, Suriye,
Lübnan, Mısır, Bahreyn gibi ülkelerde halkın
talepleri artık işlerin eskisi gibi gitmeyeceğini
tüm dünyaya ilan etmişti.
Aslında geçmişten gelen bir sancıyı sürekli
bünyesinde bulunduran coğrafya burası. Kanlı olayların en acı şekliyle yüzünü gösterdiği
bu coğrafya, huzura her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duyuyor. Masum insanlara karşı
yapılan insanlık dışı uygulamalar, çözülmesi
zor gibi görünen denklemi içinden çıkılmaz
hale sokuyor.
Özellikle Mısır’da yaşanan son gelişmeler

Semavî Kitapların Emri:
“Öldürmeyeceksin”
Hıristiyan Avrupa, en sefil çıkarları için
dünyanın bütün Mandarenlerini öldürdü ve
öldürmeye hazır. Goethe, “Ya örs olacaksın,
ya çekiç” diyor. Şark, Sadi’den Gandi’ye
kadar aksi kanaatte: “Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını
akıtmaya değmez.” Kim haklı?

Cemil MERİÇ
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“İslam dünyasının D-8 gibi
projelere ihtiyacı var”
Türk Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Dr. Muhammed Adil son gelişmeleri değerlendirdi. Arap Baharı trenin bir durdurma operasyonuyla karşı
karşıya olduğunu dile getiren Adil, “Bu olaylara rağmen ben hiç ümitsiz değilim. Mısır ve Suriye’deki olaylar sadece bir duraktır. Bu sadece bir durdurma
operasyonu; ama bu treni durdurabilecekleri anlamına gelmiyor.” dedi. Dr. Adil, D-8 gibi projelere İslam dünyasının ihtiyacı olduğunu vurguladı.
İslam coğrafyasında Arap Baharı’yla
birlikte şekillenen perspektifi son
olaylarla birlikte nasıl değerlendirirsiniz?
İslam ülkelerinde çok önemli bir rüzgar esti
ve Arap baharı geldi. Tunus’tan Arap baharı treni kalktı; Libya, Mısır, Yemen ve
Suriye’ye kadar ulaştı. Kalan ülkelerde; körfez ülkelerinde, krallık ile yönetilen ülkelerde
de bir değişim rüzgârı oldu. Bunu Fas’ta ve
Ürdün’de gördük. Suudi Arabistan’da bile
insan hakları ile ilgili bazı iyileşmeler yaşandı. Bu durum farklı vizyonlar da geliştirmeye
çalışıyor.
Genel anlamda Arap dünyası, Arap
Baharı’nın etkisiyle bir değişim yaşadı. Arap
Baharı, neticesi belli bir demokrasi havası
getirdi. Artık halk ön planda. İlginçtir özellikle Batılı ülkeler ve ABD, arkasından İsrail
şaşırdılar. Fark ettiler ki Arap Baharı demokrasi getiriyor, bunu bir tehdit olarak görmeye
başladılar. Bu yüzden hemen bu treni durdurma operasyonuna başladılar. Bu operasyon
aslında Suriye’de başladı; burada çok kanlı
ve uzun bir mücadele devam ediyor; Esad
rejimini destekleyerek bu treni durdurmak
istiyorlar. Bu mücadele Suriyelileri bıktırmak
ve devleti çökertmek için yapılan bir operasyon. Sadece Suriye’de operasyon yapmakla
kalmadılar. İsrail’in güvenliği için Suriye ve
Mısır önemli. Mısır da bir değişim noktasına
geldi; Müslüman Kardeşler ön plana çıktı ve
artık devlet yönetiyorlar. Bir yıl içerisinde,
biraz zorluklara rağmen ayakta durdular.

“Eski rejimlerin mirası çok ağır”
Devrimden sonra Arap coğrafyasında
istikrar neden sağlanamadı?
İstikrar sağlamak için 2-3 yıl yetmez. Çünkü diktatör rejimlerden kalan miras çok ağır.
Ekonomik, siyasi ve askeri olarak, her alanda
gerçek bir devlet yok. Kalkınma yapacağız,
güvenlik sağlayacağız. Tüm dosyalar aynı
anda açık. Yeniden devlet yapılanması kolay bir süreç değil, çok uzun bir süreç. Dış
mihraklar bu insanlara fırsat vermek istemiyor. En önemli netice Arap halklarına ve tüm
dünyaya; Arap Baharı için, artık istikrar ve
demokrasi getirmeyeceği; iç savaşlar ve istikrarsızlık getireceğini göstererek insanları
bıktırmak ve yeni bir tartışma getirmek istiyorlar.
Arap coğrafyasındaki olayların
ekonomiye etkilerinden de bahsedebilir
misiniz?
Aslında ekonominin de siyasetten bir farkı
yok. Çünkü; sağlam bir ekonomi için siyasi
istikrar gerekiyor. Mısır, Suriye, Tunus ve
Libya’da yerli ve yabancı yatırımcıların sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için istikrara,
devlet yönetimine, güvene ihtiyaçları var.
Ayrıca bir ticaret ve pazar ortamı da oluşturmak gerekiyor. Buna fırsat vermediler.
Hep ön planda can güvenliği söz konusu. O
nedenle yabancı yatırımcı zaten bu ülkelere
gelmiyor. Hatta yerli yatırımcı bile tereddütte kaldı. Hedef; Arap Baharı trenini durmak,
güvensiz ülke imajını yaratmak ve bunu hem
Arap halklarına hem tüm dünyaya yaymak.

Dr. Muhammed Adil

Sahte Arap Baharı
Benim şahsi analizim bu olay aslında sadece
Suriye’ye, Tunus’a, Mısır’a, Libya’ya karşı
değil. Aslında genel olarak tüm İslam dünyasına karşı bir komplo. Neden böyle söylüyorum; Gezi Parkı ve 30 Haziran’daki Tahrir
Meydanı olayları arasında bir fark görmüyorum; bunlar sahte Arpa Baharı’dır. Olayların
kumandası tektir ve arkasında duran lobiler
aynıdır. Hedefi, İslam dünyasında; Türkiye
de dahil tamamen istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturmak. Türkiye başlattığı kalkınma
hamlesi ile istikrar yakaladı, güçlendi ve
bölgede önemli bir aktör oldu. Türkiye daha
fazla güçlenmesin, Mısır’da tekrar istikrar
sağlanmasın gibi sebeplerle operasyonlar yapılıyor. Ben bu cepheden bakıyorum olaylara.
Mısır darbesine Türkiye’nin yaklaşımıyla
Arap ülkelerinin yaklaşımı neden farklı?
Benim şahsi görüşüm, Türkiye ile darbeyi
destekleyen bazı Arap ülkeleri arasındaki en
büyük fark şu: Türkiye’de devlet var, devlet
kurumları devlet gibi hareket ediyor. Ancak
Arap ülkeleri gerçek bir devlet gibi çalışmıyor, farklı hesapları var. Mısır’da gerçek bir
değişim olsun istemiyorlar. Değişim olursa o
zaman tüm bölgeye yayılır, o rüzgar tüm bölgeyi etkiler. Avrupa’nın bile farklı hesapları
var. O nedenle susuyorlar gerçekleri söylemiyorlar, açıkça darbe demiyorlar. Bu çok
ilginç.
Arap entelektüellerin yüzde 90’ı genel olarak
Türkiye’nin tutumunu destekliyorlar. Yüzde
10 da zaten oradaki rejimin adına konuşan
menfaatçiler. Bu olaylara rağmen ben hiç
ümitsiz değilim. Kesinlikle Mısır ve Suriye’deki olaylar sadece bir duraktır. Bu sadece
bir durdurma operasyonu; ama bu treni durdurabilecekleri anlamına gelmiyor. Eminim
güzel rüzgarlar yeniden esecek, değişim gelecek ve güzel bir istikbal olacak. Bugün olmaz
yarın olur. Söylediğim gibi her şeyin bir bedeli var, olması da gerekiyor, bu doğal.

“İmkanlarımızı birlikte paylaşalım”
D-8 ülkelerinin misyonunu nasıl
değerlendiriyorsunuz. D8, bu olaylarda
size göre nasıl bir rol üstlenebilir?
D-8 gibi projelere aslında İslam dünyasının
çok ihtiyacı var. Bu gibi projelerin sadece
ekonomik boyutuyla değil; siyasi, sosyal ve
ekonomik desteklerin yanında kültürel bir
zemininin de olması gerekiyor. Proje olarak

muhakkak çok önemli, bölgelerimizin ihtiyacı var yeniden ihya etmek, güçlendirmek gerekiyor. Elbirliğiyle, güçbirliğiyle bu projeyi
geliştirmek veya benzer başka projeleri çıkarmak gerekiyor. Ne kadar fazla işbirliğimiz
olursa o kadar rahat kalkınma olur, imkanlarımız aile fertleri arasında paylaşılır. Bizim
petrolümüz, enerjimiz, doğalgazımız kardeşler arasında paylaşılsın. Eğer maden servetlerimiz varsa niye Batılılar veya başka milletlerle paylaşıyoruz. Türkiye gibi bir ülkenin
çok büyük sanayisi var, teknolojik olarak çok
önemli bir noktaya geldi. Bunu Afrika’daki
kardeşlerimizin veya Arap ülkelerinin de kullanması gerekiyor. Körfez ülkelerindeki veya
başka ülkelerdeki mevcut enerji imkanları da
Türkiye’de kullanılsın. Böyle bir iş birliği olmadığı için imkanlarımızı maalesef başkaları
kullanıyor.

“Dış mihraklar çevre ülkeleri
karıştırmaya çalışıyor”
Mısır’daki olayların bölge ülkelerine
sıçrama ihtimali var mı?
Zannetmiyorum. Ben Tunus’tan yeni geldim.
Tunus, Mısır gibi değil. Mısır büyük, lokomotif bir ülke. İsrail’in komşusu. Tunus farklı
bir ülke ayrıca siyasi kültürleri de farklı. Muhakkak, belirttiğimiz kumanda, dış mihraklar
ve lobiler, Mısır, Suriye, Libya gibi Tunus
içinde de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar,
istikrarsızlık oluşturmaya çalışıyorlar ama
başaramıyorlar. Çünkü oradaki siyasetçiler
arasında belli bir koalisyon var, çok büyük
ihtilaflar yok. Ancak ne yapıyorlar; siyasi
olarak başaramıyorlar, suikastlar düzenliyorlar. Hatırlarsınız Tunuslu iki siyasetçi suikast
kurbanı oldu. Suikast bizim kültürümüzde
yok. İlk defa duyduk, bunu eminin yabancı
ve kirli bir el yaptı. Hedef aynı; istikrarsızlık
yaratmak. Bu olaylar çok uzun sürmeyecek,
Tunus zaten seçime hazırlanıyor şu anda.
Önceden kararlaştırılmış, Aralık ayına kadar
genel bir seçim olacak. Geçici dönemden normale dönülecek o nedenle bunun çok büyük
bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
Suriye’nin geleceği sizce nasıl şekillenir?
Suriye meselesi çok büyük bir yara oldu.
Çünkü dış güçler artık orada savaşıyorlar.
Özellikle ABD ve Rusya gerçek bir savaş
sahası seçtiler, bölgesel güçlerle de savaşıyorlar. İran bu tarafa Suudi Arabistan ve bazı
ülkeler bir tarafa. Ayrıca zaten Suriyeli kardeşlerimiz arasında da bir ittifak sağlanmış
değil. Esad rejimi bunların hepsinin değerlendiriyor, faydalanıyor ve istismar ediyor.
Suriye olayı biraz uzayacak, zaman alacak
maalesef. Kimyasal silah kullanılması Suriye
meselesini farklı bir boyuta taşıyor. Şahsen
endişem; Suriye meselesi bölgeye sıçrayabilir. Yanında Lübnan zaten istikrarsız Ürdün
de aynı. Türkiye’yi de tahrik etmeye çalışıyorlar. Özellikle Türkiye ve İran akıllı hareket etmezlerse onlar da Suriye’den dolayı bedel ödeyecekler. Bu yüzden Suriye için İran
ve Türkiye’ye çok büyük görev düşüyor.

“Dün de vardı yarın da var olacak”
İhvan Hareketi siyasette önümüzdeki
dönemde var olabilecek mi?
Şüphemiz yok. Bir örnek vereyim; Hüsnü
Mübarek döneminde Müslüman kardeşler
yok muydu? Onlar belki Müslüman kardeşler adına değil başka partiler adına çıktılar,
bağımsız olabilir, başka şekilde olabilir ama
herkes biliyor; bunlar Müslüman kardeşleri
temsil ediyorlar. Şu anda bir sıkıntı yaşıyor,
yaşayacak ama varlıkları başka partiler adına
ittifaklar çerçevelerinde devam edecek. Bu
bir halk hareketi. Bunu bitirmenin imkanı
yok. Müslüman kardeşler siyasette, ekonomide, kültürel alanda her zaman var olacaklar.
Hüsnü Mübarek’in serbest bırakılması
eski aktörleri yeniden sahneye çıkarır mı?
Bu durum, darbenin arkasında kimlerin var
olduğunu net olarak gösteriyor. Bu, Mısır halkı ve Arap halkı için netleşiyor; darbelerle gelen rejimler, önceki diktatörleri destekleyen
rejimler demektir. Halktan kabul görmez, tepkiler yavaş yavaş oluşuyor. Mısır halkı ağır
yaralı olduğu için zamanlama olarak iyi seçtiler. Eminim tepkiler gelecek günlerde daha da
büyüyecektir. Halk bu olanları unutmaz.
Basının genel anlamda tavrını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
“Özgür basın” kavramı maalesef kelimeden
ibaret kalıyor. İnsan haklarını dünyada konuşuyoruz, üniversitelerde okuyoruz ama fiili
olarak basın tamamen alet oluyor. Dış mihraklar denilen, kumanda elinde arkada duranlar medyayı kullanıyorlar. Medya artık askerler, generaller gibi oldu. Şu anda uluslararası
medyaya bakarsak, çoğunluğu bu komplonun
içinde. Mısır medyası da tamamen yabancılar
gibi konuşuyor; Müslüman kardeşler onlara
göre artık terörist oldu; bir gün önce devlet
yönetiyorlar, bugün terörist oluyorlar. Bunu
aslında medya terörü yapıyor, yerli medya dış
mihraklar elinde bir alet oluyor.
Bu olaylara rağmen ümitsiz değilim, bu olaylar sadece bir duraktır. Tarihte çok olaylar
geldi geçti. Bu değişime önce inanmak gerekiyor. Arap Baharı boşuna gelişmedi. Bir
inanç var ortada. Sadece geçici olarak durdurabilirler. Eminim bu tren yeniden kalkacak,
bu rüzgar herkese de esecek ve değişim gelecek hiç şüphemiz yok. Bu sadece temenniyle
olmaz. Önce inanmak sonra da çalışmak lazım. Sadece Mısır için söylemiyorum bunları,
Tunus, Libya, Mısır, Suriye ve Türkiye için
de ifade ediyorum. O nedenle çalışmak, inanmak ve kendi değerlerimize de güvenmek
gerekiyor.
Türkiye, Arap ülkelerine ilham veren bir
ülke. Bunu ben söylemiyorum. Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın son açıklamaları ve tutumu; Türkiye’nin ne kadar prensipli ve önemli
bir ülke olduğunu herkese anlattı. Türkiye,
küçük siyasi hesaplarla değil prensiplerle hareket eden bir ülke. Avrupa ülkeleri ve ABD
tereddütte kalıyor; darbe demiyor. Farklı hesapları var bunu çok net gördük, görüyoruz.
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“Güney Kore Ar-Ge ve KOBİ’lerle gelişti,
tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz”
Güney Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Heechul Lee, ülkesinin kalkınmasında Ar-Ge çalışmaları ve KOBİ’lerin önemli rol
oynadığını söyledi. Türk KOBİ’leriyle işbirliklerini geliştirmek istediklerini ifade eden Lee, “Günümüz koşulları KOBİ’lerin
ortak çalışmasını gerektiriyor. Biz de KOBİ’ler için bir şeyler yapmak istiyoruz.” dedi.
Heechul Lee

“80’lerde aynıydık”
1980’lerde Türkiye ile Güney Kore’nin ekonomik verilerinin aynı durumda olduğunu,
80’lerin sonuna doğru ülkesinin ekonomide
sürekli dikey konumda yükseldiğine dikkat
çeken Lee, kalkınmada Ar-Ge faaliyetleri ve
KOBİ’lerin önemli rol oynadığını kaydetti. Lee, “Ekonominin gelişmesinde Ar-Ge
önemli. Sadece özel kuruluşların değil devletin de Ar-Ge faaliyetlerini yürütmesi gerekli.
Güney Kore’de KOBİ’ler Ar-Ge’ye de bütçe
ayırıyor.” dedi.

Ziyaretin sonunda Güney Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Heechul Lee’ye günün anısına OSTİM logolu saat ve
Hayata Dair isimli kitap seti armağan edildi.

U

zak Doğu’nun örnek kalkınma modellerinden birine imza atan Güney
Kore, OSTİM’le işbirlikleri ve ticaret fırsatlarını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde OSTİM heyetinin ziyaret ettiği Büyükelçi
Sangkyu Lee tarafından görevlendirilen Müsteşar Heechul Lee, geleceğe yönelik düşünce-

lerinden bahsetti, ülkesinin tecrübelerini paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.
OSTİM’i yakından tanımak amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret
eden Müsteşar Lee kurumsal işleyiş, firmaların yetenekleri ile bölgesel kalkınma modelleri hakkında bilgiler aldı.

İki ülke KOBİ’leri arasında güçlü işbirliklerinin yapılabileceğine inandıklarını kaydeden
Heechul Lee, “1980’lerden bu yana Hyundai,
LG gibi büyük firmaların İstanbul’da ofisleri
var ve operasyonlarını yürütüyorlar. Ancak
günümüz koşulları KOBİ’lerin ortak çalışmasını gerektiriyor. Büyükelçiliğimizi ziyaretinizde üzerinde önemle durduğunuz konu
KOBİ’lerin işbirliği noktasındaki heves ve
inancınızdı. Biz de KOBİ’ler için bir şeyler
yapmak istiyoruz. Somut önerileriniz olursa
buna karşılık vermek isteriz. Büyükelçilik
olarak buna çok önem veriyoruz; OSTİM’le
de iş birliği yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

elimden gelenin en iyisini yapacağım.” ifadelerini kullandı.

“Güney Kore ilgi alanımızda”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kümeler kanalıyla iş birliğini geliştirmek üzere bir çok başlığın olduğunu belirtti.
Karşılıklı ticaret ve üretim anlamında Güney
Kore’nin ilgi alanlarında olduğunu dile getiren Aydın, “Tarihi dostluğumuzdan dolayı en
kolay iş birliği yapabileceğimiz ülke Güney
Kore. Güney Koreli firmalarla çalışmayı istiyoruz, iş birliği için de büyük bir potansiyel
olduğunun farkındayız. Ancak Türkiye’de
daha önce yapılan uygulamalarda, bu, tek
taraflı gelişmiş gözüküyor. İş birliği yapmak
için biz iki tarafın da kazanacağı sistemler düşünüyoruz.” dedi.

“Türkiye proje ülkesi”
Uluslararası ticaret anlayışının değiştiğine de
temas eden Lee, “Eskiden Türkiye pazarına
spesifik ürünler satılıyordu. Şimdi proje bazlı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Türkiye artık
proje ülkesi. Koreli iş adamları, gelenek ve
kültürlerimizin birbirine benzemesinden dolayı Türklerle çalışmanın daha rahat olduğunu
belirtiyor. Sizden gelecek spesifik bir projede

İş makinaları sektöründe dev randevu

T

ürkiye İş Makinaları Distrübütörleri
ve
İmalatçı
Birliği
(İMDER)
organizasyonunda düzenlenen “2023’e 10
Kala Uluslararası İş Makinaları Kongresi”
sektörün dünya devlerini bir araya getiriyor.
30 ülkeden 100’e yakın CEO’yu ve 4500
ulusal ve uluslararası davetliyi ağırlayacak
organizasyon 19-20 Eylül tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleşiyor.
2023 hedefleri doğrultusunda sektörde
farkındalık
oluşturmayı
amaçlayan
kongrede, Türkiye 2023 hedefinin iş
makinaları pazarına etkileri müzakere
edilecek,
yabancı
yatırımcılara
Türkiye’deki
fırsatlar
anlatılacak.
OSTİM’in destekleyici kuruluşlar arasında
yer aldığı kongrenin ilk gününde; Yatırımlar
İle Dünyanın Parlayan İncisi Türkiye, 2023
Yatırım Projeleri Işığında İş ve İnşaat
Makinaları Talep Projeksiyonu, Nitelikli İş
Gücü Kaynağı, İş Makinaları Sektöründe
Yatırım Teşvikleri ve Finansman ortamı
başlıklı paneller yapılacak. Etkinliğin son

gününde ise Dünya Ekonomik Forumu
düzenlenecek; dünyanın önde gelen kurum
ve firmalarının temsilcileri sektöre yönelik
düşüncelerini paylaşacak. Organizasyonda
iki gün boyunca planlanan ikili iş
görüşmelerinde yerli ve yabancı üreticiler
bir araya gelecek. Kongreye ilişkin detaylı
bilgi ve katılım koşulları için:
www.vizyon2023turkiye.org

E

Lee, aralıklarla toplam 20 yıl Türkiye’de bulunduğunu,
Türk ve İslam kültürüne özel bir ilgisi olduğunu belirtti.
Araştırma ve gözlemlerini bir araya getirdiği “Türkiyeİslamın Nefes Aldığı Mitolojik ve Mukaddes Topraklar”
isimli kitabını Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’a
takdim eden Güney Koreli Müsteşar, OSTİM heyetini
Seul’de ağırlamak istediklerini söyledi.

Özdebir elektrikli aracı test etti

lektrikle çalışan araçla test sürüşü gerçekleştiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, "Hayaldi gerçek oldu, dünyanın ve fosil yakıtların geleceği açısından elektrikli araçlar son derece önemli." dedi.

Özdebir, Batı Park Alışveriş Merkezi'nde,
elektrikli otomobil üretimi konusunda çalışmalarını sürdüren Etox firmasının sahibi Ercan
Malkoç'tan proje hakkında bilgi aldı. Firmanın
aracı, ucuz fiyatla satacağını düşündüğünü ifade
eden Özdebir, otomobilin, organize sanayi bölgeleri için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi.
Özdebir daha sonra yüzde 100 elektrikle çalışan
araçla test sürüşü gerçekleştirdi. Başkan Özdebir, test sürüşünün ardından şu değerlendirmelerde bulundu: "12 kilovatlık içten yanmalı bir
motorla kıyaslanmayacak kadar atak ve kıvrak,
araba 'bırakın gideyim' diyor. Sessiz, çevreci,
görüş alanı ve manevra kabiliyeti olarak da son
derece güzel. Hayaldi, gerçek oldu. Dünyanın
ve fosil yakıtların geleceği açısından elektrikli
araçlar son derece önemli. Türkiye, petrol üretimi olmadığı için enerjide dışa bağımlı bir ülke.
Halbuki elektrikteki bağımlılığımız daha az,
onun için cari açığa da yakıt yönünden de çok
ciddi katkısı olabilecek bir proje. Araçlar yay-

gınlaştıkça, tıpkı benzin üniteleri gibi hızlı şarj
üniteleri olacaktır. Elektrik hatları üzerinden
haberleşme imkanı var. Arabaya bir numara
veriliyor, fişi taktığınız zaman fiş aracı tanıyor
ve sahibinin kredisinden arabayı şarj ediyor ve
ay sonunda elektrik faturası gibi fatura geliyor.
Dünya artık bu tarafa gidiyor, gelecek gerçekten
burada."
Firma sahibi Ercan Malkoç da otomobilin 100
kilometrede 2 lira yaktığını ve diğer araçlardan
yüzde 95 daha tasarruflu olduğunu ifade etti.
Malkoç, aracı 25 bin lira civarında satacaklarını
ve otomobilin 2 yılda kendini amorti edeceğini
söyledi.
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“Yenilenebilir enerjide doğru mühendislik gerekiyor”
Else Enerji, güneş enerjisi ile elektrik üretimi üzerine projeler gerçekleştiren bir KOBİ. Toplu konutlardan, büyük ve küçük sanayi tesislerine, çatıdan zemine
çözümler sunan firma kısa sürede başarısını kanıtladı. İlk olarak 500 kW kapasiteli çatı uygulamasını devreye alan Else Enerji, Sivas’ta da aynı kapasiteyi zeminde
faklı bir metotla projelendiren ilk kuruluş oldu. Firmayı bu başarıya götüren temel yaklaşımı ise “doğru mühendislik” uygulaması.
yıldır güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda faaliyet gösteriyor ve önemli çalışmalarla adından söz ettiriyor. Kuruluş aşamasında yenilenebilir enerji sektöründe rüzgâr,
güneş ve biyogaz türlerini gündeme alan firma, her biri ayrı bir uzmanlık gerektiren enerji kaynaklarından güçlü bir potansiyel taşıyan
güneşe yöneldi. Güneş enerjisi kapsamında
kristal ve ince film panellerle yapılabilecek
uygulamalara yoğunlaşan Else Enerji, ilk
projelerinden birini Ankara’da devreye aldı;
Kazan’da bulunan bir fabrikanın çatısına 500
otovoltaik sistemler konusunda; en- kW kurulu güç kapasiteli santrali başarıyla
tegrasyon, projelendirme, uygulama, uyguladı. Firma olarak TOKİ’ye ait İstanbul
ölçüm hizmetlerinin yanı sıra enerji Kayabaşı’ndaki Kayaşehir toplu konutlarının
verimliliği hizmetleri de veren Else Enerji; ortak kullanım alanlarındaki enerji ihtiyacını
Ankara-Kazan’da 500 kW kurulu güç ka- karşılamak için 2’şer kW gücünde kurulumpasitesindeki çatı uygulamasının ardından lar da yaptıklarını kaydeden Genel Müdür
Sivas’ta da bir ilki gerçekleştirdi. Genel Mü- Mustafa Herdem, güneş enerjisinde yasal düdür Mustafa Herdem, “Zemin üzerine beton
zenlemeler oluşturulatılmadan gerçekmamışken şebekeden
leştirilen
çakmalı
bağımsız akülü uygusistemlerin
ülkelamaları yaptıklarını
“OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojimizdeki ilk örneğini
aktardı.
leri Kümelenmesi’nin üyesiyiz. Kümeler bizim
bu tesiste kullansesimizi güçlendiren yapılar. Firma olarak daha
dık. Kurulu güç 500
zor ulaşabileceğimiz kişi ve kurumlara karşı
Doğru
kW.” dedi. Herdem,
bizi temsil etmeleri bizim açımızdan çok faydalı
mühendislik şart
yenilenebilir enerji
bir uygulama. Firmalar, katılamadıkları fuar ve
Ülkemizde yeni yeni
çalışmalarında doğru
organizasyonlarda kümeler aracılığıyla temsil
yaygınlaşan
altermühendislik yapılmanatif
enerji
kaynakediliyorlar.”
dığı takdirde olumsuz
larında doğru müörnekler görülebilecehendisliğin önemine
ği uyarısında da buişaret eden Herdem,
lundu.
“Güneş enerjisi ile elektrik üretmek kolay
OSTİM’de faaliyet gösteren Else Enerji, iki gibi görünen bir sistem. Ancak kendi içerisin-

F

de doğru bir mühendislik yapılmazsa olumsuz örneğin çok fazla görülebileceği bir alan.”
diye konuştu.

“Yerli üreticiyi tercih edebiliriz”
Sistem komponentlerini ağırlıklı olarak yurtdışından tedarik ettiklerini, bazı parçaları ise
yerli üreticilerden sağladıklarını ifade eden
Genel Müdür Herdem, “Şu anda Türkiye’de
14 tane PV panel üreticisi bulunmakta. Bu
üreticiler solar hücreleri yurtdışından ithal
ederken, PV panelin cam, alüminyum gibi
parçalarını da yurtiçinden tedarik edebiliyorlar. Yerli üreticilerin kalbur üstü Avrupalı ve
Çinli üreticiler gibi kalite-fiyat dengesini yakalamaları ve bankalarca kredi verilebilecek
marka değerine sahip olmaları halinde kendileri ile çalışmaktan memnuniyet duyacağız.
Yerli olarak üretilebilen ve bahsettiğim kriterleri sağlayabilen bütün ürünlerin yerli üreticilerden tedarik edilmesi gerekir. Bu sayede
yan sanayi ve sanayi üretimleri hızla gelişecektir.” dedi.

“Mevzuat iyileştirilmeli”
Herdem, mevzuatla ilgili de şu görüşleri paylaştı: “Güneş enerji sistemi komponentlerini
büyük oranda ithal etsek bile güneşin kaynağına para vermiyoruz. Doğalgaz santrallerinin, teknolojileri de kaynakları da ithal.
Ülkemizde güneş enerjisi sistemlerini kurup
çalıştırmak için gerekli olan yasal düzenlemeler yeterli. Fakat yasal süreçlerin hızlandırılması için mevzuatta bazı iyileştirmelerin
yapılması gerekiyor.”

Else Enerji Genel
Müdürü Mustafa
Herdem, ülkemizde
güneş enerjisi
sistemlerini kurup
çalıştırmak için yasal
düzenlemelerin
yeterli olduğunu,
ancak süreçlerin
hızlandırılması ve
bazı iyileştirmelerin
yapılması gerektiğini
ifade etti.

Mustafa Herdem

12 haftada hazır;
8 yılda kendini
amorti ediyor
“Bugün ülkemizdeki şartlar uygun
olursa bir tesisi 12 haftada hazır
hale getirebiliriz. Gümrükteki gecikmeler ve ürünü alacağımız ülkelerin
stoklarında bulunmaması bu süreyi
biraz uzatabilir. Güneş enerjisi sistemlerine yapılan yatırımlar 7. veya
8. yılında kendini amorti edebiliyor.
Panel üreticisi firmalar ürünlerine
25 yıl performans garantisi ve
10 yıl da fiziki garanti veriyorlar.
Performans garantisinde ilk 10
yılda öngörülen verim kaybı yüzde
10. 10. yıldan sonra yüzde 10 daha
hesaplanıyor. Sistemlerin ekonomik
ömrü ise 35 yıl.”

Ortak Çalışma Grubu STA raporunu yayımladı

Müzakereler için Japonya onayı bekleniyor
Türkiye-Japonya arasında kurulan Ortak Çalışma Grubu (OÇG), iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan
Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) yönelik raporunu yayımladı. Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, müzakerelere
geçiş için Japonya’nın iç onay sürecini tamamlamasının beklendiği bildirildi.

U

zakdoğu’nun dev ekonomilerinden
Japonya ile Türkiye arasındaki STA
müzakerelerinin başlaması için geri sayım
başladı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın
geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Japonya ziyaretinde söz konusu anlaşmaya yönelik
ilk adım atılmıştı. Bu kapsamda TürkiyeJaponya Ticaret ve Yatırım Zirvesi’nin ilk
toplantısında Ortak Çalışma Grubu (OÇG)
kurulmuştu. OÇG, kısa bir süre önce nihai
raporunu yayımlandı. Bakanlıktan verilen
bilgiye göre; bundan sonraki süreçte Japon
tarafının söz konusu rapora yönelik iç onay
sürecini tamamlamasının ardından STA
müzakerelerine geçilebileceği belirtildi.

Raporda öne çıkan hususlar
OÇG analizinde iki ülkenin STA anlaşma-

sı yönündeki isteğin altı çiziliyor. Raporda
dikkat çeken başlıklardan biri ikili ticaretteki farklılık. Bir çok konunun detaylı olarak
ele alındığı rapora yönelik değerlendirmede;
anlaşmanın, yatırım ve işbirliği imkanlarını
zenginleştireceği, geleneksel olarak ülkemiz
aleyhine seyreden ikili ticaretin daha dengeli
bir yapıya kavuşturularak artırılmasına hizmet etmesinin beklendiği kaydedildi. T.C.
Ekonomi Bakanlığı’nca rapora ilişkin temel
hususlar şöyle sıralandı:
•

Ülkemiz ile Japonya arasındaki ticaret
ürün grupları itibariyle birbirini tamamlayan bir yapıdadır. Diğer taraftan, ikili
ticaret ve yatırım değerlerinde son yıllarda görülen kayda değer artışa karşın,

söz konusu değerlerin halen istenilen
düzeyde olmadığı görülmektedir.
•

Gerçekleştirdiği görüşmelerde birçok
hususu ele alan OÇG, her iki ülke arasında kapsamlı ve ileri düzeyde bir STA
akdedilmesine yönelik müzakerelere
başlanılmasını teklif etmektedir. Öte
yandan, 2012 yılı itibariyle ülkemiz ile
Japonya arasında toplam ticaret hacmi
3,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş
olup, bu rakamın yaklaşık 3,6 milyar
dolarlık kısmını ülkemizin Japonya’dan
gerçekleştirdiği ithalat oluşturmaktadır.
Ayrıca, 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle
Japonya’nın ülkemize yaptığı toplam
yatırım miktarı 1 milyar 91 milyon do-

lara ulaşmış olup, 165 Japon firması bu
kapsamda ülkemizde faaliyet göstermektedir.

STA Nedir?
Serbest Ticaret Anlaşması (STA), taraf ülkelerin kendi aralarında gümrük vergisi ve
kısıtlamalarını kaldırmaları ancak üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifeleri oluşturmamaları, anlaşma dışında kalan üçüncü
ülkelere her üye ülkenin kendi milli gümrük
tarifesini uygulayabildiği bir ekonomik birleşme. STA’da Gümrük Birliği’nden farklı
olarak üçüncü ülkelere ortak bir gümrük tarifesi uygulanmamaktadır. Ayrıca Gümrük
Birliği’nde serbest dolaşım ilkesi geçerli iken
STA’da ise menşe kuralları uygulanıyor.
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Abdullah ÇÖRTÜ

B

üyük ülkeler aynı zamanda ellerindeki araçları birbiriyle
uyumlu kullanıyorlar. Mesela ekonomik ve teknolojik araçlarını politik ve stratejik amaçlarına destek
sağlayacak şekilde kullanmadıklarını düşünmek akıllıca olmaz kanaatindeyim. Mesela FED’in birkaç ay
önce açıkladığı varlık alımını 2014

abdullah.cortu@ostim.com.tr

“Ortadoğu’da işler
“zor Dostum zor”

B

üyük ülkeler sık sık politika
değiştirmiyorlar. Politikalarını
değiştirseler bile stratejileri çok uzun
vadeli… Dostlarını ve düşmanlarını
da bu stratejilerine göre belirliyorlar.
Stratejileri uzun vadeli olduğu için
dostları ve düşmanları da uzun vadede ancak değişiyor. Maalesef görece
küçük ülkeler sürekli karar değiştiriyorlar. Daha da acısı bu değişken
kararlar, sonuçta büyük ülkelerin
menfaatlerine hizmet eder hale geliyor. Aynen santranç oyunu gibi…
Bir de bakıyorsunuz hangi hamleyi yaparsanız yapın karşı oyuncuya
hizmet ediyorsunuz. Ne kastettiğimi
biraz daha somutlaştırmam gerekiyor
zannederim. Barack Hüseyin Obama ABD başkanı seçildiği zaman
yapılan yorumlarda ABD’nin artık
Ortadoğu’da savaşa sıcak bakmadığı,
Bush ve Clinton’dan farklı olarak barış yanlısı bir politika izleyeceği, bu
açıdan bir şans olduğu söylendi. Ancak geldiğimiz noktada Obama’nın
Suriye’ye girmesi için neredeyse
özel bir gayret sarf ediliyor. Eğer
Suriye’ye girmek ABD’nin lehine
ise en azından Türkiye’yi Suriye’ye
girmek konusunda istediği çizgiye
getirdiğini söyleyebiliriz. Satranç
oyununda Türkiye’nin Suriye hamlesi çok istikrarlı değil gibi duruyor.
En azından kısa vadede…

"Geldiğimiz noktada
Obama’nın Suriye’ye
girmesi için neredeyse
özel bir gayret sarf
ediliyor. Eğer Suriye’ye
girmek ABD’nin lehine
ise en azından Türkiye’yi
Suriye’ye girmek
konusunda istediği çizgiye
getirdiğini söyleyebiliriz.
Satranç oyununda
Türkiye’nin Suriye hamlesi
çok istikrarlı değil gibi
duruyor.
En azından kısa vadede…"

baharından itibaren durduracağını
ilan etmesi bugün Ortadoğu’da yaşananlardan bağımsız bir karar mıdır? Bilindiği üzere ABD ekonomik
göstergelerin düzelmeye başladığını,
artık genişletici para politikasına gerek olmadığını söyledi. Bu yeni politika daha uygulamaya başlamadan
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etkisini gösterdi ve bizim de içinde
bulunduğumuz cari açık veren ve yabancı tasarruflara muhtaç ülkelerde
ekonomik huzursuzluk başladı. Ekonomik huzursuzluğun Hindistan gibi
dünyanın parlayan ekonomilerinde
çok şiddetli görülmesi, Brezilya’dan
Endonezya’ya kadar coğrafi sınır tanımaması etkinin gücünü gösteriyor
diye düşünüyorum. ABD’nin artık
dünyayı fonlamayacağım açıklamasını Ortadoğu’daki son gelişmelerden bağımsız yorumlamak mümkün
mü?
Ülkemizde döviz kurlarındaki artış
birkaç açıdan sıkıntının öncü göstergesidir. Uzun süre devam eden
değerli TL’den dolayı şirketlerimizin ciddi döviz borcu var. Kambiyo
zararları şirketlerimizi sıkıntıya sokabilir. Yabancı yatırımcıların ülkemizi terk etmesi ayrı bir sorun olarak
karşımıza çıkabilir. Bu arada Suriye
ile ilgili gelişmelerin yabancı yatırımcıları nasıl etkileyeceğini mutlaka dikkate almak lazım.
Merkez Bankası döviz kurundaki artışı kontrol etmek için ciddi çaba sarf
ediyor. Büyümeden fedakarlık etmek
istemediği için faizleri artırmak niyetinin olmadığını söyledi. Ancak
son günlerde bankalar faiz artışına
gidiyorlar. Kredi kullanan şirketlere gönderdikleri yazıyla faiz artışını deklare ediyorlar. Henüz Merkez
Bankası faiz artışı yapmadığı halde
bankaların kredi faizlerini artırması
gelecek için iyi gösterge değil…
Ortadoğu kazanı hararetini artırarak
kaynamaya devam ediyor. Kaynama sıcaklığının kaç derece olduğu
da belli değil. Kazanın altındaki sıcaklığı kim ayarlıyor, bu kaynama
kimin işine yarıyor o da belli değil.
Fakat en azından kısa vadede ülkemizin işine yaramadığı kesin. Siz
bu yazıyı okurken büyük ihtimalle
Ortadoğu’da sıcaklık biraz daha artmış olacak.

ABD’li çelikçiler koruma istedi
ABD'de çelik sanayinde faaliyet gösteren firmalar, Ticaret
Temsilciliği'nden, sektörü Avrupa'dan yapılan ithalattaki artışa karşı
korumasını istedi. ABD'li çelik üreticileri, Avrupa'da aşırı üretimin
önüne geçilmesini istiyor.

A

B-ABD serbest ticaret müzakerelerinde Washginton'ı temsil eden Michel
Froman'a mektup gönderen SMA, "Avrupalı
ülkeler, kendi çelik üretim kapasitelerindeki
fazlayı azaltmak için teşvik edilmeli. ABD,
diğer ülkelerin fazla malları için damping yeri
olamaz." dedi. Büyümenin hızlanmaya başladığı ABD'de çelik piyasası Avrupa'dakinden
daha iyi durumda. Bu da ABD'de ithalatın geçtiğimiz 18 ayda artmasına yol açtı. ABD'deki
iç pazardaki son fiyat artışı, ithalatın daha da

Çin çelik sektöründe karlılık azalıyor
Çin Demir Çelik Derneği (CISA) yetkilileri tarafından
yapılan açıklamada, Çin'in önümüzdeki 3 yıl içerisinde 110
milyon tonluk yeni pik demir ve 130 milyon tonluk yeni
çelik üretim kapasitesini faaliyete geçireceği bildiriliyor.
Çin çelik talebinin önümüzdeki yıllarda önemli değişimler
göstermesinin beklenmemesine rağmen, yatırımların
devam ettiği ve fazla kapasite probleminin çelik endüstrisi
için büyük bir risk olduğu
belirtiliyor. Şanghay Metal
Market'in yeni kapasitelere
mesafeli yaklaştığı ve fazla
kapasiteler nedeniyle, çelik
sektöründeki
kârlılığın
azaldığı ifade ediliyor.

Hidrolik kırma yöntemine destek
İngiltere Başbakanı David Cameron, kaya gazı çıkarmada
kullanılan tartışmalı "hidrolik kırma" yönetimine tam destek
verdi. Bir gazetede kaleme aldığı makalesinde Cameron,
kaya gazı kullanımıyla enerji faturalarının düşeceğini,
istihdam yaratılacağını ve kaya gazı çıkarılan bölgelerin ek
gelirler elde edeceğini yazdı. Cameron, "Eğer bu teknolojiye
destek
vermezsek
ailelerin faturalarını
ödeyebilmelerine
yardımcı olmak ve
ülkemizi daha rekabetçi
hale getirmek için
çok büyük bir fırsatı
kaçıracağız." dedi.

DTÖ ‘ticaret ve yenlikçilik’i konuşacak
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bu yılın Ekim ayında
gerçekleştirilecek olan "2013 DTÖ Kamu Forumu" etkinliğinin
geçici programını açıkladı. Buna göre Forum'un bu yılki
ana teması 'ticaret ve yenilikçilik'
olacak. Bu çerçevede; teknolojik
yenilikçiliğin ticari eğilimleri
etkileyip etkilemediği ve bu
tip ilerlemelerin gelişmekte
olan ülkelerin ticaret yapma
kapasitesini ne yönde etkilediğine
dair konular geniş bir katılımla ele
alınacak.

AB'nin telekom sektöründe değişim talebi
Avrupa Birliği'nin rekabetçilik otoritesi tarafından, mevcut
düzenleyici yapının Avrupa Birliği genelinde tek bir
düzenleyici organ ile ikame edilmesi adına 28 üye ülkenin
telekom regülatörlerine yönelik bir çağrı yapıldı. AB
bünyesinde konuya ilişkin gerçekleştirilen farklı araştırmalar,
oluşturulacak olan tek bir telekomünikasyon piyasasının
Birliğin GSYİH'na 110 milyar avro büyüklüğünde bir yıllık katkı
yapabileceğini iddia ediyor.
Aynı çalışmalarda, sınırlar
ötesi
konsolidasyonun
tesis edilmesi ve farklı
düzenleyici
yapıların
bertaraf edilmesi adına
telekom sektöründe önemli
reformlara gidilmesinin
vurgulandığı biliniyor.

Almanya’dan AB’ye enerji resti

artmasını beraberinde getirdi.
SMA, kapasite fazlası sebebiyle her türlü çelik
ürününde ithalatın arttığını, ancak en büyük zararı Avrupa'dan gelen çelik levhalar sebebiyle
gördüklerini söyledi. 2012 yılında bir önceki
yıla göre bu ürünün Almanya'dan ithalatında
%20, Fransa'dan ithalatında %63, Polonya'dan
ithalatında %120, İtalya'dan ithalatında ise
%4.655 artış kaydedildi. SMA'nın mektubunda, "İthalattaki bu artış ABD pazarındaki talep-

KISA KISA

ten kaynaklanmıyor, büyük ölçüde dünyanın
başka yerlerindeki ciddi kapasite fazlasından
kaynaklanıyor." denildi. SMA, ayrıca, Avrupalı ülkelerin üretimi azaltmaları gerektiği halde
bunu yapmadığını, bazı Avrupalı Hükümetlerin devreye girerek fabrika kapatmaların önüne
geçtiğini ya da ertelediğini ve bu sebeple arztalep dengesini bozduğunu savundu.

Almanya Ekonomi Bakanı Philipp Rösler, ülkesi bir yandan
nükleer enerji üretiminden çıkış sürecindeyken Avrupa
Komisyonu'nun enerji politikalarına karışmamasını istedi.
Almanya daha önce de Brüksel ile enerji konularında
anlaşmazlığa düşmüştü. AB şimdi Almanya'da yüksek oranda
enerji kullanan firmalara tanınan şebeke ücret muafiyetini
soruşturuyor. Konu, Avrupa Birliği'nde enerji için en yüksek
fiyatların ödendiği ülkelerden
biri olan Almanya'da rekabet
gücü açısından büyük önem
taşıyor.

ALMANYA’NIN
Tüm kıtalarda temsilcilikler ve yan kuruluşlar. Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrik
ka
ve Türkiye gibi büyüyen pazarlarda fuarlar. Küresel ticaretiniz için en uygun meccra:
Messe München International’e hoş geldiniz.
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Teğet, tekerrür eder mi?

Ü

lkemiz dünyada cari açığa dayalı ekonomi yöneten ülkelerle birlikte tekrar bir ekonomik türbülansa girmektedir.
Aynştayn’a göre aptallık, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemektir. 1950’den
bu yana cari açığa (kapitülasyonlara) dayalı ekonomi politikası uygulamak üç ila
beş yıllık sürelerde ekonomiyi türbülansa
sokmaktadır. Cari açıkla yaratılan sahte refahın ömrü bu kadar olmaktadır. Yaratılan
bu türbülansta zararın tamamı garip guraba,
esnaf ve KOBİ’ler tarafından ödenmektedir.
Her türbülansta bu gurubun borçları artmakta, üretim kabiliyeti düşmekte, sermayeleri
kaybolmaktadır. Ülkeyi yöneten siyaset lobisi bu kaybın üzerini örtmek için oy aldığı
tabanın değerlerine hitap etmekte, günah
keçisi olarak Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen iç ve dış güçleri adres göstermekte,
vatan-millet-Sakarya edebiyatı yapmakta ve
1950’den bu yana her krizde milletin hafızasını adeta resetlemektedir. Her seferinde de
bunu başarmaktadır.
Bu türbülansta ne yapmalıyız? Öncelikle
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sorunlarla çözümü konusunda samimi ve tutarlı olmalıyız. Örneğin, “cari açığın nedeni
enerji açığımızdır”, gibi gülünç laflar etmemeliyiz. Bu laf, “okullar olmasa milli eğitimi ne güzel idare ederdim” diyen idareyi
maslahatçılara benzemektedir. Ya da kredi
kartları ile ilgili olarak, “Önce kazanacağız
sonra harcayacağız, ayağımızı yorganımıza
göre uzatacağız” gibi lafzı doğru ancak içi
boş laflar ederek, suçu başkasına atmayacağız.
Ülkedeki cari açığın tek bir nedeni vardır.
Siyaset lobisinin iktidarda kalmak için sahte
refaha dayanmasıdır. Cari açık ülkenin kaderi değil, ne pahasına olursa olsun koltukta
kalmak isteyen siyaset lobisinin bir tercihidir.
Kredi kartları ile yapılan harcamalarda çıkan
sorun gerçekte siyaset lobisine ayna tutmakta, yol göstermektedir. Fakat siyaset lobisi
bunu olabilecek en ters şekilde anlayarak
işaret edilen yere değil, işaret parmağına bakarak konuyu saptırmaktadır. Vatandaş geçinemediği için kredi kartına yüklenmiştir.
Kredi kartı olmadan önce de vatandaş zaten
bakkal, kasap, manav, ev sahibi, eşe dosta
borçluydu. Kredi kartı bunu sadece ölçülebilir hale getirdi. Siyaset lobisinin buradan
çıkarması gereken ders, vatandaşın hayat
pahalılığı altında inlediği ve buna çare bulması gerektiğidir.
Türbülans yönetiminde birinci hedefimiz
garip gurabayı, esnafı ve çalışanları korumak olmalıdır. Bunu nasıl yapacağız? İlk
hedef vatandaşın, gelirini artıramıyorsak,
giderlerini azaltmak olmalıdır. Bunun için
yapılması gereken ilk işlem vatandaşın temel tüketim kalemleri üzerindeki faiz ve

enflasyon etkisini en aza indirmektir. İkincisi ise vatandaşın temel tüketimleri için aldığı borçlarını sıfır faiz ve sıfır enflasyonla
uzun vadeye yayılmasıdır.

verilmesinin düşünülmediğini açıklamıştır.
Garip gurabanın merkez bankası ile faiz lobisinin merkez bankası olmak arasındaki en
önemli gösterge.

Merkez Bankası faiz lobisinin borçlanarak
ülkeye getirdiği dövizle değil, garip guraba,
esnaf ve KOBİ’lerin yarattığı enstrümanlarla para yaratmalıdır. Örneğin Merkez Bankamız, kredi kartları ve tüketici kredisi alacaklarını sıfır faizle aynı gün içinde kırmalı
ve nakde dönerek açık piyasa işlemlerinde
faiz lobisini değil, vatandaşı baş tacı etmelidir. Bu şekilde esnafın ve vatandaşın hem
faiz hem de işlem giderleri düşecektir. Bankalar, vatandaşın yarattığı kredi kartı borç
stokunu, yurt dışında teminat göstererek
döviz borçlanacaklarına, bunu merkez bankasına vererek vatandaşın ödediği komisyon
ve faizleri, faiz lobisinin yurt dışı ayağına
aktarmamış olur. Merkez bankası ve siyaset
lobisi de, vatandaşının temel tüketim için
kullandığı kredi kartı borç stokunu bile yurt
dışında borçlanma aracı olması, ayıbından
kurtulmuş olur.

Merkez Bankası acilen, imalatçı esnaf ve
KOBİ’lerin alacak senetlerini de açık piyasa
işlemleri ile sıfır faizle reeskonta tabi tutmalıdır. Bu şekilde imalatçılarımızı resmi ve
gayri resmi tefecilerin elinden kurtarmalıdır.

Merkez Bankası acilen, bankaların portföyünde bulunan konut kredisi alacaklarının
örneğin 100.000.-TL’ye kadar olanlarını
açık piyasa işlemlerinde teminata kabul etmelidir. Bunun karşılığında, Merkez Bankası kendi borç alma faizinden (yılık %3,5)
bankalara fon kullandırmalıdır. ABD, 2008
yılında çıkan krizden bu yana her ay 85
milyar dolar para yaratmakta ve bunun yarısı kadar konut kredisi tahvillerini nerdeyse
sıfır faizle nakde dönmektedir. Bu tahvillerin 30 yıl vadeli olduğunu da unutmayalım.
Keza ABD, dünyada ekonomik türbülansa neden olan çıkış stratejisinde de, konut
kredilerine dayalı tahvillerin piyasaya geri

TESK’ten ‘kuruş’ uyarısı
2

Türkiye Esnaf
ve Sanatkarları
Konfederasyonu ((TESK)
Genel Başkanı Beendevi
Palandöken, alışvverişlerde
kuruş olarak alınm
ması
gereken para üstllerinin
verilmemesini
eleştirdi.
Bendevi Palandöken

005 yılında yeniden ekonom hayata geri dönen
nomik
kuruş kullanımının bugün
hala ooturmadığını savunan
Paland
Palandöken,
“Etiketlerde
kuruşlu
kuruşl fiyatlar nakit ödeyen
ge
için geçerli
değil.” dedi. Bazı
etiketlerde
kuruşlu fiyatlar
etiketl
yazıldığını,
peşin yapılan alış
yazıldığ
verişlerin
sonunda para üstü
veriş
olarak kuruş ödenmesi gerektiği halde
büyük marketlerde
kuruş ödemelerinin yapılmadığını

011 yılında büyük vergi mükellefleriyle isteğe bağlı olarak başlatılan E-Fatura uygulaması; Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın 397-421 ve
424 sayılı Vergi Usul Kanunu genel
tebliğlerinde belirtilen şartlara sahip
kuruluşlar için zorunlu hale geliyor.
E-Dönüşüm Projeleri kapsamında
yürürlüğe girecek olan e-faturayla ilgili merak edilenler ve sistemin işleyişi OSTİM firmalarının temsilcileri
ile OSB çalışanlarına anlatıldı.
E-faturaya geçme sürecinde ve geçtikten sonra takip edilecek yöntemlerin sunulduğu etkinlikte Uyumsoft

E-Dönüşüm Projeleri Kanal Yöneticisi Volkan Şahin, sisteme dahil
olan firma niteliklerini aktardı. Sistem hakkında detaylı bilgiler veren
Şahin, firmaların 1 Eylül 2013 tarihine kadar E-Fatura için Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) başvuruda
bulunmaları gerektiğini hatırlattı.
Yeni sistemin vergi ve fatura kaçaklarını önlemeyi de amaçladığını kaydeden Volkan Şahin, kağıt faturaya
göre avantajlardan da bahsetti. Şahin, “Kağıt fatura kullanımının sona
ermesiyle kağıt, baskı, yazdırma,
posta ve arşiv gibi maliyetler sona

Bütün bunlara rağmen para politikası ile alınacak mesafe sınırlı ve geçicidir. Esas yapılması gereken maliye politikasında vatandaş
endeksli zihniyetin hâkim olmasıdır. Siyaset
lobisi hayır hak bir iş yapmak istiyorsa, maliye politikasını istihdam ve üretim odaklı
hale getirmelidir.

"Merkez Bankamız, kredi kartları ve
tüketici kredisi alacaklarını sıfır faizle
aynı gün içinde kırmalı ve nakde
dönerek açık piyasa işlemlerinde
faiz lobisini değil, vatandaşı baş
tacı etmelidir. Bu şekilde esnafın ve
vatandaşın hem faiz hem de işlem
giderleri düşecektir."

Etikette yazıyor ama
nakit ödeyenler için geçerli değil!
ifade eden Palandöken, “Kuruştan para kazanan marketler gibi halkımız bilinçli davranıp
kuruşunu istemeli. Devir 1 kuruşun hesabını
yapma devri.” şeklinde konuştu.

“Beğenmeme lüksümüz yok”
Enflasyonun düşük kalması ve halkımızda tasarruf bilincinin artırılması için kuruş kullanımının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan
Palandöken, “2005 yılında tekrar hayatımıza
giren kuruş kullanımının bugün hala oturmadığını görüyoruz. İnsanımız para üstü olarak
kuruş kaldığında kimisi utanıyor istemeye,
kimisi de önemseyip istemiyor. Biz, kuruşları
beğenmeme veya almama lüksü olacak kadar

E-Fatura tasarruf sağlıyor
2

2008 dünya krizinde ABD, vatandaş odaklı
para politikası izleyerek vatandaşın geçiminin üzerindeki faiz ve enflasyon yükünü
sıfırlamıştır. Bu şekilde ABD vatandaşlarını
harcanabilir geliri artırılmış, geliri artan vatandaş bunu borcunu azaltmada kullanarak
tekrar istikrarlı tüketim potansiyeline kavuşmuştur.

erecek. En son Bilentis araştırmasına göre E-Fatura düzenlemenin,
satıcı için %57, alıcı için ise %62
daha fazla tasarruf sağladığı ortaya
çıkmıştır.” dedi.
E-faturaya geçiş süreci 31 Aralık
2013 tarihine kadar devam edecek.
Bu periyotta 30 bin mükellefin sisteme girmesi bekleniyor. 2016 yılına
kadar ise kağıt faturanın sonlandırılması hedefleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2014 yılı itibariyle E-Defter,
E-İrsaliye, E-Ödeme, E-Bilet ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) projelerini de hayata geçirecek.

zengin değiliz. Tekrar kuruş bilincinin oluşturulması için çalışma yapılmalıdır.” dedi.
Piyasaya daha fazla kuruş sürülmesini isteyen
Bendevi Palandöken, kuruşlu para üstünün
ödenip ödenmediği de yapılacak denetimlerle
takip edilmesi gerektiğini belirtti. TESK Genel Başkanı şu görüşlerin altını çizdi: “Bazı
büyük marketlerin kuruşlu para üstü çevirmediğini görüyoruz. Esnafta para üstü kalmasın
diye sakız ya da kibrit veriyor. Artık kuruş
değerinde bir mal olmadığı için bu işten zarar
bile eden esnafımız var iken büyük marketlerin kuruşları vermemesi çok yanlış bir uygulama.”
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden

A

OSTİM’e hizmet atağı

nkara Büyükşehir Belediyesi Belediyesi, Ankara Sanayi Odası ve
OSB’lerle imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde başlattığı altyapı çalışmalarını
tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi
tarafından OSTİM OSB bölgesinde üstgeçit
köprü, çevre düzenleme, yol, asfalt ve kaldırım
yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Trafiğe çözüm
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ana arterlerindeki, ilçelerindeki hatta mahallerindeki
trafiği rahatlatacak olan yol çalışmalarından
biri olan; Alınteri Bulvarı ile Uzay Çağı Caddesi kesişimindeki köprülü kavşak planlanan
süreden önce tamamlandı. Trafiğe nefes aldıracak; 78 metre uzunluğunda ve 4 açıklıklı
olarak inşa edilen üstgeçit köprü ile hem Alınteri Bulvarı ve 100. Yıl Caddesi kesişimindeki
kavşak rahatlatılacak hem de Bağdat ve Uzay
Çağı caddelerinden, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerine metro hattının üzerinden
kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek,
vatandaşları ve esnafı ilgilendiren
çok önemli yol çalışmalarına imza
atıldığını söyledi.

“Önemli yol çalışmaları yapıldı”
Başkent’in dört bir tarafında tüm Ankara’yı,
ilçelerini, mahallelerini, buralardaki vatandaşları ve esnafı ilgilendiren çok önemli yol
çalışmalarına imza atıldığını söyleyen Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,
“Yapımlarını büyük ölçüde bitirdiğimiz yol ve
köprülü kavşak çalışmalarımız önümüzdeki
günlerde bir bir hizmete girecek” dedi.

Alınteri Bulvarı ile Uzay Çağı Caddesi kesişimindeki üstgeçit köprü çalışması planlanan
süreden daha önce tamamlandı. Köprü bölge trafiğini önemli oranda rahatlatacak.
Büyükşehir Belediyesi OSTİM OSB’de çevre
düzenleme faaliyetlerine de ayrı bir önem verdi.
Park ve bahçeler düzenlenerek ağaç dikimi
gerçekleştirildi.

Bu yıl içerisinde Ankara’da toplam 32 adet
köprülü kavşak çalışması yapılacağını anlatan
Başkan Gökçek, “Daha önce ihtiyaç bulunduğunu tespit ettiğimiz ve hemen çalışmalarına
başladığımız yeni yol ve köprülü kavsak çalışmalarımızın hepsini bir arada yürütüyoruz.
Yeni çalışmalarımızla dünyaya örnek trafiğimiz, yolları ve köprüleriyle de hem estetik,
hem yeşil hem de konforlu yolculuğun adresi olacak.” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin başlattığı kaldırım
yenileme çalışmaları.

Yenilenen asfaltlar, yollara yeni bir çehre kazandırdı.

Anadolu’dan Avrupa’ya lojistik köprü
Türkiye’nin en büyük lojistik projelerinden biri olan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları (BALO) projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde
başlıyor. Anadolu’da üretilen ürünleri demiryoluyla Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen proje kapsamında ilk güzergah Manisa-Münih.

B

üyük Anadolu Lojistik Projesi ile sa- %51’ini, İzmir %61’ini, Bursa %78’ini
nayicinin rekabet gücünü artırmayı Avrupa’ya yaparken; Anadolu’nun orhedeflediklerini belirten TOBB Başkanı tasındaki Konya %33’ünü, Gaziantep ise
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
sadece %24’ünü Avrupa’ya
‘’Bugüne kadar Anayapabiliyor. Yani, nakliye
dolu sanayicisi, ürünmasrafları rekabet gücülerini ulaşım sorunları
nü azalttığı için; Anadolu,
ve sistem olmaması neGümrük Birliği’ne giremideniyle demiryolundan
yor. Balo projesi ile bu soAvrupa’ya ulaştıramırunu çözeceğiz.’’ dedi.
yordu. Özellikle nakliHisarcıklıoğlu, “Artık, saye masrafları, Anadonayicilerimiz
ürünlerini
lu’daki
sanayicimizin
demiryolu
taşımacılığıyrekabet gücünü engellila, daha uygun navlunlarla
Rifat Hisarcıklıoğlu
yor. Avrupa Birliği ile
Avrupa’ya yollayacaklar.
Gümrük Birliği anlaşAnadolu’nun
farklı
ilması olmasına rağmen,
lerinden Bandırma’ya tabu avantajı sadece batı bölgesindeki ille- rifeli olarak gidecek trenler, Marmara
rimiz kullanabiliyor. İstanbul, ihracatının Denizi’ni geçerek Tekirdağ’a ulaşacaklar.

Tekirdağ’dan itibaren Avusturya Devlet
Demiryolları ile yaptığımız iş birliğiyle
yüklerini Münih ve Köln’e ulaştıracaklar.”
diye konuştu. TOBB Başkanı, zamanla diğer Avrupa ülkelerine de yük taşımacılığının başlayacağını ifade etti.

Yük toplama merkezleri kurulacak
Anadolu’nun bazı illerinde yük toplama
merkezleri kuracaklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri
verdi: “Batı ile Anadolu’daki sanayicimiz
arasında kilometrelerce
uzaklık farkına rağmen,
Almanya’ya gidecek bir
tır hacmindeki yükün
navlun farkı ortalama
olarak 125-200 Avro’ya
kadar düşecek. Böyle-

likle yabancı yatırımcı, lojistik sorunlarını
çözmeye başlayan Anadolu’ya daha çok ilgi
gösterecek, yeni yatırımlar ile bölge, katma
değeri yüksek ihraç ürünleri satar durumuna
gelecektir. Hedefimiz, tarifeli blok tren taşımaları organize ederek, Anadolu'dan Avrupa
ve İskandinavya'ya ve devamında Pakistan
treni ile bağlantı sağlayarak, Orta Asya ve
Uzak Doğu’ya demiryolu ile yük taşıma faaliyetlerine başlamak.”
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7 ayda 46.2 milyar TL'lik
teşvik belgesi

O

cak-Temmuz'da, öngörülen sabit yatırım
tutarı altıncı bölgede yüzde 251 arttı; 1.6
milyar TL'den 5.5 milyar TL'ye yükseldi.
Öngörülen istihdam yüzde 79 artarak, 9,190 kişiden 16,438 kişiye yükseldi" diyen Bakan Çağlayan
yeni teşvik sisteminin üretimi ve istihdamı desteklediğini, gelir dağılımını iyileştirmeye destek olduğunu kaydetti. Çağlayan, "Verilen yatırım teşvikleri, Türkiye'nin büyümesi, cari açığın azaltılması,
işsizliğin çözümünde toprağa atılan tohumlardır"
diye konuştu.
Çağlayan şunları söyledi: "Temmuz ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımında, öngörülen toplam 5 milyar TL sabit
yatırım tutarının yüzde 52'si (2.6 milyar TL) ile en
yüksek pay imalat sektöründedir. Toplam içinde
Hizmetler sektörünün payı yüzde 37 (1.8 mil- yar
TL), enerji sektörünün
törünün payı yüzde 7 (325
milyon TL), madencilik sektörünün
payı ise yüzde 4 (216 milyon TL) seviyesindedir. İmalat
alat sektörü içerisindeki
yatırımların 7255 milyon TL'si dokuma
ve giyim, 347 milyon TL'si otomotiv,
242 milyon TL'si
L'si gıda ve
İçecek, 172 milyon
lyon TL'si
çimento
sektöründe
ktöründe
iken,
hizmetler
etler
sektörü içeriZafer Çağlayan
sindeki yatı-

rımlarda 419 milyon TL'lik pay ile Turizm sektörü
ilk sırada yer alırken, ardından 394 milyon TL'lik
yatırımla eğitim sektörü gelmektedir."
Yeni teşvik sistemi döneminde düzenlenen 5 bin
567 adet yatırım teşvik belgesinin; 3 bin 174 adedinin bölgesel, 23 adedinin büyük ölçekli, 2 bin
363 adedi genel, 7 adedi ise stratejik mahiyete
sahip olduğunu belirten Çağlayan, "Yatırım teşvik
belgelerinde öngörülen toplam 84.1 milyar TL'lik
sabit yatırım tutarının; 39 milyar TL'si Bölgesel,
3.8 milyar TL'si büyük ölçekli, 32,1 milyar TL'si
genel, 9.2 milyar TL'si stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir. Yeni teşvik sistemi döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 84.
1 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 39.8
milyar TL'si imalat, 19.2 milyar TL'si hizmetler,
18.77 milyar
mil
ilya
yarr TL
si en
enerji vve 6.5 milyar TL'si ma18.7
TL'si
dencilik sektörlerinded
sektörlerindedir. Yüzde 47'lik pay ile
ilk sırada yer alan im
imalat sektörü içerisindeki
milya TL'si kimya, 7,1 milyatırımların 8.7 milyar
yar TL'si dokuma ve giyim, 5.4 milyar TL'si
otomotiv, 3.2 milyar T
TL'si gıda ve içecek, 1.8
milyar TL'si m
makina imalat sektöründe
hizmetl içerisindeki yatırımlaiken, hizmetler
mily TL'si turizm, 3.6 milrın 5.7 milyar
TL's ulaştırma ve 3.3 milyar
yar TL'si
TL' depolama sektöründeTL'si
di dedi.
dir."

İpekböceği kozadan çıktı

Recep Altepe

T

ürkiye’nin ilk yerli
ve milli tramvayı
İpekböceği bir ay sonra yolcu taşımaya başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
danışmanlığında Durmazlar firması tarafından 2 yılda üretilen
Türkiye’nin ilk yerli
tramvayı
İpekböceği,
Bursa’da
kullanılacağı
hat üzerinde gerçekleştirilen boş test sürüşlerini
başarı ile tamamladı. Bir
ay süreyle 19 bin 740 kg
kum torbası yüküyle teste
devam edecek olan İpekböceği daha sonra yolcu
seferlerine başlayacak.

“Türkiye projesidir”
Deneme
sürüşlerinde
vatman koltuğuna oturan
Bursa Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Recep Altepe, yerli
tramvayın Bursa projesi değil
bir Türkiye projesi olduğunu hatırlatarak, “İpekböceği,
Türk mühendisliğinin geldiği
noktayı gösteren önemli bir
eser. Devam eden test sürüşlerinde görülen aksaklıklar hemen gideriliyor. Şu ana kadar
önemli bir sorun yaşanmadı.
Boş olarak yapılan sürüşlerin
sorunsuz tamamlandığını söyleyebiliriz. Şimdi kum torbalarıyla testler
yapılacak ve
1 ay sonra da
yolculu seferleri başlatacağız.” dedi.

Test sürüşünde
tam puan aldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan
yeni bir destek programı

Sıra tanıtım ve pazarlamada
Girişimcilerin Ar–Ge ve yenileme çalışmalarıyla geliştirdiği teknolojik ürünlerin yurt
içi, yurt dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine 50 bin liraya kadar destek verilecek.

B

ilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı desteklerine
bir yenisini daha ekledi.
Bakanlık tarafından Teknolojik Ürün Tanıtım ve
Pazarlama Destek Programı başlatıldı.
Ar-Ge ve yenilik projeleri
Nihat Ergün
neticesinde ortaya çıkan
teknolojik ürünler veya
prototiplerin yeterli derecede tanıtım ve pazarlanmasının yapılamadığını belirten Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, fikirden ürüne, üründen pazara giden zincirin
halkalarında eksiklik kaldığını ve bu ürünlerin
ticarileşemediğini ifade etti. Destek programıyla genç ve yenilikçi girişimcilerin yaratıcı
fikirleriyle ekonomik birer aktör haline getirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Ergün,
“Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı kapsamında yurt içinde yerleşik
kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşları ile

kanunla kurulan vakıflar
veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge
ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında
tanıtımı ve pazarlanmasına
yönelik faaliyetler desteklenecektir.” dedi.
Programa göre; yurt içindeki tanıtım ve pazarlama organizasyonlarına
katılım bedelleri kuruluşların faaliyet sayısına
bakılmaksızın 25 bin TL’ye kadar Bakanlıkça
hibe olarak karşılanacak. Destek çerçevesinde
yurt içi fuarlar için stant kirası, ürün nakliye
ve depolama bedeli sigorta ücreti ve tanıtım
amacıyla hazırlanacak broşür ve katalog giderlerinin 25 bin TL’si katılımcıya hibe edilecek. Yurt dışı fuarlarında da gümrük işlem
ücretlerinin yanı sıra kuruluşun en fazla iki
çalışanının ilgili seyahat ücretleri de Bakanlık
tarafından hibe olarak karşılanacak.
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Kentsel dönüşüm iş ve inşaat makineleri üreticilerine ivme kazandıracak

400 milyar dolarlık yatırım, yüzde 20 büyüme hedefi

D

eprem kuşağında olan ülkemizde
mevcut yapı stoklarının yeniden
gözden geçirilmesi ve riskli olanların yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, 16.05.2012 tarih ve 6306
sayılı Kanun çerçevesinde hız kazandı. Afet
riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki
riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde,
fen ve sanat norm ve standartlarına uygun,
sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil
etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirleme amacı taşıyan Kanunla önümüzdeki süreçte bir
çok taşınmaz gözden geçirilecek. Kentsel
dönüşüm uygulamalarıyla kamu başta olmak
üzere risk taşıyan çok sayıda bina kullanım
dışı kalacak. Daha sağlıklı ve sağlam bir yapılaşmaya yön vermesi beklenen uygulama
iş ve inşaat makinaları sektörünü yakından
ilgilendiriyor. Sektör, kentsel dönüşüm sürecine ayrılan kaynaktan en üst düzeyde yararlanmak istiyor.
Faruk Aksoy / İMDER Genel Sekreteri: İş
makineleri operatör dahil 3’er kişilik ekip ile
kullanılıyor. Bu da 12 bin kişilik kalifiye eleman ihtiyacı anlamına geliyor. Sektörümüzde 30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Ancak
mevcut elemanlarımız maalesef yürüyen işlerimiz için bile yetersiz kalıyor. 400 milyar
dolar olarak ifade edilen Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin sektörümüzün büyümesine yüzde 20 katkı sağlamasını bekliyoruz. OSTİM firmaları
İş makinaları
sektörü yedek
parça ve imalat
konusunda çok
büyük öneme
haiz. Ciddi bir
imalat kapasitesine sahip. OSTİM Sanayisi Türkiye’miz
için de çok önemli gurur kaynağıdır. OSTİM

ve İŞİM Kümesi gibi kurumlarla
iş birliklerimizi arttırmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Türkiye’nin gurur kaynağı OSTİM firmalarını dünya genelinde
tanıtmak için çalışmalarda bulunuyoruz.
Harun Arab-Sanko Makina/İmalat Makineleri Satış Direktörü: Kentsel dönüşüm, sektörümüz açısından ciddi bir büyüme
sağlayacaktır. Bu süreci iyi değerlendirerek
kentlerimizin yeniden modern
ve depreme dayanıklı olarak inşa
edilme sürecinde katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum.
Kentsel dönüşüm nedir? Kentsel
sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne
alınarak bir bölgenin ekonomik,
toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda
uygulanabilir bir yol haritasının
oluşturulmasıdır. Amacı; yaşanabilir standartlarda kentler oluşturmaktır.

Ülkemiz ve kentlerimiz için çok
önemli olan bu projelerin daha
yaşanabilir, düzenli, modern ve
insan odaklı inşa edilmesi de bir
vatandaş olarak beni mutlu ediyor. 46 ilde başlayan kentsel dönüşümde 7 milyona yakın bina
yıkılacak ve bunların yerine yenileri inşa
edilecek. Bu kapsamda 400 milyar dolarlık
yatırım ön görülüyor. Yıllık 4000 adetten
fazla iş makinesi bu vesile ile pazarda kullanılacak, bu da sektörümüz için yüzde 20’ye
yakın bir büyüme demek.
OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM):
Kentsel gelişmenin toplumsal,
ekonomik ve mekânsal olarak
yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı
ve yaşanabilir hale getirilmesi
için yıkıp yeniden yapma, canlandırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama

yapılması anlamına gelen kentsel dönüşüm,
iş ve inşaat makineleri sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. Gecekondu dönüşüm
ve kentsel yenileme projelerinde ağırlıklı
olarak kullanılmakta olan iş ve inşaat makinelerinden başlıcalar betonyerler, demir
kesme-bükme makineleri, beton ve asfalt
kesme makineleri, kompaktörler, vibratörler,
mastarlar, vinçler, perdah makineleri, kazıcı ve yükleyicilerdir. Türkiye’nin 2023 yılı
500 milyar dolar ihracat hedefinin en önemli
kalemini oluşturan makine sektörü kentsel dönüşümde de önemli bir pay sahibidir.
Önümüzdeki 15 yıl içinde kentsel dönüşüm
için yıllık 20-25 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı da düşünülürse, sektörün yurt içindeki satış faaliyetlerini yakından ilgilendiren
kentsel dönüşüm başta belediyeler olmak
üzere önemli satın almacıların yerli üreticiye
dönüşü için de büyük bir fırsattır. Kuzey ve
Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Orta Doğu
ve Uzak Doğu gibi pazarlarda giderek artan
bir paya sahip olan Türk iş ve inşaat makineleri üreticisi ülkesindeki dönüşümde de yer
almayı istekle beklemektedir.

Hidromek: Özellikle son yıllarda ülkemizde
artış gösteren toplu konut projeleri ve beraberinde kentsel dönüşüm projeleri, büyük
ölçekte yıkım işlerinde ve sonrasında kullanılan makinelere olan talebi artırdı. Sadece
İstanbul’da büyük ölçekli bu dönüşümün
başlamasıyla birlikte 1 milyonu aşkın binanın
yıkılması öngörülüyor. Buna paralel olarak iş
makinelerine olan talebin daha da yükseleceği
bunun da yeni yatırımları ve istihdamları beraberinde getireceği düşünülmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının sağlayacağı bu
ortamda rekabet de yüksek olacaktır. Rekabetçi yönün ayakta kalabilmesi içinse kalite
olgusu sürekli ön planda tutulmalıdır.

Savunmayla işe başladı medikale ödüllü giriş yaptı

M

edikal ve Savunma sektörlerinin ismini
oluşturduğu MEDSAV; biyomedikal
mühendisi Cem Türkmen, sektörün deneyimli
isimlerinden makine mühendisi babası M. Doğan Türkmen ve çalışma arkadaşları tarafından
kurulan bir KOBİ. 3 haftalık girişimci geliştirme eğitiminin ardından MEDSAV’ı faaliyete
geçiren Cem Türkmen, TÜBİTAK’ın teknogirişimciler için ilk defa açtığı projeye ilk başvuran isimlerden.

Sürekli müşteri memnuniyeti anlayışıyla,
mevcut teknolojileri takip ederek pazarda
iyi bir yerde tutunmak istediklerini söyleyen
Türkmen, “Büyüme perspektifimiz; ilk önce
kendi ürünümüzle ihracat yapabilmek ve pazarda ürünlerimizle söz sahibi olabilmektir.”
dedi. Türkmen, savunma ve medikal dahil
geçen yıl yaklaşık bin 400 farklı parça yaptıklarını, 2012 yılında toplamda 20 bin parçayı
üretip sattıklarını ifade etti.

Projeler Ar-Ge tecrübesi kazandırdı

Müşteri isteğine göre tasarım

İşe savunma sektörüne yönelik üretimle başlayan Türkmen, 2011’de katıldığı Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Proje Yarışması’nda
“Hastaneler İçin İlaç Otomasyon Sistemi”
ile ödül alınca medikal sektöründe de hizmet
vermeye başladı. Kendisi hariç tüm yarışmacıların tıp doktoru olduğu yarışmada başarıya ulaşan Cem Türkmen, TÜBİTAK destekli
projeleri de olduğunu; tüm bu süreçlerin kendilerine Ar-Ge tecrübesi kazandırdığını ve
müşteri odaklı üretime yönlendirdiğini kaydetti.

Başarılı girişimci çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Ana sektörümüz tabii ki savunma
sanayi. Medikalde de proje yapıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında da bir kaç çalışmamız
oldu. Hastaneler İçin İlaç Otomasyon Sistemi
var ancak pazar bulamadığımız için seri üretime geçmedik. En azından bizimle çalışan bir
hastane olması gerekiyor ki ürünleri onların
istediği şekilde geliştirelim. Kendi tasarımız
olan hastane karyola menteşeleri de yapıyoruz.
Genelde proje bazlı çalıştık. Firmalar isteklerini söylüyor, biz tasarlayıp onların beğenisine
sunuyoruz; kabul ederlerse üretiyoruz. Savun-

mada ise ülkemizin önde gelen kurumlarının
onaylı alt tedarikçisiyiz. Genelde belirtilen
teknik resme göre üretim yapıyoruz; büyük
parçalar, tank motor kapakları küçük parçalar
pimler… Ayrıca bazı tasarım işleri oluyor. Onları da buradan tasarlayıp gönderiyoruz.”

“Küme sinerji oluşturuyor”
MEDSAV, OSTİM’deki Savunma ve Havacılık ile Medikal Sanayi Kümelenmelerine üye.
Türkmen’in kümelerle ilgili değerlendirmesi
ise şöyle: “Kümenin en büyük avantajlarından
biri; diğer firmalarla bir sinerji oluşturup, bir
hedef konulup o konuda ilerlenecek bir ortamın sağlanması. Türkiye’de kalifikasyon ve
kalibrasyon konusunda gelişmiş bir ortam yok.
Kümede bu ve benzeri faaliyetler gerçekleşiyor. OSTİM’de ilk olarak Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’ne girdik. Bu kümeye kayıt
yaptıran ilk 10 kuruluş arasındayız. Medikal
Sanayi Kümelenmesi kurulunca da hemen üye
olduk. Sağlık Teknolojileri, Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Projesi çok yararlı
oldu. Ürünümüz de bu projede yer aldı.”

Cem Türkmen, ödül aldığı; Hastaneler İçin İlaç
Otomasyon Sistemi’nde pazar bulamamaları
nedeniyle seri üretime geçmediklerini söyledi.
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Dünyada ve Türkiye’de Metro

G

enellikle nüfus yoğunluğu fazla olan
büyük şehirlerde kurulan ve şehir
merkezini süratli bir şekilde durak
ve banliyölere bağlayan elektrikli yeraltı raylı ulaşım aracıdır. Şehir trafiğinin dışında bir
yolu olması, çift hat üzerinde hareket etmesi
metroda çok sayıda vagon kullanabilme ve
yüksek bir hıza erişebilmesi imkanını sağlar.
Metronun çok az sayıda personelle yönetilebilir.
Dünya'da ilk metro Londra’da kurulmuştur.
1863 yılında işletmeye açılan bu metro günümüzde yaklaşık günde sekiz milyon yolcu
taşımaktadır. 1900 yılında açılan Paris metrosu ise günümüzde bir günde beş milyondan
fazla yolcu taşımaktadır. Avrupa’da metroya
sahip diğer şehirler; Budapeşte (1896), Berlin
(1882), Hamburg (1912), Leningrad (1915),
Moskova (1935), Stockholm (1950), Viyana (1898), Madrid (1919), Barselona (1923),
Roma (1955), Lizbon (1959), Milano (1962).
1868 yılında sokak üzerinden geçen hava
hatlarıyla açılan Newyork metrosu 1904 yılında yeraltı hatlarına dönüştürülmüştür.
Amerika’da metrosu olan diğer şehirler, Şikago (1892), Philedelphia (1907), Boston
(1901), Toronto (1921).
Japonya’da Tokyo 1927 ve Osaka 1933,
Arjantin’de Buenos Aires 1911’de metroya
kavuşmuştur. Metroların hava hatları yerden
en az 6 metre yüksekte olur. Çatı, metal veya
betonarmedir. Toprağa sağlam desteklerle dayanır. Yeraltı hatlarında iki sistem uygulanır.
Birincisinde hatların geçeceği galeriler sokak
düzeyinin hemen altında 6-8 metre derinlikte,
ötekinde ise 35-40 metre aşağısındadır. Birinci yöntemle yapılan metrolar daha ucuza
çıkar. Çünkü bunlarda galerilerin kazılmasına
sokak düzeyinden derine doğru hendek açma
yoluyla başlanır, kazılan hendeğin iki yanına betonarme birer duvar örülür. Böylelikle
bir dikdörtgen prizma biçimini alan galeri
bittikten sonra üzeri kapanır ve sokak tekrar
döşenir. Bu yöntemin en büyük sakıncası sokak planını izlemesi, bundan ötürü de uzun,
girintili ve çıkıntısı olmasıdır. Kazı 6-8 metre
gibi orta derinlikte yapılmışsa da çift hatlı galerilerde duvarlar eliptik biçim gösterir. Derin
şebekelerde hatlar sokakların planını izlemez,
çoğunlukla doğru çizgilerden meydana gelir.
Böylece birinden ötekine gidilecek iki nokta
arasındaki yol çok kısa olur. Bu şebekelerde

Dr. İlhami Pektaş

galeriler yuvarlak oyulmuştur. İçlerinden tek
hat geçer. Kesit çapı 3,5-4,5 m arasında bir
çember olan bu galeriler çelik halkalarla döşenmiştir. Ancak son zamanlarda bu çelik halkaların yerini betondan prefabrike ve birbirine
vidalanabilir bir döşeme sistemi almaktadır.
Ray açıklığı hemen hepsinde standarttır (1435
mm). Derin galerilerde çift hat olmaz. Yan
yana açılmış ve her birine tek doğrultuda giden trenler işleyen iki galeri bulunabilir. Sapmalar, dönmeler yalnız istasyon noktalarındadır. Hatlar hiçbir zaman kesişmez. İstasyonlar
yeraltı şebekelerinde galerilerin genişletilmesiyle, hava şebekelerinde ise platform çatısı
kurulmakla yapılır. İstasyonlarda
100-160 metre
uzunluğunda
peronlar
bulunur. Yolcuların
sokağa
çıkmaları çoğu zaman
yürüyen merdivenlerle sağlanır.
Trenler, elektrikli trenlerin aynıdır. Çoğunlukla
çift doğrultuludur. Vagonların
sayısı ve biçimi şebekeye göre değişir. Metro katarları saatte 90100 km yapabilirse de genellikle 60 km’nin
üzerine çıkılmaz. Bir doğrultuda saatte ortalama 20 katar hareket eder. Ancak Londra
metrosunda olduğu gibi saatte 40 katara kadar
çıkılabildiği de olur.

Dünyanın en iyi metroları
Newyork – Amerika

Newyork’da çok az kişinin arabası vardır. Çünkü otopark bulmak , yolda altın aramak gibi bir
şeydir ayrıca vakit çok azdır. 1904 yılında sadece 28 istasyonla açılan metro şuanda 462 istasyona sahip ve günde 4.9 milyon kişiyi taşıyor.
Ayrıca bu metro yılın 365 günü 7/24 saat açıktır.

Londra – İngiltere

Londra metrosu dünya’nın en büyük ve en eski
metrosudur. 1863 yılında inşaa edilen metronun
şuan 405 kmlik hattında toplam 268 istasyonu
bulunuyor. Günde 976 milyon insan Londra’da
bir yerden bir yere gitmek için bu metroyu kul-

lanıyor.

Paris – Fransa
Paris metrosu dünya’nın en eski 2. metrosundan birisidir. Paris’in her noktasına metro ile
ulaşmak mümkündür. 214 kmlik hat ve 380
istasyona sahip olan bu metrodan bir istasyonda indiğinizde sadece 500 metre yürümeniz
gerektiğinden de kapsama alanı olarak en iyi
metro kabul ediliyor. Günde 4 milyon insan
bu metro ile taşınmaktadır.

Moskova
Dünya’nın en dakik metro sistemi olarak anılan Moskova metrosu ortalama bir iş gününde
8.2 milyonun üstünde insan taşıyor. Moskova metrosu 290 km.lik
hattıyla 172 istasyona sahip. Bu
metronun büyük
bir bölümü yerin
altından
ilerlese
de küçük bir kısmı ise köprünün
üstünden giderek
hem Moskova’nın
hem de Yauza
nehri’nin manzarasıyla her gün insanları büyülemeye devam
ediyor.

Montreal – Kanada
Montreal metrosu ilk kez 1966 yılında inşaa
edilmişti. 60 km uzunluğunda ve 68 istasyonu bulunan metro her ne kadar dünya’nın en
uzun metrolarından olmasa da modern yapısı
ile dünya’nın en iyi metrolarından biri kabul
ediliyor. Günde 835.000 kişiyi taşıyor.

Madrid – İspanya
Madrid metrosu Avrupa’nın 2. ci, dünya’nın
ise 6. cı büyük metrosudur. Madrid metrosu
ilk kez 1919 yılında 3,3 km.lik hattı ve 8 istasyonuyla açılmış daha sonra 231 istasyona
arttırılmıştır. Madrid metrosu günde 1.8 milyon kişinin kullandığı dünya’nın en yoğun
metrolarından biridir.

Tokyo
Tokyo’nun toplu taşıma sistemi mükemmeldir. Bu ülkede günde 10.6 milyon insan toplu
taşıma, günde 7.7 milyon insan metro kullan-

maktadır. Tokyo’da toplam 287 metro istasyonu bulunur. Her istasyonda hem ingilizce
hem de japonca anonslar yapılmaktadır.

Seul – Güney Kore
Seul metrosu dünya’daki en kalabalık metrolardan birisidir. Bu metro’yu günde yaklaşık
8 milyon insan kullanmaktadır. 287 km'lik
hattıyla da dünya’nın en uzun metro istasyonlarından biridir. Trenin büyük bölümü yeraltından gitse de %30'luk kısmı yerin üstünden
gitmektedir.

Beijing – Çin
Beijing metrosu 1969 yılında yapılmıştır. Bu
metro sayesinde Çinliler Beijing içinde ve dışındaki şehirleri kolaylıkla ziyaret edebilmektedir. 2008 Beijing Olimpiyat Oyunlarından
önce bu metroya 7.69 milyar USD yatırılarak
halihazırdaki metro 480 km lik bir alanda hizmete girmeye başlamıştır. Günde 3.4 milyon
insanın kullandığı bu metro Çin’in en kalabalık metrosu olarak kabul edilmektedir.

Hong Kong
Hong Kong’da bulunan metro sistemi her
ne kadar diğer şehirlere kıyasla çok kısa bir
mesafede olsa da (90 km) günde yaklaşık 3.8
milyon insan bu metroyu kullanmaktadır. Bu
sıralamayla dünya’da metroya en çok insan
binen 9. Ülkedir. Bu metro 1979 yılında İngilizler tarafından yapılmıştır.

Türkiye’de mevcut durum
Ülkemize toplam 1908 adet metro ve LRT
aracının alım ihalesi gerçekleştirilmiştir ve
2013 sonu itibariyle yaklaşık günde 2.5 milyon yolcu taşınması planlanmıştır. 2023 yılına
kadar yaklaşık 7000 adet metro ve LRT hafif
raylı ulaşım araçlarına ihtiyaç bulunmaktadır.
2023 yılına kadar demiryolu ağını 2 katına
çıkaracak olan ülkemizde; ülke genelinde 26
bin km’ye ulaşacak demiryollarının 10 bin
km’sini de Yüksek Hızlı Tren hatları oluşturacaktır. 2023 yılında ülkemizde kent içi raylı
ulaşım sistemlerinde günlük yolcu sayısı 4.1
milyona yükselecek ve yük taşımacılığı 200
milyon ton/yıl olacaktır. 2004 yılında %3 olan
yolcu taşımacılığı oranı 2023 yılında %10 ve
yük taşımacılığı oranı da %5.5’ten %15 dolayına çıkarılacaktır.

“İkinci 500” ihracatta daha başarılı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre İkinci 500 firmaları
ihracatını yüzde 4.6 artırdı. Listeye Ankara’dan 21 firma girdi.

T

ğer üretebildi.

emmuz ayında "Türkiye'nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu" araştırmasını kamuoyuyla paylaşan İSO, bu çalışmanın ardından
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını yayınladı. Şirketlerin
üretimden satışlarının sıralama ölçütü olarak
kullanıldığı araştırmanın ikinci raporunda öne
çıkan en önemli faktör, İkinci 500'ün ihracata, Birinci 500 şirketten daha sıkı tutunmaları
oldu. Birinci 500 büyük şirket ihracatını yüzde
0.6 artırırken, ikinci 500 büyük şirketin ihracat artışı yüzde 4.6 oldu. Bu artış, küçüklerin
büyük şirketlere göre, Türkiye'nin geleneksel
ihracat pazarları dışında daha atak ve esnek
olduklarının bir göstergesi. Küçük şirketler
2012 yılında, yeni ihraç pazarları bulmakta ve
bu pazarlara mal satmayı realize etmekte daha

başarılı göründüler. İkinci 500 sıralamasında
Başkent Ankara’dan 21 firma yer aldı.
İSO Birinci ve İkinci 500 kapsamındaki kuruluşlar, Türkiye GSYH'si ve Türkiye sanayi
sektörü içinde üretim ve
katma değer büyüklükleri
bazında önemli bir ağırlığa
sahip bulunuyor.
İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların Türkiye GSYH'si
içindeki payı 2008-2012
yılları arasında beş yıldır
değişmiyor. Her yıl yüzde
0.9 seviyelerinde gerçekleşiyor. 2012 yılında İkinci 500, Birinci 500'ün
yarattığı üretici fiyatlarla brüt katma değerin
ancak onda biri (yüzde 10.2) kadar katma de-

Bu sonuçlara göre, 2012 yılında 1000 büyük
sanayi kuruluşunun yaratmış olduğu üretici fiyatlarla brüt katma değerin Türkiye GSYH'si
içindeki payı, 2010 yılında yüzde 10.2 seviyelerine kadar yükselmiş olmasına rağmen, bugün
2012 verilerine göre 2008 yılındaki yüzde 9.3 seviyelerine kadar gerilemiş görünüyor.
2012 yılında İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların üretimden
satışları 53 milyar 972 milyon
liradan 57 milyar 157 milyon liraya çıkarak
cari fiyatlarla yüzde 5.9 oranında arttı. Söz
konusu artış oranı, Birinci 500'de yüzde 9.2
ile daha yüksekti.

Cari fiyatlarla elde edilen bu artış oranlarına
karşın, sabit fiyatlarla üretimden satışlar Birinci 500'de yüzde 2.9 oranında artmıştı. Bu
oranın ikinci 500'deki yansıması ise yüzde 0.2
oranıyla sınırlı bir düşüşü gösteriyor.

İlk 20’de iki Ankaralı
2012
sıralamasında
listenin
başında
166.040.617 TL’lik (Üretimden Satışlar
(Net)) rakamla Ege Bölgesi’nden T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. yer aldı. Ankaralı
firmalardan BAŞTAŞ Başkent Çimento San.
ve Tic. A.Ş.; 2011’de 64. sırada olduğu listede 14.’lüğe yükselirken, Kozlu Gıda İmalat
San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş. de 55 basamak
atlayarak 15. sıradan listeye girdi.
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