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başarı öyküsü olarak OSTİM ve onu oluşturan
firmaları anlatılıyor. Farklı coğrafyalarda gelişmenin
çözümü ve anahtar modelleri arasında gösteriliyor.
Gelişmekte olan bir çok ülke “Biz de OSTİM isteriz”
derken oluşturulan bu yapının kendileri için olan
anlamını dile getiriyor.

korhan@ostim.com.tr

Hedefe Yürüyenleri Alkışlıyoruz

B

ir yılı daha geride bıraktık. Hani yıllar çabuk
geçer derler ya; 2013 de aynen böyle oldu…
OSTİM açısından gündem yine değişmedi
geride kalan sürede; Yerli ve Milli Üretim…
Bir ülkenin can damarıdır üreten kesim, kıymetlidir,
el üstünde tutulmalıdır. Üretenlerdir ekonomiye
ivme kazandıran. Bu nedenledir ki sadece işlerine
odaklanmak isterler. İşe odaklanmak aynı zamanda
her geçen gün kendini aşmak ve yenilemektir; katma
değeri yükseltmek, teknolojik ilerleme kaydetmektir.
OSTİM’i kuranlar 1967’den günümüzü bu vizyonla
görmüşler… Bugün ülkemizin sanayi hamlelerinde

OSTİM artık bir değerler zinciri oldu; Türkiye’nin
sanayi vizyonuna milli bir bakış getirdi. Bugününü
güçlendiren en önemli unsurları ise kurumsal
kimliğiyle gelişen birikimi ve bu birikimle yoğrulan
kümelenmeleridir… Kümeler ulusal kalkınma
politikalarına artı değer sağlıyor ve faydalı sonuçlarını
hep birlikte yaşıyoruz…
Aralık ayında yerli sanayi için önemli bir proje
tanıtıldı. Önemli diyoruz çünkü; ülkemizde kendi
mühendis ve işçimiz tarafından yapılacak Milli Tren
Projesi’nin detayları paylaşıldı.
Geriye dönüp bakıldığında benzer düşüncelerin
ortaya çıkması ve kamuoyu oluşturulmasında
OSTİM’in büyük çabalarına ait izleri bulmak
mümkün. Örneğin, Milli Rüzgar Enerji Sistemleri
Geliştirilmesi (MİLRES) bunlardan yalnızca biri…
Gururla söylemek isteriz; Milli Tren’in proje
ortaklarından biri, Türkiye’nin tüm Anadolu’yu
kapsayan ilk küme hareketi Anadolu Raylı Ulaşım

Sistemler Kümelenmesi (ARUS). Kısa sürede önemli
adımlar atan; Ankara metrosu için gerekli olan
araçların tedariğine “yüzde 51 yerli katkı” şartının
eklenmesine katkı veren ARUS, raylı sistemlerdeki
yurtiçi kabiliyetlerin Türkiye’deki lobi merkezi oldu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı
Binali Yıldırım da Milli Tren’in tanıtımında bunu
net bir şekilde dile getirdi. Yıldırım, projenin milli
yönüne vurgu yaptı ve şu sözleri tarihe not düştü:
“OSTİM başta olmak üzere birçok proje ortağımız da
bizimle beraber bu işte çalışıyor.”
Projede emeği geçen ve milli anlayışı benimseyerek
bu yolda kararlılıkla yürüyen herkesi alkışlıyoruz…

Savunmanın ikinci randevusu Ekim’de

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri’nin ikincisi Ekim 2014’te düzenleniyor.
6-8 Mart tarihleri arasında yapılan ve 23 ülkeden
270 firmanın katıldığı, 4 bin ikili iş görüşmesinin
gerçekleştirildiği birinci organizasyonun gösterdiği
performans sektörün beklentilerini ve hedeflerini
büyüttü. Daha şimdiden küresel aktörler Ekim ayı
için yerlerini ayırmış durumda. Etkinlikle ilgili
düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Mart
ayındaki programın büyük bir başarı hikayesi

olduğunu vurguladı. Bayar, işbirliklerinin önemine
işaret ederek “OSSA kümesi de bunun çok güzel bir
örneği.” değerlendirmesinde bulundu.
6 ayrı sektörde oluşturulan OSTİM kümeleri için
2013 çok verimli geçti. Dünyanın dört tarafındaki
fuarlar, ikili iş görüşmeleri, Başkent’e gelen alım
heyetleri ve çok sayıda faaliyet; pazar geliştirme ve
dış ticaret kapasitelerinin yükselmesiyle meyvelerini
verdi. Bu vizyonla geleceğe odaklanan yapıların
başarı ve rekabet şansı rakiplerine göre daha fazla
olacak.
“Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım
edemez” sözü için “Geminin rüzgardan yön aldığı
gibi insanları da hedefleri yönlendirir. Bunun için
insanların bir hedefi olması gereklidir. Buna göre
de kişinin hayatı şekillenir.” açıklaması yapılır. Bu
açıklamayı ülkelere ve kurumlara da uyarlayabiliriz.
Her şey küçük adımlarla başlar… Adımları büyütmek
ve hızlandırmak bizlerin elinde… Yeter ki kendimize
inanalım…
2014’ün ülkemize ve sanayicilerimize yeni başarılar
getirmesi dileğiyle.
Korhan GÜMÜŞTEKİN
twitter.com/KorhanGumustkn
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Raylı ulaşım sistemleri sanayicileri çıtayı yükseltmek istiyor

“Yüzde 100’ü üretmeliyiz”

Türkiye’nin tüm Anadolu’yu kapsayan ilk küme hareketi Anadolu Raylı Ulaşım Sistemler Kümelenmesi (ARUS) 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Toplantıda milli üretim ve
beraberinde geliştirilmesi gereken yerli teknolojilere olan ihtiyaç vurgulandı. Ankara metro ihalesinde getirilen “yüzde 51 yerli katkı” şartının Türkiye’de bakış açısını değiştirdiği
ve raylı sistemlerin yüzde 100’ünün yapılabileceği ifade edildi.

A

“Kamu, sanayileşmenin
merkezinde olmalı”

lanında birçok projenin kurgulayıcısı olan ve Türkiye’nin önemli
üreticilerini çatısı altında toplayan
ARUS’un Genel Kurul Toplantısı, sektör
zirvesi şeklinde geçti. Son yıllarda yapılan
yatırımlar, sanayicilerimizin ulaştığı kabiliyetler ile kısa ve uzun vadeli hedeflerin
paylaşıldığı toplantıda Ankara metro aracı
ihalesinde getirilen “yüzde 51 yerli katkı”
zorunluluğunun raylı sistemlerde ve tüm
sektörde anlayış değişikliğine yol açtığı ifade edilerek bu oranın artırılabileceği görüşünde birleşildi.
Genel Kurul Toplantısı’na Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı
Yahya Baş, Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir, Çankaya Üniversitesi
Rektörü ve ARUS Yönetim Kurulu Başkanı

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, Türkiye’nin sanayileşme aşamasında kamunun rolünü vurguladı. Kamu
ve üniversitenin işin içine girmesi gerektiğini anımsatan Aydın, “Kamu bu işin tam
göbeğinde olacak. Üniversite bütün gece
rüyasında bununla yatıp kalkacak. “Ben
Türkiye’nin hızlı trenini yapacağım!” diye
rüyasını görecek. Hocası bunu görecek, öğrencisi bunu görecek, rektörü bunu görecek.
Özel sektör de kamuyla dirsek temasıyla,
yan yana ülkenin sorunlarını çözmeye yönelik olacak.” dedi.
ARUS Genel Kurul Toplantısı’nda Ankara metro ihalesinde getirilen “yüzde 51 yerli katkı” zorunluluğunun
Türkiye’de olumlu gelişmelere yol açtığı ve yabancı firmaların işbirlikleri için yerli üreticilerle temaslarını
sıklaştırdığı ifade edildi.

"Sağlıklı küme, inovasyonu
üretme noktasına geldiğinde
dünya piyasasında rahatlıkla
kalıcı olarak yerleşir."
Ziya B.
Güvenç

Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü
Metin Tahan, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veli
Çelik, Karabük Üniversitesi dekanı Prof.
Dr. Erol Arcaklıoğlu kamu temsilcileri ve
küme üyesi sanayiciler katıldı.

“Babayiğitler sağlıklı kümededir”
Toplantıda ilk olarak kürsüye gelen Çankaya Üniversitesi Rektörü ve ARUS Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, küme kavramının anlamını
ve kümelere olan ihtiyacın nedenlerini anlattı. Sözlerine küme oluşumu için gerekli
aktörleri sıralayarak başlayan Güvenç; ana
üreticiler, yan sanayi, işletme servisi sağlayıcılar, araştırma ve eğitim kurumları,
finans sağlayan kurumlar, proje desteği sağlayan kurumlar, sektörle ilgili kamu kurumları, OSB’ler, sanayi odası, meslek örgütleri
ve destekleyici kuruluşların bir araya gelmesiyle bu sürecin başladığını kaydetti.
Sağlıklı küme olmadan milli markaların
ve patentin çıkmayacağını anımsatan Güvenç, “Sağlıklı küme, inovasyonu üretme
noktasına geldiğinde dünya piyasasında
rahatlıkla kalıcı olarak yerleşir. Ürünleri
dünya pazarında payını alır. O da bizim bölgemize, ülkemizin refah düzeyine katkıda

Sedat
Çelikdoğan

"Kendi markamızı
üretmemiz için Türkiye’nin
milli tasarımını yapması
gerekiyor. Milli olmak
istiyorsanız kendi ülkenizin
insanından, tasarımından
başlamalısınız."

bulunur. Halkımızın, işçilerimizin herkesin
yaşam standardı yükselir.” dedi. Prof. Dr.
Güvenç, “Devlet büyüklerimiz babayiğit
arıyor. Patent, marka, yenilikçilik arıyor.
Babayiğit dediğimiz bir kişi değildir, onun
alınacağı tek yer sağlıklı kümedir. Ray
üzerinde giden her türlü aracın, metro vagonunun, tramvayın, yük vagonunun, lokomotifin ve hızlı trenin tohumları yani ekosistemini korumak ve kendi markalarımızı
üretmek için ARUS’u kurduk. Hedefimiz de
bunların hepsinin yerli ve milli marka olmasıdır.” şeklinde konuştu.

“Metro ihalesi düşünceleri değiştirdi”
ARUS Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan ise Ankara metro ihalesine
eklenen “yüzde 51 yerli katkı” şartının tüm
ülkede bakış açısını değiştirdiğini ifade etti.
Çelikdoğan, şartnameye ilk defa giren bu
kavramın tedarikçi ülkelerde “Türkiye’de
bir değişiklik var. Türkiye yerli üretime kayıyor.’’ düşüncesini oluşturduğunu ve yerli
sanayicilerimizle işbirliklerine kapı açtığının altını çizdi. Türkiye’nin raylı sistemlerde büyük bir potansiyeli barındırdığını
anlatan Sedat Çelikdoğan, yurtdışı muhatapların ARUS’la bir araya gelerek ortak
yatırıma yöneldiğine dikkat çekti.
Belediyelerin de raylı sistem alımlarında
aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini dile
getiren Çelikdoğan şu görüşlere yer verdi:

Konuşmasında yerli sanayicilerin yeteneklerine de temas eden Orhan Aydın, üniversitelere de önemli sorumluluklar düştü-

"Biz diyoruz ki; “Bu, yerli
yapılsın!” Kaynaklarımız
Türkiye’de kalsın,
insanlarımıza iş olsun, aş
olsun. Bunu yapmamıza
hiçbir engel yok."
Orhan
Aydın

“Yüzde 51’in belediyeler de dahil olmak
üzere tüm ülkede uygulanmasını istiyoruz.
Bizim sanayicimizin işe ihtiyacı var, kapasiteleri çok yüksek Bu itibarla Hükümetimizin desteği olduğu takdirde dünya ekonomisinin 10.su olmaya adayız.”
Çelikdoğan, yerli katkının devamıyla
ilgili ise şu uyarılarda bulundu: “Sıkı durmadığımız takdirde, yabancılar zaten burada yaptıracağı işleri size verir ve yüzde 10
gibi bir katkı alırsınız. Bu arada yüzde 51’in
parası olması gerekiyor. Yani “Ben sana şu
kadar para verdim, yarısını Türkiye alacak”
dememiz gerekiyor. Aksi halde katma değeri düşük parçalarla iş yaptık gibi görünürüz.
Eğer sıkı bir takibe girersek bu yüzde 51’in
üzerine süratle çıkarız. Yerlileştirme kolay
değildir. Çünkü yatırım ister, teknoloji ister, finansman ister. Tamamen yerli üretime
geçmek de zaman ister. Bizim meselemiz bu
süreçte hemen yerli olması değildir. Belirli
bir süreç içinde olmasını arzu ediyoruz.”
Sözlerine tasarımın milli üretimdeki
yerini anımsatarak devam eden Sedat Çelikdoğan, “Kendi markamızı üretmemiz
için Türkiye’nin milli tasarımını yapması
gerekiyor. Milli olmak istiyorsanız kendi
ülkenizin insanından, tasarımından başlamalısınız. Tasarımı yaptığınız anda sizin
markanız vardır.” dedi.

Ömer
Yıldız

"Yılda yaklaşık olarak
250-300 tane parçanın
imalat resmini çizerek
sanayimizle paylaşıyoruz.
Bir araçta 1000-1200
parçayı yerlileştirdiğinizde
bağımlılığınız neredeyse
kalmıyor."

ğü görüşünü paylaştı. Aydın, şu hususlara
dikkat çekti: “Bizim atölyelerimiz, bizim
firmalarımız aslında baktığımız zaman bu
işlerin hepsini yapabiliyor. Çizimini, tasarımını getirirseniz, tarif ederseniz bunların
yapılmaması için hiçbir neden yok. Biz
bunları neden yapamıyoruz ve hayata geçiremiyoruz? sorusunun cevabını bulmakta
zorlanıyoruz. Şu anda raylı taşıtı tasarlayamıyoruz. Üniversitede okuyan öğrenci
mezun olduktan sonra treni tasarlayamıyor.
Neden? Bana tren ödevi verilmemiş. Senin
üniversiten, senin hocan, senin bölümün
bana tren tasarlayacaksın dememiş. Fakat
ben tasarlarsam sen de almazsan gene olmuyor.”
“Yüzde 51” ifadesinin kamu alımlarında
dönüm noktası olduğunu anımsatan Aydın,
“Bir sihirli kelimenin ne anlama geldiğini
şimdi daha iyi görüyoruz. Beraber bir işbirliği yapalım. Hepimiz bir araya gelirsek
bunları yapacağız. Biz diyoruz ki; “Bu, yerli yapılsın!” Kaynaklarımız Türkiye’de kalsın, insanlarımıza iş olsun, aş olsun. Bunu
yapmamıza hiçbir engel yok. Sadece bir
araya gelip, kucaklaşıp aynı masada mesafe
sarf etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

“Yerli bakım altyapısı avantaj”
İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü
Ömer Yıldız da toplantıdaki sunumunda,
kurum olarak imza attıkları yerli tasarım
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çalışmalarından bahsetti. Şu anda 18 tramvayın seri imalatının devam ettiği bilgisini
veren Yıldız, ciddi bir raylı sistem ağır bakım ağına ve altyapısına sahip olduklarını,
bu sayede maliyetlerde çok önemli avantajlar elde ettiklerini anlattı. Yıldız, “Miktarı
çok, fiyatı yüksek parçaları yerli piyasaya
yaptırdık. Yılda yaklaşık olarak 250-300
tane parçanın imalat resmini çizerek sanayimizle paylaşıyoruz. Bir araçta 1000-1200
parçayı yerlileştirdiğinizde bağımlılığınız
neredeyse kalmıyor.” dedi.

“ARUS, demiryolu lobisi oluşturuyor”
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yol-

Güven
Kandemir

"ARUS’un gerek yerli
sanayinin gelişiminde
gerekse etkin bir
kamuoyu, demiryolu
lobisinin oluşumuna katkı
sağlayacağına inancımı
belirtmek istiyorum."

ları (TCDD) Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi (DATEM) Genel Müdürü
Güven Kandemir, Türkiye’de özel sektörün
hızlı bir gelişim içine girdiğini söyledi. Kümelenmeler ile Türkiye’de yerli sanayi katkısının artacağına inandıklarını ifade eden
Kandemir şöyle konuştu: “Bunun en güzel
örneği Ankara metrosu araçlarının alımında
yüzde 51 yerli sanayi zorunluluğunun getirilmesi örnek olarak verilebilir. ARUS’un

bu çerçevede gerek yerli sanayinin gelişiminde gerekse etkin bir kamuoyu, demiryolu lobisinin oluşumuna katkı sağlayacağına
inancımı ayrıca belirtmek istiyorum.”

“Global markaların arkasında
kümeler var”
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, sözlerine, “Ülkemizde
çok uzun zamandır ulaşım ağları açısından
fazla bir mesafe alamamıştık. Bu süre içerisinde eksikliği kapatmak için öncelikle bu
ulaşım araçlarının hareket edebilecekleri,
gelip yanaşacakları platformların yapılması gerekiyordu.” diyerek başladı. Raylı

Nurettin
Özdebir

"Şartnamede “yüzde 51 yerli
katkı olacak” denmesiyle
daha önce randevu alıp
görüşemediğimiz, kapısının
önünden geçemediğimiz, bizi
son dakikada taca atanlar
şimdi kümeler halinde
Türkiye’ye geliyorlar."

sistemlerde Türkiye’nin önemli bir pazar
olduğunu bildiren Özdebir, bu pazardaki
araçları yüzde 100 üretmeye talip olduklarını söyledi. “Tasarım mülkiyeti” kavramının önemine de işaret eden Başkan Özdebir,
“Bugün Türkiye’de üretilen arabaların bir
kısım tasarımları burada yapılıyor. Belki
yüzde 100’ünü burada yaptığımız tasarımlar da var. Ama bu tasarım Türkiye Cumhuriyeti milletinin malı değil. O firmanın,

o markanın mülkiyetinde. Dolayısıyla sizin
mühendisleriniz orada çalışsa da sahibi siz
değilsiniz ve tasarruf yetkiniz yok. Onun
dediği yerden, onun istediği parçayı verdiği
fiyatla almak mecburiyetindesiniz.” yorumunu yaptı.
Yüzde 51 şartıyla olumlu gelişmeler yaşadıklarını anlatan ASO Başkanı, küme
olgusuna dikkat çekti. Özdebir şunları aktardı: “Şartnamede “yüzde 51 yerli katkı
olacak” denmesiyle daha önce randevu alıp
görüşemediğimiz, kapısının önünden geçemediğimiz, bizi son dakikada taca atanlar
şimdi kümeler halinde Türkiye’ye geliyor-

Yahya
Baş

"Yüzde 51 üretim şartı
getirildi. Ülkemizdeki
sanayiyi ne kadar
heyecanlandırdığına, ne
kadar harekete geçirdiğine
hepimiz gururla şahit
oluyoruz."

lar. Bu kadar önemli bir şey. Çok büyük bir
istikbal getiren önemli bir adımdı. Onun kadar önemli olan bir adım da bu kümelenme
çalışmaları aslında. Bugün global markaların arkasında hep kümeler var.”

“Yüzde 100’e çıkarmalıyız”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş, son 11 yıl içerisinde ülkemizde ulaşımla ilgili çok büyük
atılımlar olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllarda demiryollarının ihmal
edildiğini söyleyen Baş, “Büyük şehirlerimizde karayollarımızın yetersiz olduğunu
gördük ve artık ülkemizde de yerin altına
girmek suretiyle metroları geliştirmeye
başladık. Önümüzde bir sektör var. Son 10
yılda atağa kalkan raylı sistem sektörü ve
Türkiye son yıllarda en büyük pazar haline
geldi. Bu pazarı gören yabancı üreticiler,
yatırımcılar payını almak için ülkemize geliyorlar. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek
suretiyle bu konudaki sanayimizi ayağa kaldırabiliriz.” ifadelerini kullandı.
Bundan sonra yapılması gerekenin yerli
üreticilerin pastadaki payının yüzde 51’den
yüzde 100’e çıkarılması olduğunu belirten
Yahya Baş şöyle devam etti: “Bu noktada Bakanlığımız ilk adımı attı. Yüzde 51
üretim şartı getirildi. Ülkemizdeki sanayiyi ne kadar heyecanlandırdığına, ne kadar
harekete geçirdiğine hepimiz gururla şahit
oluyoruz. Yüzde 51’in daha fazlasıyla uygulanabilir olduğunu görürsek asıl sanayimizdeki sıçramayı hep birlikte yaşayacağız.
Sanayicilerimiz ile birlikte yüzde 51 ile
değil, yüzde 100’ler ile yerli üretimi, yerli
sanayiyi ayaklandıran üretimleri de yapmış
olmamızı temenni ediyorum. Tasarım ve
yazılım sizin olmadığı sürece o eser sizin
değildir. Bazı araçlar vardır ki tasarım ve
yazılım ile birlikte bir beyin yerleştiriliyor.
O beyin yazılımı sizde değilse bir işe yaramaz hale geliyor. Dolayısıyla asıl millilik bu bilgi ve teknolojiyi yakalamaktır.
Temenni ediyorum üniversitelerimizin bu
aktif katılımı ile inşallah sanayimiz tam bir
milli yapıya kavuşacaktır.”

“İrade ve kararlılık başarıyı getirir”
Metin Tahan

“

İrademizi ortaya koyduğumuzda yapılamayacak işler yapılabiliyor. Bu iradeyi büyüklerimizden ve sizlerden aldık.”
sözleriyle sunumuna devam eden Tahan
şunları söyledi: “İnanmadığımız takdirde
ve inancımızı, irademizi ve kararlılığımızı ortaya koymadığımız takdirde hiçbir işi
başarmamız mümkün değildir. Biz yüzde
51 yerli katkı şartını koymak zorundaydık.
Yüzde 51 şartını koymadan önce; offset’ten
bahsederken yaptığımız toplantılarda bunu
yürekten istedik. Şu ana kadar 54 metro aracı çıkardık. Dizaynı yapacaksınız, projesini
yapacaksınız, üretimi yapıp sıfırdan modern
araçları Türkiye’ye getirip burada artık rayların üzerine koyacaksınız. Kararlı olmazsak, inancımızı ortaya koymazsak bu süre
içinde bir teker dahi alamazdık.

Fabrika 2014’ün ilk çeyreğinde başlıyor
Metro araçlarının üretimiyle ilgili olarak
temeli atılan fabrikada, 2014’ün ilk çeyreğinde hep birlikte ilk kaynağı atarak üretime
başlayacağız. Bütün hazırlıklarımız o yönde. Ciddi anlamda da bu işin takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunun için

Marmaray başta olmak üzere, ülkemizde ulaştırma yatırımlarında ekibiyle birlikte başarılı hizmetlere imza atan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Metin Tahan, ARUS Genel Kurulu’nda sektörün durumunu ve
yerlileştirme konusundaki görüşlerini aktardı. “BİZ YÜZDE 51 DEĞİL YÜZDE 100’E GİTMEK ZORUNDAYIZ.” diyen Tahan, Ankara
metro araçlarının üretimi için planlanan fabrikanın 2014’ün ilk çeyreğinde ilk kaynağı atacağını belirtti.
Ankara metrolarının alt yapı inşaat işlerini
ve 32 km. metro hattını 2013’de bitireceğiz
ve bitirmek üzereyiz. İnşaatı bitirdiğimiz
zaman aracınız yoksa hiçbir anlam ifade
etmiyor. Şimdi zamanlama olarak hatlar tamamlandığında yeni metro araçları da üzerinde çalışıyor olacak. Bunlar hep sizlerin
sayesinde oluyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2014 YILI
YATIRIM PROGRAMINDA YER
ALAN YENİ PROJELERDEN
BAZILARI

DEMİRYOLU

Siz olmazsanız biz hiç bir yerde olmayız;
babayiğitler burada. Biz yüzde 51 değil yüzde 100’ü üretmek zorundayız. Buna inancımız tam; bunu birlikte başaracağız. Özel
sektörün desteği şart. Metro araçlarıyla ilgili
fabrikada 30 tane Çinli uzman ve 350 civarında yerli mühendisimiz, teknisyenimiz,
işçimiz, ustamız çalışır durumda olacak, biz
bunu garantiledik. Bir müddet sonra tamamen yerliye döneceğiz. Daha fazla harcayacağız ama yerliye dönmek zorundayız.”

• Karasu-Bartın Demiryolu İnşaatı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapılar Genel Müdürü Metin
Tahan, Genel Müdürlüğün 2023 projeksiyonunda 23 büyük proje olduğunu sözlerine
ekledi.

• Diyarbakır-Şanlıurfa Demiryolu
Etüt Proje İşleri

• Çandarlı Limanı Demiryolu
Bağlantısı İnşaatı
• Zafer Havalimanı Demiryolu
Bağlantısı Etüt Proje ve
Mühendislik Hizmetleri

• Sivas (Çetinkaya)-Malatya
Demiryolu Etüt Proje
• Malatya-Elazığ Demiryolu Etüt Proje
• Elazığ-Diyarbakır Demiryolu Etüt
Proje
• Üçyol-Şirinyer-Dokuz Eylül Raylı
Sistem Bağlantısı Etüt-Proje ve
Fizibilite Etüdü

KENTİÇİ ULAŞIM
•

Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem
Bağlantısı İnşaatı

• Çayırhan-İstanbul Demiryolu Etüt
Proje İşleri

•

• Antalya-Konya-Aksaray-NevşehirKayseri Demiryolu Etüt Proje İşleri

Halkapınar-Otogar Metro Hattı
İnşaatı

HAVAYOLU

• Kırıkkale-Çorum-Samsun-Fatsa
Demiryolu Etüt Proje İşleri

•

Yozgat Havalimanı İnşaatı

•

Rize Havalimanı İnşaatı

•

Siirt Havalimanı İnşaatı
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“KOBİ’lere ve girişimcilere
desteklerimiz devam edecek”
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı
(KOSGEB) Mustafa Kaplan 2013’ü değerlendirerek 2014 hedeflerini anlattı. 2013
yılında, KOBİ'lerin kamu alımlarındaki payının artırılması amacıyla KOSGEB ile
DMO arasında protokol imzalandığını vurgulayan Kaplan, “KOSGEB, sunacağı
hizmet
h
ve desteklerle ülkemizin 2023 yılı vizyonuna uygun olarak güçlü KOBİ’lerin
sayısını artırmaya, girişimcilerimize ve KOBİ’lerimize destek olmaya devam
edecektir.” dedi.
Mustafa Kaplan

Sayın Kaplan, 2013 yılını KOSGEB
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kuruluş Kanunu’nda da belirtildiği üzere; ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını
ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek
amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kurumumuz tarafından 2013’te Destek Programları kapsamında
yaklaşık 28.600 işletmeye toplamda 271 milyon
TL destek sağlandı.
Destek programlarının dağılımı nasıl
gerçekleşti?
İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından
projelendirildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin
geliştirilmesi ve esnek destekleme sistemine olan
ihtiyacın karşılanması amacıyla uygulanan KOBİ
Proje Destek Programı kapsamında 2013 Aralık
ayı itibariyle 1.752 işletmeye 38.520.620,25 TL
tutarında destek verildi.
KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve
meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli
işletmelerin geliştirilmesi amacıyla ve makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve
sektörel ihtiyaçların karşılanması amacıyla uygulanan Tematik Proje Destek Programı kapsamında
2013 Aralık ayı itibariyle 21 meslek kuruluşuna
verilen destek ise 697.497,14 TL’dir.
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir
araya gelerek, “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler”
üretilmesi, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite
ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi
ve KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amacıyla uygulanan İşbirliği
Güçbirliği Destek Programı kapsamında 2013
Aralık ayı itibariyle 69 işletmeye verilen destek
10.209.128,77 TL tutarındadır.
Ar-Ge desteklerinde durum nedir?
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve
Ar-Ge kapasitesinin artırılması, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve Ar-Ge ve inovasyon proje
sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına olan
ihtiyacın karşılanması amacıyla uygulanan Ar-Ge,
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında 2013 Aralık ayı itibariyle 1.142
işletmeye 49.939.960,24 TL tutarında destek sağlandı.
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile
KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini
ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme

geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin
geliştirilmesi amacıyla uygulanan Genel Destek
Programı kapsamında 2013 Aralık ayı itibariyle
19.737 işletmeye 100.467.516,70 TL tutarında
destek verildi.
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve
sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme
Merkezleri’nin kurulması ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amacıyla uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında
2013 Aralık ayı itibariyle 7.151 işletmeye ulaşılan
meblağ 71.242.934,29 TL’dir.
Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler
Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan
sağlanması amacıyla uygulanan Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 2013 Aralık
ayı itibariyle 5 işletmeye 200.259,13 TL tutarında
destek sağlanmıştır.
Teşkilat yapı ve işbirliğindeki gelişmeler
nasıl gerçekleşti?
2013 yılında kurulan 10 KOSGEB Hizmet
Merkezi Müdürlüğü ile Hizmet Merkezi bulunan
il sayısı 81’e ulaştı. KOSGEB-Üniversite-Kurum/
Kuruluşlar arasında yapılan TEKMER protokolü
sayısı 2013 yılı itibariyle 40’a ulaşmıştır. (2013
Yılında 9 Adet TEKMER kurulmuştur.) 2013 yılı
itibarıyla KOSGEB Veri Tabanı’na kaydedilen işletme sayısı 727 bin oldu.
Uluslararası işbirlikleri sayısı 2003 yılından
itibaren giderek artmış ve 40 yurtdışı muadil kuruluş ile işbirliği protokolü imzalandı. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, girişimcilerin
bir iş planına dayalı olarak iş kurmaları amacıyla
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenmektedir. 2013 yılında KOSGEB olarak çeşitli kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 61.000’e yakın
girişimci adayına uygulamalı girişimcilik eğitimi
verilmiştir.

KOBİ Ödülleri
KOSGEB'in başarılı KOBİ'lerin ve yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı
girişimcilerin ve KOBİ'lerin desteklenmesi ve
özendirilmesi amacıyla geleneksel olarak her yıl
düzenlenmesi planlanan “KOBİ ve Girişimcilik
Ödülleri” uygulamasının ilki 2012 yılında Sayın
Başbakanımızın katılımı ile gerçekleşti. 2013 yılına ait “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” de sahiplerini buldu.

Girişimcilik Konseyi
Ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesine yöne-

lik çalışmaları bir çatı altında toplayarak stratejiler
oluşturulmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak amacıyla 32 kurumun temsilcilerinin katılımı ile Girişimcilik Konseyi kuruldu. Konseyin
çalışmaları kapsamında; “Ülkemizde girişimcilik
kültürünü yaygınlaştıracak ve girişimciliği geliştirecek Girişimci Dostu Ekosistem oluşturmak”
genel amacı ile KOSGEB tarafından sekreterya
faaliyetleri yürütülen 2014-2016 yıllarını kapsayan
taslak “Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP)” hazırlandı. Hazırlanan Taslak Plan “Yüksek
Planlama Kurulu”na sunulmak üzere Kalkınma
Bakanlığı’na iletildi. Yine KOBİ’lerin desteklenmesi ve geliştirilmesine ilişkin ulusal politika
dokümanı olan KOSGEB’in sekreterya görevini
yürütmekte olduğu 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve
Eylem Planı, uygulanmaya devam ediyor.
"Türkiye'de KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi Çalışması" çıktıları ve KOSGEB deneyimleri
çerçevesinde, KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal
Meslek Standardı, MYK ile KOSGEB arasında
04.05.2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü
kapsamında hazırlanmış ve 03 Ekim 2013 tarihli
Resmi Gazete'de (mükerrer) yayımlanarak ulusal
meslek standardı olarak yürürlüğe girdi.
2013’ün önemli gelişmelerinden biri de Devlet
Malzeme Ofisi (DMO) ile imzaladığımız protokol
oldu. DMO ile sağlanan mutabakatla KOBİ'lerin
kamu alımlarındaki payının artırılması, özellikle
kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla
yaptıkları alım süreçlerine dahil edildi.
2014 için neler hedefliyorsunuz?
KOSGEB’i önümüzdeki yıl ne gibi
çalışmaların içinde göreceğiz?
Bilindiği gibi Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) ile KOSGEB arasında 2012 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan
“KOBİ Danışmanı (Seviye 6)” Ulusal Meslek
Standardı 03 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. MYK ile "Ulusal
Yeterlilik Taslağı Hazırlama" çalışmalarına ilişkin
süreç KOSGEB'ce başlatılmış olup 2014 yılında
devam edecektir.
Girişimcilik Konseyi çalışmaları kapsamında
ise Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık
çalışmaları başlatıldı ve “Ülkemizde girişimcilik
kültürünü yaygınlaştıracak ve girişimciliği geliştirecek Girişimci Dostu Ekosistem oluşturmak”
genel amacı ile hazırlanan 2014-2016 yıllarını
kapsayan GİSEP uygulanacaktır.

10 bin işletmeye e-eğitim
2014 yılında KOSGEB olarak çeşitli kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde girişimci adayına
uygulamalı girişimcilik eğitimi verilmesine devam
edecektir. KOSGEB, mevzuatı çerçevesinde yapılacak çalışmalar sonucunda yönetim, finans, satış/
pazarlama vb. gibi öncelikli sorun alanlarına yönelik ön plana çıkan İnovatif Düşünme ve Yenilikçi-

lik, Pazarlama Stratejisi, Müşteri Odaklı İlişkiler,
Problem Çözme Becerisi, Proje Yönetimi, Temel
Finans ve İş Hukuku gibi konulardaki e-eğitimleri
ücretsiz olarak kısa süre içerisinde KOBİ’lere sunacak. Bu eğitimlerin elektronik ortamda ilk etapta
10 bin işletmeye açılması planlandı. Sonraki yıllarda eğitimlerin daha geniş bir hedef kitleye ulaştırılması sağlanacak.
2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME
(İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği
Programı) olarak adlandırılan yeni bir program
ortaya koyulmaktadır. COSME Programı’na
Türkiye’nin katılımı konusunun karara bağlanması sürecinde, muhtemel katılım payının belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda, KOSGEB’in
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde
Avrupa Komisyonu ile teknik müzakereleri yürütmesi ve “katılım gerçekleşirse” ulusal koordinasyonunu yürütmesi kararı alındı. Ülkemizin politik
ve ekonomik çıkarları doğrultusunda belirlenecek
ve halihazırda Avrupa Komisyonu ile müzakere
edilen COSME’ye ülke katılım şartlarının netleşmesiyle bu süreç de belirginleşecektir.
2014 yılında, KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini
ve düzeylerini yükseltmek, ihracattaki paylarını
artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği
faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek amacına uygun olarak Destek
Programları sürdürülecektir. Üniversiteler ile işbirliği içerisinde 5 adet TEKMER kurulması hedeflenmektedir.
KOSGEB, sunacağı hizmet ve desteklerle ülkemizin 2023 yılı vizyonuna uygun olarak güçlü
KOBİ’lerin sayısını artırmaya, girişimcilerimize
ve KOBİ’lerimize destek olmaya devam edecektir.

“2013’ün önemli gelişmelerinden biri de
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile imzaladığımız
protokol oldu. DMO ile sağlanan
mutabakatla KOBİ'lerin kamu alımlarındaki
payının artırılması, özellikle kamu kurum
ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yaptıkları
alım süreçlerine dahil edildi.”
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Verimliliği belgelendir
teşvikte avantaj sağla!
Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından, imalat sanayi odaklı 4. Ulusal Verimlilik
Kongresi düzenlendi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nihat Ergün,
verimlilik belgesine sahip olan işletmelerin destek ve teşviklerinden avantajlı
olarak yararlanacağını söyledi. OSTİM, kongrenin “Çağrılı Bildiri” oturumunda
“Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm” başlıklı bildirisiyle yer aldı.

M

üsteşarlar oturumu, çağrılı konuşmacıların sunumları, paralel oturumlar,
panel ve çalıştaylar gibi etkinliklerin
gerçekleştiği programda güncel verimlilik konuları detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Sürdürülebilir ekonomik büyümede verimliliğin
öneminin vurgulandığı kongreye; kamu, sivil
toplum, iş dünyası, üniversiteler ve meslek örgütlerinden temsilciler katıldı.

Sürdürülebilir büyüme ihtiyaç
Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nihat Ergün, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini
ancak 2023 hedefleri doğrultusunda daha fazla
sürdürülebilir büyümeye ihtiyaç duyulduğunu
söyledi. Ergün, Türkiye’nin yüksek ve istikrarlı
büyüme sürecini devam ettirebilmek için verimlilik kavramının üzerinde ısrarla durması gerektiğini belirtti. 2014-2018 yıllarını kapsayan
10. Kalkınma Planı'nda çeşitli dönüşüm programlarının yer aldığına dikkati çekti. Ergün, bu
çerçevede doğrudan verimlilik artışı sağlamaya
yönelik programların da yapıldığını vurguladı.

Enerji Yönetim Birimleri
yaygınlaşacak
İşletmelere yönelik “Verimlilik Belgelendirme” mekanizması geliştireceklerini belirten
Nihat Ergün, belgeye sahip olan işletmelere
kamu destek ve teşviklerinde öncelik tanınacağını aktardı. Ergün, “Verimlilik belgesine sahip
olan işletmeler, kamu destek ve teşviklerinden
avantajlı olarak yararlanacak. Teşvik sisteminin
de bir unsuru olan verimliliği getirmiş oluyoruz.
Mühendislik fakültelerindeki müfredatın imalat
sanayimize entegrasyonunu artıracak çalışmalara ağırlık vereceğiz. Enerji yoğunluğunu azaltmak amacıyla da OSB’lerde enerji yönetim birimlerinin kurulup yaygınlaştırılmasına ağırlık
veriyoruz.” dedi.

TGB’lere talep bekleniyor
Kongrenin ilk gün programında yer alan
Müsteşarlar Oturumu 4 Bakanlığın en yetkili
bürokratlarını buluşturdu. Oturumun moderatörülüğünü de yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan,
sanayide kapasite kullanım oranının yüzde 75

olduğunu ancak dünya ortalamasının yüzde
80-85 arasında olduğunu söyledi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nden (TGB) yeterince yararlanılamadığının altını çizen Aslan, “Türkiye’de
52 tane TGB var 37’si aktif. Ne sektörden ne
de üniversitelerden talep var. Bu bölgelere en
başından beri 150 milyon TL’lik kaynak aktarıldı.” açıklamasını yaptı.

“Kamuya planlama kültürü
kazandırılmalı”
Kamuda verimlilik konusunda, insan kaynakları yönetimi hakkında bilgilendirme yapan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, personel yönetiminin günümüz
şartlarında yetersiz kaldığını kaydederek bunun
yerine insan kaynaklarının ön plana çıktığını
vurguladı. İnsan gücü planlaması yapılmadığı
için kamuda binlerce insanın verimsizce çalıştığını belirten Acar, “Devlet memurluğunda ölçüm yok, kamudaki mevzuattan dolayı personelin verimliliği ölçülmüyor. Kamu kurumlarının
veriye olan ihtiyacını tek merkezden sağlayarak
kaynaklarının etkin kullanımını sağlamış oluruz. Merkezdeki planlama kültürünü kamuya
kazandırmalıyız.” dedi.

“Polis Amca”, öğrencileri
için okuldan da öte
Geçtiğimiz dönem Bilim Kahramanları Turnuvası’ndaki çabalarıyla göz dolduran ve
adını Türkiye’ye duyuran Polis Amca Ortaokulu öğrencilerinin projelerine bir yenisi
eklendi. Altındağ’ın öğrencileri bu sefer sıradışı bir çalışmayla karşımızda. “Başka
Bir Okul Mümkün” diyen öğrenciler demokrasiyi ve insan haklarını merkeze aldı.

A

nkara’nın sosyo-ekonomik açıdan gelişime
açık bir bölgesi olan Çinçin’deki okulun
öğrencileri bir yandan Bilim Kahramanı olabilmek için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan
“Başka Bir Okul Mümkün” isimli uygulamayı
yürütüyor.
“Demokrasiyi Yaşatıyor ve Yaşatıyoruz” sloganıyla başlayan Avrupa Birliği destekli proje kapsamında öğrenciler okul içinde birbirinden farklı
çalışmalar gerçekleştiriyor. Okul Müdürü Mete
Kızılkaya, “Başka bir okul mümkün!” diyerek
çıktıkları yolda yılmadan usanmadan çalıştıklarını belirtiyor. Aralarında OSTİM Vakfı’nın da

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Müsteşarı M. Habib Soluk, Ulaştırma Ana Plan
Stratejisi’ni 2002 yılında başlattıklarını hatırlattı. Ulaştırmada Verimlilik konusunda çalışmalar
hakkında açıklamalarda bulunan Soluk, Ar-Ge
çalışmalarıyla asfaltta geri kazanım sağladıklarını söyleyerek, “546 bin ton asfaltın tekrar
kullanımını sağlayarak 34 milyon TL tasarruf
ettik.” değerlendirmesini yaptı.

“Ekopark ile sektöre
çözüm üreteceğiz”
Kongrede, ülkemizdeki sektörlerin verimlilikleri de ele alınarak örnek uygulamalar da paylaşıldı. OSTİM, “Türkiye’de Temiz Üretim Çalışmalarının Mevcut Durumu” başlıklı bölümde
“Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm”
bildirisini sundu. OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı, OSTİM OSB olarak çevresel etkileri en aza indirmek için 2007 yılından itibaren
çalışmalara başladıklarını aktardı.

Suyun verimli ve temiz kullanımı için sanayide temiz üretimin önemini hatırlatan Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi
Akça, “Su Verimliliği” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Suyun verimli kullanımı için
iyi bir yönetim ve planlama gerektiğini aktaran
Akça, “Sanayide temiz üretim yüzde 40’a kadar
su tasarrufu sağlıyor. Su kaynaklarını akılcı kul-

Bölgesel kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan enerji ve hammadde verimliliğini
artırmak amacıyla bölge yönetiminin birçok kurumla işbirliği halinde projeler yürüttüğünü söyleyen Adem Arıcı, “Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri odağında kurmaya çalıştığımız
OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
ile sektöre çözümler üreterek döngü ekonomisine katkıda bulunmak ve bölgemizin sürdürülebilir sanayi bölgesi olması yolunda adım adım
ilerliyoruz.” dedi.

bulunduğu destek veren kurumlara teşekkür eden
genç yönetici, “Sevgiyle bilginin ideallerle hayallerin buluştuğu okul vizyonuyla yola revan olduk.”
dedi.

olduklarını ifade eden Mete Kızılkaya, alanlarında uzman sivil toplum kuruluşları, üniversiteler,
kamu kurumları ve eğitim kurumlarıyla işbirliklerini geliştirdiklerini söyledi.

Kızılkaya, projeyi şöyle anlattı: “Demokrasi ve
insan hakları eğitimi ile ilgili web sitesi kuruldu.
BBOM Radyosu yayına başladı. Öğrencilerden
bir grup Basın ve Halkla İlişkiler’den sorumlu
hale getirildi. Düzenli olarak Aktif Vatandaş seçimi gerçekleşiyor. Bugünün çocuklarını, geleceğin büyüklerini demokrasiye ve insan haklarına
duyarlı yetiştirmek isteyen okulumuz, öğrenci ve
ailelerini demokrasi ve insan hakları eğitimine
aldı. Katılımcı yönetim anlayışıyla bütün sınıflara
Soru Parkı, Fikrim Var Köşesi hazırlandı. Okul
Yönetimi olarak öğrencilerin görüş ve önerilerini
alıyoruz. Diğer yandan öğrenci, öğretmen ve ailelerin okullarda karar alma süreçlerine katılımını artıracak Uzlaşı Masası, Okul Aile Meclisi ve
çalışanlarımızla Demokratik Karar Mekanizması
oluşturuldu.”

Robot turnuvasında bu yıl da varız!: Okul,
öğrenciler için yalnızca ders programlarıyla sınırlı
bir binadan ibaret değil. Burayı ikinci evi olarak
gören Altındağlı öğrenciler adeta başarı öyküsü
yazıyor. Spordan halk oyunlarına, resimden müziğe birçok branşta başarılarla devam eden öğrenciler bu sezon da Bilim Kahramanları Turnuvası’nda
katılacak. Öğrenciler, bodrum katında kendilerine
ayrılan yerde hazırlıklarına devam ediyor.

“Temiz üretim su tasarrufu sağlıyor”
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, “OSTİM
Yönetimi olarak yeşil bina ile başladığımız enerji
verimliliğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması
konusundaki vizyonumuz küme çalışmaları ve
ortaklaşa rekabet ile hayata geçmektedir.” dedi.

lanmalıyız.” diye konuştu.

Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi
alanlarında model uygulamalar yapma amacında
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Tasarımdan üretime biyomalzemeler
Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN), “Tasarımdan Üretime Biyomalzemenin
Öyküsü” konulu çalıştay düzenledi. Çalıştayda biyomalzeme, doku mühendisliği,
biyoreaktörlerin önemi, peptidler aracılığıyla ilaç hedefleme, kemik ve kıkırdak
tedavisinde ilaç salım uygulamaları konularında araştırma ve çalışmalar sunuldu.
OSTİM, SEİS ve Uluslararası Danışma Kurulu
Üyeleri BIOMATEN’in paydaşları arasında.
Projelerimizin sanayi üretimine dönüşmesinde
paydaşımız OSTİM.” diye konuştu.

Hücre yüzeylerindeki değişiklikler

İ

nsan vücudundaki doku hasarlarının ve
kayıplarının neden olduğu işlev kaybını
düzeltmek üzere kullanılan biyomalzeme
araştırmalarının yapıldığı BIOMATEN’in bu
yıl ki çalıştayı her biri alanında önemli çalışmalara imza atan bilim adamlarını buluşturdu.
Çalıştayda sunulan projelerde tedavi sürecinde
ilaçların daha etkin uygulama yöntemleri anlatıldı.

En fazla talep
doku mühendisliği ürünlerine
“Biyomalzemelerin Gelişimi ve Önemi”
adını taşıyan sunumla çalıştayın açılışı yapan
BIOMATEN Koordinatörü Prof. Dr. Vasıf
Hasırcı, biyomalzemelerin, vücutta kısa ya
da uzun sürelerde hasarlı doku veya organın

görevlerini üstlenmek üzere tasarlanan metal,
biyolojik ve sentetik polimerler olduğunu ifade
etti. Bu alanda bilinen örneklerin; kontakt ve
katarakt mercekler, yapay damar stentleri ve
kalp kapakçıkları olduğunu belirten Hasırcı,
“Dünyada biyomalzemeler içinde doku mühendisliği ürünlerinin oranı gittikçe artmakta.
Özellikle doku ve organ transplantasyonlarının
sıkıntı ve riskleri bu alandaki gelişmeleri daha
da cazip hale getirmektedir.” dedi.
BIOMATEN’in, ülkemizde sağlık konusu
ile ilişkisi bulunan paydaşları ortak hedefler
çevresinde birleştirerek uluslararası alanda ülkemizi söz sahibi yapmayı amaçladığına değinen Vasıf Hasırcı, “ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ
Teknokent, GATA, T.C. Kalkınma Bakanlığı,

Çalıştaya “Biyomalzeme Yüzeylerinin Aktifleştirilmesi ve İncelenmesi” sunumu ile katılan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Hasırcı, hücre yüzeylerinin değiştirilerek istenilen
formdaki hücreye bağlanmasının sağlanabileceğini anlattı. Nanotıbbın, nano taneciklerin
tanı ve tedavisini yapmakla ilgilendiğini belirten Nesrin Hasırcı, kanser başta olmak üzere,
hastalıklı hücreleri hedefleyip direk etkisiz hale
getirmenin amaçlandığını kaydetti.

Hayvan zehirinin lojistik görevi
ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’nden Doç. Dr. Can Özen’in
“Peptidler Aracılığıyla İlaç Hedefleme” isimli
sunumu ise ilgi çeken bir başka paylaşım oldu.
Özen, sunumunda ilaçların hasta hücreye daha
etkili ulaşması amacıyla geliştirilen metodu
anlattı. Can Özen, hayvan zehirlerinden elde
edilen peptidler aracılığıyla ilacı hedefe ulaştırmada başarı sağlanabileceğine dikkat çekti.
60 tane onaylanmış peptid ilaç olduğunu ve

bunların önemli bir kısmının hayvan zehirinden elde edildiğini belirten bilim adamı, “100
bin’in üzerinde zehirli hayvan var. Bazılarının
zehirinde binden fazla peptid mevcut. Peptidlerle hedefe ilaç taşımada amaç; ilacın vücut
içerisinde hasta hücreye ulaşmadan parçalanmasını önleyerek, vücuda olan yan etkilerini
bitirmek.” dedi.
Çalıştaya katılan akademisyenlerden Doç.
Dr. Dilek Keskin de “Kemik ve Kıkırdak Tedavisinde Hedefli İlaç Salım Uygulamaları”nı
aktardı. Konvansiyonel ilaç tedavilerinde iyileşme için çok uzun süre ve çok ilaç kullanımı
gerektiğine işaret eden Keskin, “Hedefli ilaç
salım uygulamaları kemik hasarlarında, kemik
erimesi ve kemik kanseri gibi hastalıkların tedavi uygulamalarında kullanılabilir.” şeklinde
konuştu.

“Kamu stratejisi olsun,
üretim desteklensin!”
Enerji sektörüne üretim yapan sanayiciler kamu stratejisi talep ediyor. OSTİM
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin “Stratejik Plan
Çalıştayı”nda bir araya gelen paydaşlar, Türkiye’de enerji ekipmanlarının yerli
üretiminin artırılması için destek istedi.

O

STİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesi
kapsamındaki faaliyetlerine devam ediyor.
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın URGE çerçevesinde desteklediği “Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Ekipmanlarının Yerli Üretiminde Ortaklaşa Rekabet” projesi için gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri “Stratejik Plan
Çalıştayı”nda tartışıldı.
Proje firmaları başta olmak üzere kamu, sivil toplum ve üniversite temsilcilerinin katıldığı çalıştayda küme için rekabet stratejisini,
yol haritasını oluşturma ve belirlenen eylemleri proje süresince hayata geçirme amacıyla
yapılan ihtiyaç analizinin sonuçları paylaşıldı. Çalıştayda projenin hedeflere ulaşmasında
paydaşların görüş ve önerileri alındı.

için katma değeri yüksek sektörlere pozitif
ayrımcılık yaptıklarını belirtti. Bakanlık olarak
kümelenme çalışmalarına “Ulusal Kümelenme
Politikası’nın Geliştirilmesi Projesi” ile başladıklarını hatırlatan Sazak, “Biz URGE tebliğini
dizayn ederken OSTİM’in ihtiyaçlarından feyiz aldık. Bugün OSTİM, 6 adet URGE projesi
ile ve her projesini bir önceki projeden daha
etkin yönetimiyle; Bakanlığımızın çok önemli hedefi olan URGE destek mekanizmasını,
Türkiye’nin rekabetçilik programı haline getirmemiz noktasında çok değerli bir paydaşımız
olmuştur.” dedi.

Pozitif ayrımcılık

Bugüne kadar 120’ye yakın URGE projesini
hayata geçirdiklerini ifade eden Emrah Sazak,
proje yönetimi için önemli 5 konu başlığını
şöyle sıraladı: Firma Odaklı Yaklaşım, Network Geliştirme Yaklaşımı, Strateji Odaklı
Yaklaşım, Proaktif Yaklaşım, Bütüncül Yaklaşım

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire
Başkanı Emrah Sazak, Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı,
kümelerin T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği URGE projeleriyle daha da anlam

URGE cesaret verdi

Tüm paydaşların görüşlerinin alındığı çalıştayda, enerji ekipmanlarının yerli üretimi, üreticilere yönelik
doğrudan destek, kamunun ekipmanların yerli üretimi konusunda bir strateji belirlemesi gerektiği
konuları dile getirildi

kazandığını ifade etti. Arıcı, “Biz bütün URGE’lerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü bölgemize, firmalarımıza cesaret getirdi. Bu projelere inanıyoruz ve hep beraber bir başarı hikayesi
çıkarmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Üretim desteklenmeli
Küme Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik
de şirketlerin tüm yapısıyla bir araya gelmesinin zor bir uygulama olduğunu vurguladı. Yeni
teknolojilerle yenilenebilir enerjide rekabet
edebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Çelik,
“Şu anda ülkemizde Ar-Ge ile ilgili olarak TÜBİTAK, KOSGEB ya da Bakanlıkların yeterli
seviyede destekleri var. Ekonomi Bakanlığı da
ürün sonrası pazarlama destekleri vermiş oluyor. Tam bu noktada arada kalan üretime yönelik destek yok. Ürün olmalı ki pazarlanmalı,
tanıtılabilmeli rekabet edilebilmeli. Kamunun

enerji ekipmanlarının yerli üretimi diye bir
stratejisi olması gerekir. Gündelik politikalarla
bu iş yürütülemez.” değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından ihtiyaç analizi çalışmalarını yürüten ve küme stratejik plan hazırlamada çözüm ortağı olan Deloitte yetkilileri
çalışmanın sonuçları ve hedefler konusunda
hazırladıkları değerlendirmeleri sundu.
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KAUÇUK TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU

Bir arada olmanın önemi, öğrenmenin değeri…

Küme berekettir, bilgi güçtür!

OSTİM’in en genç oluşumu olan Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yaptı. ODTÜ OSTİM
Teknokent’teki Genel Kurul sektöre yönelik çok değerli görüşlerin paylaşıldığı bir ortamda geçti. Toplantının ortak mesajı olarak; bir
arada olmanın, birlikte hareket etmenin milli üretime yansıdığı ve firmalara önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Sözleşmeyle TUSAŞ'ın projedeki
yerli yüklenici sayısı 33'e yükseliyor

Hürkuş için imzalar atıldı
Milli uçak Hürkuş’un seri üretimi için imzalar
atıldı. SSM ile TUSAŞ arasında imzalanan
sözleşmeye göre uçaklardan ilk etapta
Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 15 adet
üretilecek. Envantere girecek uçaklar savaş
pilotu eğitimlerinde kullanılacak. Hürkuş
daha sonra yurtdışına da ihraç edilecek.

S

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi 2014’ü
“Proje Yılı” olarak görüyor. 33 firmanın katılımıyla
URGE rotasına giren küme, stratejik yol haritası
hazırlayarak, ulusal ve uluslararası arenada kendini
tanıtmayı ve iş ağını geliştirmeyi planlıyor.

B

ir yıl önce kuruluş sürecini tamamlayarak,
“Ankara kauçuk sektörünün rekabetçi
değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini
ortaya koyarak taraflar arasında iletişim, iş ve güç
birliğini artırmak, ortaklaşa rekabetle yerli üretimin katma değerini ve sektördeki pazar payını
yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak.” amacıyla yola çıkan küme, 40 üye
firmasıyla emin adımlarla çalışmalarına devam
ediyor.
10 Ocak 2013 tarihinde, 24 firma ve destekleyici kurumların Niyet Beyanı ve Kuruluş
Protokolü’ne attığı imzalarla sektöre farklı bir
soluk getiren küme, çok kısa sürede önemli mesafeler kat etti. Yakın zamanda T.C. Ekonomi
Bakanlığı’na sunduğu URGE projesi kabul edilen
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, projeyle birlikte genç yaşında yoğun bir sürece girdi. Üyelerini uluslararası rekabette ön saflara taşımak isteyen
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, aradan geçen
1 yıllık sürede yaptıklarını ve gelecek projeksiyonunu paydaşlarına Genel Kurul’da sundu.
Genel Kurul'un açılışını yapan Küme Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Korkmaz, "Kümelenmeye verilen destekleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor." dedi. T.C. Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı'na kümelere sağladıkları
olanaklardan dolayı memnuniyetini dile getiren
Başkan Korkmaz, KOBİ'lerin ürün geliştirme ve
Ar-Ge'ye odaklı bir vizyon belirlemesi gerektiğini kaydetti. Korkmaz ayrıca küme çalışmalarında
üniversitelerden daha fazla yararlanılması gerektiğine işaret etti.

Dış ticaret kapasitesini artıracak
Küme Koordinatörü Cenk Çınarbaş, sanayiciler
ve sektör temsilcilerine yaptığı sunumda 2014’ün
yol haritası hakkında bilgiler verdi. Çınarbaş firma
profillerini anlatırken yüzde 34’lük kısmın ihracat yaptığına işaret etti, URGE ile bu oranı yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı. Kauçuk Küme
Koordinatörü şöyle dedi: “Firmalarımızın yüzde
66’sı ihracat yapmıyor. Bildiğiniz üzere bu konu
da çalışmalarımız var. Projemiz T.C. Ekonomini
Bakanlığı’nca kabul edildi. Üyelerimizin yüzde
62’sinin tescilli markası var.”

“Kurumsallaşma şart”
Toplantıya Ankara dışından katılım oldu. Merkezi İstanbul’da bulunan Kauçuk Derneği’nin
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özkılıç, Türkiye’de
kauçuk sektöründe güzel gelişmeler yaşandığını
Batı’nın ise sıkıntılı bir süreçle baş başa olduğunu hatırlattı. OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi’nin faaliyetleriyle sektöre ivme kazandıracağını söyleyen Özkılılç, geleneksel üretim
ve yönetim metotlarının yerine kurumsallaşmaya
olan ihtiyacı dile getirdi. Murat Özkılıç’ın görüşlerini, “Avrupa ve Amerikan ekonomisi kauçuk
ve diğer sektörlerde çok sıkıntılı durumda. Her
geçen gün fabrikalar veya işletmeler kapanıyor.
Türkiye’de ise çok güzel gelişmeler var. Ülkemiz
bu krizlerden etkilenmedi. Kümelenme yaygınlaşırsa, bilinçli işletmeler oluşursa ve kurumsallaşma
sağlanırsa kauçuk konusunda daha güzel sonuçlara erişileceğine inanıyoruz.” şeklinde özetledi.

“Bilgi güçtür”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir birlikte hareket etmenin başarıya olan
etkisine dikkat çekti. Özdebir de raylı sistemlere
atıfta bulundu ve benzer yöntemin kauçuk için de
uygulanabileceğine temas etti. Başkan Özdebir
şunları kaydetti: “Raylı taşıtlarda yakalamış olduğumuz sinerjinin temelinde Ankara firmalarını
ve Türkiye’deki firmaları buraya davet etmemizin
çok büyük bir önemi var. İstanbul’daki ve diğer
illerdeki firmaları da bu kümeye entegre edebilirsek çok daha hayırlı işler yapmış oluruz. Çünkü
birbirimizden öğreneceğimiz işler ve tecrübeler
var. Birlikte olmanın vermiş olduğu kuvvet var ve
bu birliktelikte de güzel işler yapacağız. Yatayda
ve dikeyde haberleşme yoluyla, üniversitemizin
katkısıyla bilgi dağarcığımızı artıracağız. Bugün
bilgi güç, bilgi iktidar demek. Onun için paradan
çok daha önemli”

2005’teki SSİK’da karar alınmıştı
• HÜRKUŞ-A Uçağı prototip üretimine yönelik
HÜRKUŞ Geliştirme Program Sözleşmesi, Ocak
2005'te Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde
(SSİK) alınan karar doğrultusunda, Mart
2006'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında imzalanmıştı.
• Program çerçevesinde, özgün bir eğitim uçağı
prototipinin tasarlanması, geliştirilmesi, test ve
doğrulanmasının yapılması, üretiminin ve sertifikasyonunun gerçekleştirilmesi ile sisteme ait
teknik veri paketinin oluşturulması hedeflendi.
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü/Avrupa Havacılık Otoritesi'nden (EASA) tip sertifikası alması planlanan ve analog bir kokpite sahip olan
HÜRKUŞ-A Uçağı, ilk uçuşunu 29 Ağustos 2013
tarihinde gerçekleştirdi ve şu ana kadar 15 sortide toplam 800 dakika uçuldu.

“Kümelenme berekettir”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kümelenmelerin Türkiye için önemini belirterek, kümeleri, gelişmiş ülkelerin kendilerini
değiştirirken kullandıkları bir araç olarak niteledi.
OSTİM’de başlatılan kümelenme faaliyetinin;
işletmelerin gelişmesine, gelecekte var olabilmesine, yeni ürünler üretmesine, üniversite-sanayi
işbirliğine, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine
odaklı olduğunu anımsatan Aydın, şunların altını
çizdi: “Bu çalışmaların gerekli olduğunu ve firmalarımıza katkı sağladığını, ülkemize katkı sağladığını, firmalarımızın zaten birebir yaptıkları işin
üstüne bir şeyler koyduğumuzu, orada biz birebir
hissediyoruz.”
Küme hareketinin başarısına örnek olarak “Milli Tren Projesi”ni gösteren Orhan Aydın, “Üniversiteyi, Bakanlığı, destekleyici kuruluşları, sivil
toplumu, sanayi odasını, kümeleri bir araya getirdiğiniz zaman bir sonuç çıkıyor, bu da bize çok
keyif verdi.” dedi.
“Kümelenme çalışmasının tam Türkçe karşılığı berekettir.” diyerek konuşmasına devam eden
Aydın, “Ben kazanır, siz kaybederseniz, bu devam
etmez. İkimiz beraber kazanacağız. İşbirliği, ortaklaşa rekabeti bunu başarabilirsek firmalarımız
daha çok kazanacak. Üretim yapmak, katma değer
üretmek, insanlara iş aş vermek en kıymetli iş.”
yorumunu yaptı.

avunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar’ın
katılımıyla TUSAŞ
Havacılık
Te s i s l e r i ’ n d e
“Yeni Nesil Eğitim Uçağı Projesi
(HÜRKUŞ-B) Sözleşme İmza Töreni” gerçekleştirildi. Törende düşüncelerini
paylaşan Bayar, dünyada bu kapsamda 4 tür
uçak olduğuna dikkat çekerek Hürkuş’un bunların rakibi olarak pazara çıkacağını kaydetti.
Müsteşar Bayar, “Bunlar, dünya hava kuvvetlerinde temel yeri olan uçaklar. Cumhuriyetin
ilk yıllarında havacılıkta iyi bir başlangıç yaptık ama devamını getiremedik. Nuri Demirağ,
Vecihi Hürkuş kendi sermayeleriyle bir şey
yapmaya çalıştı ama ne yazık ki o tarihlerde
ülkenin bulunduğu şartlar ve istenilen destekleri almadıkları için o çalışmalar devam etmedi.” dedi.

• 26 Eylül 2013 tarihli SSİK'te Hava Kuvvetleri
Komutanlığı'nın (Hv.K.K.) Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TUSAŞ ile HÜRKUŞ uçaklarının seri üretim sözleşmesi görüşmelerine başlanması kararı verildi.

“Sanayicinin ‘Amel Defteri’
sürekli açıktır”
Türkiye’de kümelerin etkin bir yapıya kavuşması ve yaygınlaşmasında öncü bir rol oynayan
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, “Sanayicimiz alın teriyle kazanıyor. Bir dokunsanız bin ah işitirsiniz. Hâlbuki
hazır rahat para kazanmak varken istihdam yaratır,
insan çalıştırır; işsizliğin önüne geçmeye çalışır.
Fakirlik ve açlık ortadan kalkar.” dedi. Sanayicinin amel defterinin kapanmayacağını belirten Güvenç, “Onların işletmeleri hayatta kaldığı sürece,
insan çalıştırdığı sürece amel defterlerine devamlı
yazılacak. Onun için kümelenin, şirketlerinizi güçlendirin hiç kapanmasın ve defter de ileleb et açık
kalsın.” tavsiyesinde bulundu.

• Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Sözleşmesi kapsamında, TUSAŞ tarafından 15 adet HÜRKUŞ-B
uçağı üretilerek Hv.K.K. envanterine kazandırılacak.
• HÜRKUŞ-A'dan farklı olarak HÜRKUŞ-B, ASELSAN tarafından sağlanacak modern askeri aviyonik ekipmanlarla birlikte teslim edilecek.
• Bahse konu sözleşme ile birlikte, TUSAŞ'ın projedeki yerli yüklenici sayısı 33'e yükselmiş olacak.
• Bu sözleşme kapsamında, Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin (TSK) silahlı yakın hava destek
ve keşif gözetleme ihtiyacına yönelik olarak
"HÜRKUŞ-C" kavramsal tasarım faaliyetleri de
gerçekleştirilecek.
• Yaklaşık 70 yıl aradan sonra milli tasarım insanlı
uçaklarımızın TSK envanterine kazandırılmış
oldu.
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Teknoloji yoğun ürünlerin
yenilikçi pazarı
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından teknoloji
yoğun alanlarda girişimciliğin artırılması
amacıyla düzenlenen Yenilikçi Ankara Proje
Pazarı’nın üçüncüsü gerçekleştirildi. Etkinlikte,
proje sahipleri, yerli ve yabancı yatırımcıların
yanında Ankara’daki TOBB, ATO, ASO ve OSTİM
gibi sektörel liderlere çalışmalarını tanıtma
fırsatı yakaladı. Organizasyonda, başarılı projeler
ödüllendirildi.

1

28 yenilikçi projenin sergilendiği Yenilikçi Ankara Proje Pazarı Ankara
Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası,
Ankara Üniversitesi Teknokent, Bilkent
Cyberpark, Gazi Teknokent, Hacettepe
Teknokent, ODTÜ Teknokent, OSTİM Tasarım Merkezi, TOBB Genç Girişimciler
kurulu, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla düzenlendi.
T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın
katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılışına
Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Seyman,
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih
Bezci, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile kamu ve sivil
toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi katıldı.

“Ankara geçmişe göre
daha fazla bilgi üretiyor”

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık yenilikçilik performasının
önde gelen göstergelerinden biri olan patent ve faydalı model tescilleri bakımından
Ankara’nın Türkiye’de birinci sırada yer
aldığını hatırlattı. Şayık, “Ankara geçmiş
yıllara göre daha fazla bilgi üreten ve daha
çok araştırma yapan bir il olmasına rağmen
bilgilerin ticarileştirilmesinde sorun yaşamaktadır.” dedi
Ar-Ge çalışmalarının 10 yılda 7 kat arttığını hatırlatan Şayık, Kalkınma Ajansı'nın,
girişimcilerin sektör temsilcileriyle buluşması için yaptığı projelerinin önemli olduğunu belirtti. Şayık, etkinlikten beklentileri
üç başlık altında toplandığını ifade ederek
bunları, "Bilgiye dayalı ekonomik yapıya
geçmek, proje sahipleriyle üreticilerin buluşması, sektördeki paydaşlar arasındaki
iletişimi ve koordinasyonu sağlamak." şeklinde açıkladı.
Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, proje pazarının, Ankara Kalkınma
Ajansı’nın, Ankara’nın yenilikçi, gelişimci
ve tüm kalkınma dinamiklerini sergileme
amaçlı çalışmalarının bir ürünü olduğunu
söyledi. Seyman, “Bu buluşma Ankara’nın
çağdaş bilim, teknoloji ve endüstrideki etkin rolünün bir ifadesi olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

“Katma değeri özel sektör üretir”

T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
Türkiye’nin son 10 yılda ekonomik ve sosyal alanda büyük gelişmeler gösterdiğini
ifade etti. Türkiye’nin 10 yılda yüzde 5’lik
reel büyüme ile 230 milyar dolarlık bir
ekonomiden 800 milyar dolarlık ekonomik
büyüklüğe ulaştığını anımsatan Yılmaz,

bu süre zarfında Ar-Ge harcamalarının da
yüzde 53’ten yüzde 92’ye ulaştığını anlattı.
Özel sektörün de bu payı yüzde 45’lere çıkardığını vurgulayan Yılmaz, “Yenilikçilik
ve katma değer, bilginin kullanıma sunulması ile gerçekleşecek bir hadise. Burada da
kritik faktör özel sektörün katkısı. Dünyada
da AB’de de esas alınan en önemli unsurlardan biri; toplam Ar-Ge içinde özel sektörün
payıdır. Burada ideal olan uluslararası kabul görmüş rakam da üçte ikidir.” sözleriyle
özel sektörün önemine değindi.

“OSTİM gibi örnek alanlar var”

Kalkınmada yenilikçiliğin önemli bir
unsur olduğunu anlatan Bakan Yılmaz,
Ankara’nın yenilikçilik konusundaki potansiyelini özetlerken OSTİM örneğini gösterdi: “Ankara, 21 üniversiteye sahip 6 teknoparkı 10 Organize Sanayi Bölgesi ile çok
sayıda araştırma merkezi, biyoteknoloji ve
nanoteknoloji merkezleri var. OSTİM gibi
önemli örnek alanları var bütün bunlarla aslında yenilikçilik içinde son derece önemli
bir potansiyele sahip.” dedi.

O

rganizasyonda en başarılı projeler
seçildi. Yapılan değerlendirmeye
göre sıralama şöyle oluştu: 1. Bilgi İnsanı Ltd. Şti. - Akıllı Tarla Pulverizatörü
Projesi, 2.
Atosis Araç Takip ve İletişim Sistemleri - Merkezi Denetimli Sandık Güvenliği Projesi, 3. Hamlem Bilişim
Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. - Su Tasarruf
Cihazı Projesi. Başarılı girişimciler çalışmalarını OSTİM Gazetesi’ne anlattı.
Akıllı Tarla Pulverizatörü Projesi ile 1.
olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makineleri Bölümü Öğretim elemanı
Dr. Caner Koç, çalışmasıyla tarımsal üretimde geleneksel yöntemlerden kaynaklanan fazla ilaç ve gübre kullanımını en aza
indirmeyi hedefliyor.
Gazi Teknopark’ta yer alan firması Bilgi
İnsanı Ltd. Şti. ile Ankara Proje Pazarı’na
katılan Dr. Koç, 3 kişilik bir ekiple bir buçuk yılda geliştirdikleri projelerinin seri
üretime hazır olduğunu belirtti. Bir girişimci bulmaları halinde ortaklığa hazır olduklarını dile getiren başarılı akademisyen,
“Çalışmamızla harita tabanından ilaçlama
yapabildiğimiz için tarlada sadece ihtiyaç
gösteren bölgelerde ve normlarda ilaç atabiliyoruz. Kendi geliştirdiğimiz yerli GPS
yazılımındaki harita bölümlerine göre aynı
zamanda uydu fotoğraflarından aldığımız
zararlının oluştuğu bölge koordinatlarını
GPS haritasına girip sadece ihtiyaç gösteren
bölgelerlere ilaçlama yaptırarak eş oranlı
olarak tasarruf sağlamaktayız.” diye konuştu.
Koç, çiftçilere sağlayacağı avantajları da

Başarılı projeye yurtdışı fuar ödülü: Organizasyonda yer alan kurum ve kuruluşların
temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından belirlenen başarılı ilk 3 projeye plaketlerini T.C.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz verdi. Ankara Kalkınma Ajansı, birinci gelen proje sahibine
istediği bir yurtdışı sektör fuarına ikinci ve üçüncü proje sahiplerine de istedikleri bir yurtiçi sektör
fuarlarına katılım konusunda destek verecek.

şu şekilde aktardı: “Yüzde 50’ye varan ilaç
tasarrufu sağlayacak. Traktörün tarlayı çiğnemesinden kaynaklı zararları minimuma
indirecek. Ayrıca traktörle tarlanın tamamına gitmeyi ortadan kaldırdığından yakıt
tüketimini azaltacak.”
2. olan Atosis Araç Takip ve İletişim Sistemleri firması Merkezi Denetimli Sandık
Güvenliği Projesi ile seçimlerde kullanılan oy sayısının anında öğrenilmesine imkan tanıyor. Sandık içine yerleştirilen GPS
ve GPRS donanımları ile sandığın hareket
alanlarının tespit edildiğini belirten Atosis
Genel Müdürü Atila Yumuşak, “Elektronik
kilit sayesinde sandığın ne zaman ve nerede
kapanıp açıldığı öğrenilebilecek. Bundan
sonraki dönemde oy zarfının içindeki pusulayı da okumayı hedefliyoruz. Bu sayede
seçim sonuçları anında öğrenilebilecek.”
ifadelerini kullandı.
Su Tasarruf Cihazı Projesi ile 3. olan
Hamlem ekibi ise sıcak su tesisatında kalan
soğuk suyu geri kazanmayı düşünmüş. Soğuk suyun boşa akıtılmasını önleyip kullanıcıyı sıcak su ile buluşturmak istediklerini
kaydeden Şirket Ortağı Merve Sarısakal şu
bilgileri verdi: “Kullanıcılar için en önemli
getirisi yüzde 20’ye varan su tasarrufu ile
ev ekonomisi ve ülke ekonomisine katkı
sağlıyor. Bizim sloganımız da Doğa ve Cebin İçin Akıllı Bir Çözüm.”
3. Yenilikçi Ankara Proje Pazarı’nda ödül
alan projelerin yanı sıra ilgi çeken projelerden biri de Dbnet Bilişim Planlama Tic.
Ltd. Şti.’nin geliştirdiği coğrafi bilgi sistemleri ve sivil uygulama amaçlı İnsansız
Hava Aracı oldu.

İLAÇ VE GÜBREDE TASARRUF

Akıllı Tarla Pulverizatörü Projesi

SEÇİM SANDIĞINA ONLİNE DESTEK

Merkezi Denetimli Sandık Güvenliği Projesi

BÜTÇEYE VE DOĞAYA KATKI

Genel Müdür Sinan Altınışık, projenin ilk
aşamasında insansız hava araçlarını yurtdışından ithal ettiklerini, daha sonra uçakları
kendilerinin yapmaya karar verdiğini açıkladı. Altınşık, “Yaklaşık 6 aydır bu konu
üzerinde çalışıyoruz, şuanda ilk aracımızı
ürettik.” dedi.
Geliştirdikleri insansız hava aracı ile ilk
hedeflerinin sivil uygulamalar olduğunu
vurgulayan Sinan Altınışık, daha sonraki
aşamalarda askeri uygulamalara da yönelebileceklerini vurguladı. 80 dakikaya kadar havada kalabilen insansız hava aracı
ile arazinin yüksek detaylı 3 boyutlu sanal
modelini çıkartabildiklerini belirten Altınışık şunları paylaştıı: “İnsansız hava aracı ile topraktaki nemliliği, bitki örtüsünün
analizleri ile su kaynaklarının analizlerini
yapabiliyoruz. Ayrıca dağda kaybolan kayakçıların tespit edilmesi ve doğal afet sonrası hasar tespit çalışmaları gibi çok farklı
konularda da uygulamalar söz konusu.”

Su Tasarruf Cihazı Projesi

YERLİ SİVİL İHA

Sivil Amaçlı İHA Projesi
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KAMU İHALE KANUNU’NDA
DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA YASA
TASARISINDA, “BAZI SANAYİ
ÜRÜNLERİNİN İHALELERİNDE
ZORUNLU OLARAK
FİYAT AVANTAJI KURALI
UYGULANMASI” ŞEKLİNDE
DÜZENLEME ÖNGÖRÜLÜYOR.

"Yerli Katkı Şartı" için önemli adım
Tasarıyla birlikte “Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri” isimli yeni bir tanım oluşturuldu ve bu kapsama giren ürünlerin
ihalelerinde, yüzde 15’e kadar daha pahalı ürün önerilse dahi, ihale makamı zorunlu olarak bu isteklinin teklifini kabul edecek. Bu
durumda “Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin” yerli olarak üretilenleri her yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
ilan edilecek.
Ülkemizde yerli sanayinin üretim ve teknolojik kabiliyetleri önemli boyutlara ulaştı. OSTİM başta olmak üzere Türkiye’deki
küçük ve orta boy işletmeler “yüksek katma
değerli üretim” modelini benimsemeye başladı. Kümelenme kavramıyla dış pazarlarda
adından söz ettiren, küresel çapta büyük
markalara tedarik sağlayan yerli üreticilerimiz, tüm çabalara rağmen kamu alımlarında
yeteri kadar tercih edilmiyordu.

D

üzenleme, kamu alımlarının çerçevesini net bir şekilde çizmesi ve
KOBİ’ler başta olmak üzere sanayicilerimizin geleceğe daha emin adımlarla
yürümesi anlamını taşıyor.
Günümüzde devletler büyük miktarda dış
alım yaptıklarında, ticaretin dengelenmesine büyük özen gösteriyor ve alım yapılan
ülke firmasının belli oranda üretim, yatırım,
ihracat ya da teknoloji transferi yoluyla alıcı ülke ekonomisinin ticaret açığını telafi
etmesini şart koşuyor. Bu işleme temel
anlamda “telafi edici işlemler/offset” deniliyor ve havacılık ve savunma sanayinde
yoğunlukla kullanılıyor.

Diğer bir bakışla offset; yurtdışından yapılan kamu alım ve yatırımlarında; “Yerli
Sanayiye İş Payı”, “Ürün veya Hizmet İhracatı”, “Teknoloji Kazanımı ve Yatırım”
uygulamalarıyla, yapılan harcamaların ulusal ekonomiye belli oranda geri dönüşünün
sağlanması olarak da anlatılıyor.
Offset uygulamaları, tedarik yapılan ülke
tarafından alıcı ülkenin yerli sanayisine
öncelikli alanlarda üretim kabiliyet ve kapasitesinin kazandırılması, alıcı ülkeye bu
amaçla yatırım yapılması, teknolojik alt
yapı kazandırılması ve/veya üçüncü ülkelere yönelik ihracat imkânlarının yaratılması
gibi işlemleri içeriyor.

Offset
uygulamaları kamu alımlarında
devletin
ödemeler dengesini
Ülke
Eşik Değer
Oran
telafi edici işlemler
ABD
Bütün alımlarda
%60-100
içerdiği için uyguİSRAİL
5 Milyon ABD DOLARI
%35 -50
lama ve koordine
MACARİSTAN
3,5 Milyon Avro
%100
makamı
devletin
MALEZYA
10 Milyon Avro
%50-100
kendisi. Burada taBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Projenin özelliğine göre belirlenir.
%60
raflar (Alıcı-Devlet
KUVEYT
35 Milyon ABD Doları
%35
ve
Satıcı-Firma/
BULGARİSTAN
2,5 Milyon Avro
%110
Devlet) arasındaki
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
10 Milyon ABD Doları
%30
işlemler, taahhüdün
BREZİLYA
Projenin özelliğine göre belirlenir.
yerine getirilmemesi
durumunda yaptırım
içeren hukuki bir zemine dayanmalı, aksi takdirde uygulamada
zorluklar çıkabiliyor.
• Kamu İhale Kanunu’nda da değiDÜNYADA KAMU HARCAMALARINDA OFFSET
Sivil kamu alımlarında oﬀset zorunluluğu bulunan ülke örnekleri
konunun önemini gözler önüne seriyor.

şiklik yapan ve TBMM’de bulunan
torba yasa tasarısında, bazı sanayi
ürünlerinin ihalelerinde zorunlu olarak fiyat avantajı kuralı uygulanması
düzenlendi.
• “Orta ve yüksek teknolojili sanayi
ürünleri” isimli yeni bir tanım oluşturuldu ve bu kapsama giren ürünlerin ihalelerinde, yüzde 15’e kadar
daha pahalı ürün önerilse dahi, ihale
makamı zorunlu olarak bu isteklinin
teklifini kabul edecek.
• “Orta ve yüksek teknolojili sanayi
ürünlerinin” yerli olarak üretilenleri
her yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından ilan edilecek.
Bakanlığın yayınlayacağı usul ve
esaslar doğrultusunda üreticiler,
yerli olarak ürettikleri bu ürünlere
ilişkin belge alacaklar.
Kaynak: Dünya Gazetesi /3 Aralık 2013

Alıcı taraf offset şartlarını (taahhütlerini)
belirlerken ülke ekonomisine kazandırmak
istediği teknolojik alan, üretim kabiliyeti
ve yatırım önceliklerini göz önüne almaktadır. Buna göre offset, hem doğrudan hem
de dolaylı olarak ihracatı tetikleyen bir uygulama aracı olarak kullanılabiliyor.
Ülkemizde savunma tedarik projelerinde uygulanan offset yaklaşımının başta
havacılık olmak üzere savunma dışı büyük ölçekli kamu alımlarında uygulamaya
alınmasıyla; ülkemize sanayi alt yapısı, istihdam ve ihracat alanlarında önemli kazanımlar sağladığı görülüyor.
Birçok ülkede başarıyla uygulanan offset, yalnız savunma tedarik projelerinde
değil, tüm sektörlerdeki tedarikler ve tüm
yurtdışı büyük çaplı kamu alımlarında ödemeler dengesini telafi edici işlem olarak
masadaki yerini alabiliyor.

sistemlerinin tedariğinde istikrarlı bir şekilde uygulanıyor ve başarılı sonuçlar veriyor.
Başlangıçta offset desteğinden yararlanarak
Avrupa ve ABD’deki büyük firmaların tedarik zincirlerinde yer alan Türk firmaları, uygun kalite, zamanında ürün teslim edebilme
yeteneği ve fiyat/rekabet avantajı oluşturarak
zaman içinde offset taahhütleri tamamlanmasına rağmen değer yaratabildi ve uzun vadeli,
kalıcı tedarikçi olmayı başarabildiler. Esasen
Türk sanayisinin bu projelere katılımı, yabancı firmalara ürün fiyatlarını iyileştirme ve
uluslararası arenada daha fazla rekabetçi olmalarına katkıda bulunacak.

İstihdam ve cari açık sorunlarıyla mücadele etmenin baş unsurlarından biri olarak
kabul edilen offset uygulaması, bugün gelişmiş ülkelerin birçoğunda çok sıkı tedSavunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)
birlerle takip ediliyor. ABD’de 1933’ten 2011-2020 verilerine göre yabancı firmaların
bu yana uygulanan “Buy American” yasa- Türkiye’deki toplam offset uygulaması 17,6
sı bu konudaki en çarpıcı örnek. Bir başka milyar dolar civarında.
tespit ise şöyle:
Kamunun alımlarında yerli katkının netleştirilmesi
ABD’de savunma
faydalı sonuçlar doğuracak. Bu, rakamlarla şöyle somutlaştırılıyor.
ihracatının yüzde
65’e yakın kısmı
2013–2023 yılları arası tahmini harcamalar ve oﬀset (yerli katkı) kazanımı
KOBİ’ler tarafından gerçekleştiri- HABERLEŞME
210 Milyar $
%50 Yerli Katkı
105 Milyar $
liyor.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

70 Milyar $

%50 Yerli Katkı

35 Milyar $

Ülkemiz
sa90 Milyar $
%50 Yerli Katkı
45 Milyar $
nayisinin
de ULAŞTIRMA
SAĞLIK
135
Milyar
$
%50
Yerli
Katkı
67,5 Milyar $
KOBİ’lere ihtiyacı bulunuyor. ENERJİ
95 Milyar $
%50Yerli Katkı
47,5 Milyar $
KOBİ’ler,
dış
TOPLAM
600 Milyar $
%50 Yerli Katkı
300 Milyar $
ticaret açığının
kapanması, istihdamın artması ve
yeni iş alanlarının açılmasında lokomotif
Devletin böyle bir düzenlemeye gitmesi ile
görevi görüyor. Bunun tam anlamıyla sağ- cari açık ve istihdam benzeri sorunlar giderilanması için de Devletin koruyucu tedbirleri lecek, bir çok sektörde yatırımlar artacak ve
gerekiyor.
ihracatta da 2023 hedefine daha çabuk ulaşılabilecek.
Offset yoluyla sağlanabilecek

potansiyel ekonomik katkı
Yurtdışı kamu harcamalarında yüzde 50
oranında offset uygulanması durumunda,
2023’e kadar 10 yıl boyunca sanayi katılımı,
ihracat ve teknolojik işbirliği yoluyla ülke
ekonomisine sağlanabilecek katkı “Yılda 30
milyar dolar” şeklinde hesaplanıyor.

Türkiye’de yüksek teknolojili
alanlarda kamu harcamaları
Ülkemizde ekonomik hedeflerin referans
noktasında “2023 Vizyonu” bulunuyor. Bu
vizyon doğrultusunda doğal olarak üretim
çarkının daha hızlı dönmesi bekleniyor. Kamunun yapacağı alımlar da sanayi kesiminin odaklandığı nokta olmakta. Burada şarta
bağlanacak yerli sanayi katkısının hedeflere
olan yürüyüşü daha da hızlandıracağı uzmanlarca dile getiriliyor.

Savunmada iyi noktadayız, sivil
alımlarda da aynı bakış açısı şart!

Yerli sanayi katkısının en başarılı uygulama sahası hiç kuşkusuz savunma sektöründe.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın konuya
gösterdiği yaklaşım ve titiz bakış açısı, sektörde “alt yüklenici” olarak tabir edilen işletmelere çok büyük katkılar ve olanaklar sağlıyor.
Savunmada oldukça iyi bir çizgi yakalayan
uygulamanın sivil tüm sektör alımlarında da
artması bekleniyor.
Offset uygulamaları Türkiye’de savunma

Bu yaklaşımın milli bir anlayışı yansıttığını düşünen sanayiciler, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve takip edilen,
ülke ekonomisi ve sanayimizin geleceği için
büyük önem arz eden bu çalışmanın tüm kamuoyu tarafından desteklenmesi gerektiğini
belirtiyor.
OSTİM
Gazetesi,
Temmuz 2013
sayısında
kapaktan
verdiği
“Bekleyen
Talep: Offset
Yasası” başlıklı
dosya ile
sanayicilerin
beklentilerini
paylaşmıştı.

HABERİN İÇİNDEN: Türk sanayicisi, milli
hassasiyet taşıyan ve stratejik öneme haiz
bu düşüncenin yasa aşamasına gelmesinden
dolayı memnun. Ülkemizin kalkınması, gelecek için koyduğu hedeflere ulaşması için
kritik bir rol üstleneceğini düşündüğümüz
düzenleme 2013’ün tarihe altın harflerle yazılacak gelişmelerinden biridir. Emeği geçen
herkese teşekkürlerimizle...
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Milli Tren 2018’de raylara iniyor
Türkiye’de gerçekleşen yatırımlar milli çizgide ilerlemeye başladı. Enerjide başlayan
“yerli kaynak milli teknoloji” anlayışı raylı sistemlerde de son sürat devam ediyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, son yıllarda geliştirdiği projelerde yerli
üreticilerle işbirliklerini artırıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD)
koordinatörlüğünde bir süredir hazırlıkları süren, OSTİM ve Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi’nin de (ARUS) ülke gündemine taşıdığı Milli Tren Projesi
kamuoyuna tanıtıldı.

Yıldırım: “OSTİM
başta olmak
üzere birçok proje
ortağımız da bizimle
beraber bu işte
çalışıyor. Bu bir milli
projedir.”

Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan ve Tüm Anadolu’yu kapsayan Anadolu
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) proje ortaklarından biri olarak
çalışmalara katkı sağlıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Binali Yıldırım, Milli Tren Projesi’nde çözüm
ortaklarının rolüne dikkat çekti. Yıldırım, “Biz bunu kendi başımıza yapabilir miyiz? Hayır
yapamayız. Mutlaka bir ekosistem oluşturmamız lazım dedik. OSB’leri de işin içerisine kattık.
OSTİM’i kattık. 400’den fazla demiryolu sanayine hizmet eden çözüm ortağı var.” dedi.

M

illi Hızlı Tren, Milli EMU - DMU,
Milli Yük Vagonu bileşenlerden
oluşan projenin tanıtımında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Eski Bakanı Binali Yıldırım, “OSTİM başta
olmak üzere birçok proje ortağımızda bizimle beraber bu işte çalışıyor.” dedi.
Ankara Garı tarihi günlerinden birini
daha yaşadı… Türkiye, “Asrın Projesi”
olarak nitelenen Marmaray’ın mutluluğunu
yaşarken Milli Treni’ni raylara çıkarmaya
hazırlanıyor.
“Milli Gurur” olarak adlandırılan projenin ortakları arasında; TCDD, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, İTÜ,
TÜBİTAK, ASELSAN, DATEM, RSK ve
çalışmanın fikri altyapısının oluşturulması
ve Türkiye’de daha iyi anlaşılması için faaliyetler yürüten ARUS da yer aldı.
Aralarında akademisyenler ve teknik elemanların da yer aldığı toplam 1856 çalışan
tarafından oluşturulan projeyle ilgili olarak bilgiler aktaran TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman, ön hazırlığa 11 Ekim
2012’de başladıklarını, bugüne kadar gerek kamu kuruluşlarıyla bağlı ortaklıklarla,
bilim kuruluşlarıyla üniversitelerle ve özel
sektörle, ikili, üçlü, çoklu yüzden fazla toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı. Karaman,
“Proje Yönetim Grubuna bağlı bir Proje
Yürütme Grubu, buna bağlı 4 Proje Grubu
ve 33 Proje Koordinasyon Grubu oluşturduk.” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Eski Bakanı Binali Yıldırım, “Demiryolları bizim tarihimiz, kültürümüz hatta bağımsızlığımız için her zaman bir numara
ve sembol olmuştur.” dedi.
Bu kadar köklü bir geçmişe rağmen bu
güne kadar demiryolu, tren rayı, hızlı tren
rayı, hızlı tren makasları yapamadığımızı
hatırlatan Yıldırım öncelikle buradan işe
başladıklarını ifade ederek, “Şimdi adım
adım Anadolu tren seti yaptık. İspanya
ile beraber son 15 yılda altyapıya en fazla
yatırım yapan ülke dolayısıyla etrafımıza
baktığımız zaman 1 trilyon doları bulan
bir pazar var. Bir büyüme potansiyeli var.
Türkiye, bu büyük pazarda sadece tüketici
olarak yer almaması lazım, Türkiye’ye bu
yakışmaz.” yorumunu yaptı.
Bütün her şeyi dışarıdan almanın doğru
bir yol olmadığını kaydeden Yıldırım, bu
amaçla adım adım yerli demiryolu sanayisini oluşturmaya başladıklarını vurgulayarak şu görüşleri aktardı: “Biz bunu kendi
başımıza yapabilir miyiz? Hayır yapamayız. Mutlaka bir ekosistem oluşturmamız
lazım dedik. OSB’leri de işin içerisine kattık. OSTİM’i kattık. 400’den fazla demiryolu sanayine hizmet eden çözüm ortağı
var. Eğer bu demiryollarında hareketlilik
olmaz ise bunların hiçbiri olmazdı.”

“Çözüm ortaklarıyla
birlikte yapacağız”

OSTİM, raylı sistemlerde yerli üretim ve
milli marka hedefini kamuoyunda sıkça dile
getirmişti.

Projede
Son Durum

“Demiryolları bağımsızlığın
sembolüdür”

Devletin işin sürükleyicisi olacağını ve
çözüm ortaklarıyla birlikte hareket ederek
çalışacağı mesajını veren Binali Yıldırım,
“Öncelikle kendi sektörümüzde yapabildiklerimizi yapacağız. Ama orada da rekabetçi olacağız. Yani başkası 1 liraya
yapıyorsa canım bu yerlidir 5 liraya alırız
diyecek halimiz yok. Orada da firmalarımız kendilerini geliştirecekler. Ve küresel
rekabetçi bir konuma geçecekler. Çözüm
ortaklarımız, İstanbul Teknik Üniversitesi,
ASELSAN ve özel sektörden 153 tane pro-

İ başta olmak üzere
je ortağımız var. OSTİM
birçok proje ortağımız da bizimle beraber
bu işte çalışıyor. Ar-Ge konusunda TÜBİTAK işin içinde dolayısıyla bu bir milli
projedir.” dedi.

Teknoloji üreten Türkiye
Demiryollarında yeni bir dönem girildiğini bildiren Yıldırım, bu dönemin demiryolları teknolojisini de üreten, üretmekle
kalmayan ihtiyacı olan ülkelere de destek
olacak bir süreci başlattığını söyledi ve
ekledi: “11 yıl önce bu demiryollarının
haline ne olacak? Kapatsak mı? sorularını
sorarken bugün hızlı trenimizi, milli sinyalimizi ve her türlü çekilen araçlarımızı
yaparız noktasına geldik. Demiryollarında
işimiz bitmedi. Daha önümüzde çok iş var.
Artık Türkiye, dışarıdan ihtiyacını gideren
bir ülke olamaz. Bende varım diyen; bilgisiyle, görgüsüyle, üniversiteleriyle, fikirleriyle düşünceyi ürüne dönüştüren bir ülke
haline geldi.”

İlk hareket 2018’de
Trenlerin prototiplerinin yapılıp, ticari kullanıma hazır hale getirilmesi için 5
yıla daha ihtiyaç olduğunu belirten Binali
Yıldırım, "2018’de artık tren raylarda hareket etmiş olacak. Bu projeyle sağlanacak katma değeri söyleyeyim; Türkiye'nin
önümüzdeki 10 yılda yapılan demiryolları
hatlarını dikkate alırsak ihtiyacı olan hızlı
tren seti miktarı 100'dür. Bu, 3 milyar dolarlık yaklaşık bir bütçe demektir. Bu bütçeyi dışarıya verecekken bu projeyle birlikte en azından bunun yüzde 60'ının yüzde
70'inin içeride kalmasını sağlayacağız. En
kısa vadede yani 5 yıllık vadede demek ki
en az 2-2,5 milyar dolarlık tasarruf söz konusu ama bunun ötesinde gerçekleştirdikten sonra bölge ülkelerinde oluşturacağı
ekonomik katma değer çok daha büyük
olacaktır. Bunun hesaplarını henüz yapmadık." açıklamasında bulundu.

Milli Yüksek Hızlı Tren: Konsept
Tasarım ve Endüstriyel Tasarım
çalışmasında tema seçimi yapıldı.
Detay tasarım çalışmaları seçilen tema
üzerinden devam ediyor.
Yeni Nesil Milli EMU-DMU: Konsept
tasarım çalışmasında tema seçimi
yapıldı. Detay tasarım çalışmaları seçilen
tema üzerinden devam ediyor.
Yeni Nesil Milli Yük Vagonu: Milli Yük
Vagonu konsept tasarımı tamamlandı
(Platform Tipi Vagon). Mühendislik
tasarımı çalışmaları devam ediyor.

DEVAM EDEN FAALİYETLER
• Literatür taraması çalışması
• Satın alma ve tedarik hizmetleri ile
üretim faaliyetlerine yönelik planlama
çalışmaları
• Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS) üyeleri ile proje
kapsamında yapılabilecek işbirlikleri
ile ilgili çalışmalar

PLANLANAN FAALİYETLER
Komponent Bazında Yerlileştirme
Çalışmaları
• Gövdenin Alüminyum Esaslı Alaşımlı
Malzemeden Üretimi
• Konvertör ve Cer Motoru Tasarım ve
Üretimi
• Cer Kontrol Sistemleri ve Yazılımları
Tasarım ve Üretimi
• Cer Trafosu Tasarım ve Üretimi
Test ve Sertifikasyon İşlemleri
• Araç; Teorik Yapısal Analizleri
• Araç; Deneysel Yapısal Analizler
• Araç; Yol testleri, Gürültü Ölçümleri,
Konfor Testleri, Tip Testleri
Patent ve Lisans İşlemlerine İlişkin
Faaliyetler
KÜME İşbirliğinde Hedeflenen
Çalışma Alanları ve Konuları
• Araç Tasarım ve Üretimi
• Elektrik ve Elektronik Sistemler
• Mekanik Sistemler
• Standardizasyon ve Sertifikasyon

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 11

ARALIK 2013

Ankara savunmanın da başkenti oldu

Devlerle ikinci randevu Ekim 2014’te
Savunma ve havacılık sektörünün dünya çapındaki dev firmaları, yerli üreticilerle tanışmak ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel
İşbirliği Günleri ICDDA’14” kapsamında ikinci kez Ankara’ya geliyor.

S

avunma ve havacılık sektöründe ilki
6-8 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleşen Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri’nin ikincisi
için hazırlıklar başladı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde, OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin
(OSSA) ev sahipliğinde 14-16 Ekim 2014
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği
Günleri ICDDA’14” ile yerli savunma sanayinin kabiliyetleri dünya devlerine sergilenecek. Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın katılımıyla gerçekleşen basın
toplantısında organizasyonla ilgili bilgiler
verildi.

İki yılda bir gerçekleşecek
Toplantının açılışını yapan OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve T.C. Ekonomi
Bakanlığı’na verdikleri destek için teşekkür
etti. Ertuğ, hedeflerinin, savunma ve havacılık sanayinde ana entegratör firmalara
yerli çözümler sunmak ve KOBİ’lerin sektöründe ihracatını artırmak olduğunu söyledi. OSSA Başkanı, “İlk ICDDA’deki başarılarımız çalışmalarımızın boşa gitmediğini
göstermektedir. Bu durum bizi daha çok
çalışmaya motive etmektedir. Birincisinin
verdiği güvenle, etkinliği her iki yılda bir
gerçekleştirmeye karar verdik.” dedi.
Mithat Ertuğ OSSA’ya üye olmak isteyen
firmalarda aradıkları nitelikler hakkında da
açıklamalar yaptı. Ertuğ, aday firmaların
ASELSAN, TAI, TEİ, FNSS, HAVELSAN,
ROKETSAN gibi bir ana sanayi firması ile
çalışıyor ya da bu firmalardan herhangi birinin onaylı alt tedarikçisi olmak gerektiğini belirtti, firmaların imalatı olmasına ya
da Ar-Ge, mühendislik ve tasarım alanında
sektöre hizmet etmesine çok özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Kümelere destek
faaliyetleri hızlandırdı
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, kümelenme ile ilgili olarak bölgede
yürütülen bu faaliyetlerin başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti. “Biz 2004 yılında kümelenmeyi yeni
keşfetmiştik. Burada en önemli konulardan
biri hemen bir sahibimizi, koltuğumuza giren birilerini bulduk.” değerlendirmesinde
bulunan Aydın, savunma sanayinde sektörün nereye gideceğini, ne yapacağını bilen
bir kurumun varlığının küme faaliyetlerinin
hızlandırdığını dile getirdi. Orhan Aydın
şöyle konuştu: “Türkiye’de kümelenmeyi destekleyen ilk kurum T.C. Ekonomi
Bakanlığı oldu. Bakanlığımızın programı
kapsamında savunma ve havacılıkta da desteğimizi aldık. Bu sayede kümelerimiz bir
ilerleme kaydetti.”

Offsette başarı ve Ar-Ge’ye katkı
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, Ankara’nın savunma

ICDDA’14 HAKKINDA: 14-16 Ekim 2014
tarihleri arasında ATO/Congresium
Kongre Merkezi’nde, Savunma Sanayi
Müsteşarlığı himayelerinde OSSA Savunma ve Havacılık Kümelenmesi ile
Fransız organizasyon firması BCI’nin
organizatörlüğünde gerçekleştirilecek.
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, “Birlikten kuvvet doğar, OSSA kümesi de bunun çok güzel
bir örneği.” dedi. Bayar Mart ayındaki ilk etkinliğin kendileri için de bir başarı hikayesi olduğunun
altını çizdi..

sanayinin merkezi olduğuna işaret etti.
Türkiye’nin bölgesinde en yüksek katma
değerli ürünler üreten ve Rusya haricinde
bölgede en büyük GSMH’ye sahip olan bir
ülke olduğunu anlatan Başkan Özdebir, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın çalışmalarının önemli olduğunu ifade etti.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın kurulduğundan bu yana offset uygulamalarının
üzerinde çok hassasiyetle durduğunu, firmaların Ar-Ge yönünün gelişimine katkı
verdiğini belirten Özdebir, şu tespitleri
paylaştı: “Bu kadar gelişmemize rağmen
Türkiye sanayisi bir bakanlık bünyesindeki
sanayi genel müdürlüğü tarafından yönetilmeye çalışılıyor. Müsteşarlığımız, savunma
sanayini kendisine alarak, sektörün içindeki yatay ve dikey tüm menfaat ilişkilerini
çözüp buna göre sektörün gelişmesini planlayıp destek oluyor, gelişmesine katkıda
bulunuyorsunuz. Katma değeri yüksek olan
işler sektörde gerçekten zor bir iş.”

“Maliyet avantajımız var, bu bir fırsat”
İşbirliklerini önemini belirterek konuşmasına başlayan ve ilk sözü “Birlikten kuvvet doğar” olan Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, “OSSA kümesi de bunun çok
güzel bir örneği. Bu çalışmalara başlandığında T.C. Ekonomi Bakanlığımız konunun
cidden liderliğini yaptı.” dedi. Kümelerin 4
paylaşımın bir araya gelmesiyle oluştuğuna
dikkat çeken Bayar; Ankara Sanayi Odası,

OSTİM benzeri kuruluşlarla akademik çevrelerin ve kamunun buluşmasının sinerji
oluşturduğunu söyledi.
Silahlı Kuvvetler’in istediği hesapta teçhizatı, Türkiye’de Ar-Ge yoluyla geliştirip,
kendi sanayimizde üretmek için sektörde
ciddi bir derinliğin olması gerektiğine değinen Murad Bayar şu görüşlere yer verdi:
“Özel sektör yeni kabiliyetler ve yatırımlar
geliştiriyor. Mart ayındaki program bizim
için de çok büyük bir başarı hikayesidir. Bu
faaliyete, 270 firmanın; yarısı Türkiye’den
yarısı yurtdışından olmak üzere katılması
hakikaten büyük bir başarı, çok güzel bir
başlangıç. Otomotiv sanayimiz, hem kalite
olarak hem maliyetler olarak bu işin teslimatı, yapılabilirliği ve yönetimi olarak ileri
teknoloji ürününde bunu sağlıyor. Sanıyorum ki 30 milyar dolar ihracatımız var.
Havacılıkta da aynen böyle olabilir. Sadece
savunma tarafını söylemiyorum. Havacılıktaki üretim katkısını söylüyorum. 125 firmamız da bunun için çalışıyor.”
“Havacılıkta aynen böyle olabilir. Burada 5 milyar, 10 milyar dolarları görebiliriz.
Çünkü bizdeki istatistikler şöyle: Avrupa
ve Amerika’ya göre havacılık sektöründeki
üretim faaliyetlerimiz en az üçte iki oranında daha iyi, yani maliyet olarak batının üçte
biriyiz. Standartlar tamamen aynı; Avrupa
ve Amerika’yla tamamen eşit. Zaten başka
bir standart yok. Maliyet olarak üçte birde-

ICDDA’14 için düzenlenen basın toplantısına ilgi büyük oldu. Toplantıyı çok sayıda basın mensubunun
yanı sıra Bakanlık yetkilileri, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları izledi.

20’den fazla ülkeden yüzlerce ana
tedarik ve yan sanayi firmasının beklendiği, 4000’den fazla ikili iş görüşmesi
planlan etkinliğin ilk gününde “Türkiye’deki Savunma, Havacılık ve Offset
Pazarının Panaroması” konulu konferans yapılacak.
Etkinlikte yer alacak davetli ve katılımcılar, 2. ve 3. günde ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı yakalayacaklar. Orijinal ekipman üreticilerinin satın alma
süreçleri ve tedarik zinciri politikaları
üzerine çalıştayların da düzenleneceği
programın son gününde arzu eden katılımcılar sanayi gezisine alınacak.
Organizasyonda yurt içinden TAI,
Aselsan, Roketsan, Havelsan, FNSS,
MKEK, TEI gibi ana sanayi firmaları,
yurtdışından da EADS, EADS Sogerma,
MBDA, LATECOERE, TAWAZUN, KDDB,
FINMECCANICA, AERAZUR ZODIAC, BOEING, AVIO, EATON, Torino Piemonte
Aerospace, Plansee Tungsten Alloys,
Goldon, Aerospace Valley, Blufield ve
UBIFRANCE gibi büyük firmalar, kümelenmeler ve pek çok yan sanayi firmasının yer alması hedefleniyor.
İlki 6-8 Mart 2013 tarihleri arasında
düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’ne 23 ülkeden
270 firma katılmış ve 4000 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmişti.
yiz, çok ciddi bir avantaj. Belki bazı sektörlerimizde kaybetmeye başladığımız maliyet
avantajı burada var. Bu üretimin de dünyanın ucuz yerlerine çok fazla gitme şansı
yok. O standartları oralarda yakalayamazsınız. Bu manada böyle de bir fırsat var. 2023
için 25 milyar dolar bir hedef konuldu. Bu
oyunu iyi oynarsak, bu bizim için ciddi bir
üretim sektörüne gelir ve rakamlarımız şimdi konuştuklarımızın 5-10 misline rahatlıkla çıkabiliriz. Buraya da bu gibi faaliyetlerle çıkacağız. Türkiye’ye Mart ayında gelen
130-140 firma muhataplarını tanıdılar, iş
ilişkilerini geliştiriyorlar. Bunu diğer faaliyetlerle destekleyeceğiz.”
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“En önemli gücümüz insan kaynağımız”
Bir süre önce Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanan Arif Şayık, uzun yıllara dayanan deneyimini Başkentin
kalkınma stratejilerinin gelişiminde kullanacak. “Kentimizdeki potansiyeli harekete geçirmek ve bize yüklenen görev ve
sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için elimizde önemli bir güç insan kaynağımız.” diyen Arif Şayık ile Ajansı ve 2014
beklentilerini konuştuk.

Arif Şayık

Ankara Kalkınma Ajansı’nın genel
amaçlarından bahsedebilir misiniz?
Türkiye’de ilki 2006 yılında kurulmuş
toplamda 26 bölgesel kalkınma ajansı var.
Kalkınma Ajanslarının kuruluşunda dikkate
alınan bölge tanımı, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırmaya
göre Ankara Bölgesi; İstanbul ve İzmir gibi
tek şehirden oluşmaktadır. Bu bağlamda
Ankara’dan, Ankara bölgesinden sorumlu
olmak üzere Ankara Kalkınma Ajansı 2010
yılının son çeyreğinde faaliyete geçmiştir.
Nitelikli personeli ve diğer kamu kurumlarına nispeten esnek bir yapıda olan kalkınma ajanslarının temel amacı; bölge içi
ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını
azaltmak, sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak ve bölgelerinde bulunan paydaşlar
arasında işbirliğini ortaya koyacak faaliyetler gerçekleştirmek ve böylece bölgenin
potansiyelini harekete geçirerek bölgelerindeki yaşam kalitesini artırmaktır.
Ajanslar için oldukça çok sayıda ve
zor hedefler seçilmiş. Bu hedefleri
gerçekleştirmek için elinizde ne gibi
imkanlar var?
Kalkınma Ajanslarına önemli misyonlar
yüklendiği doğru. Kentimizdeki potansiyeli
harekete geçirmek ve bize yüklenen görev
ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek
için elimizde önemli bir güç insan kaynağımız. Çok çeşitli alanlardan mezun, 4’ü doktora ve 17’si yüksek lisans derecesine sahip
45 personelimiz var. Önemli okullardan
mezun olmuş, gerek özel ve gerekse kamuda önemli tecrübeler edinmiş insan kaynağı
profilimiz, amaçlarımıza ulaşmada önemli
bir unsur. Faaliyetlerimizi gerçekleştirmede ise genel bütçeden aldığımız payın yanı
sıra bölgemizde bulunan belediyeler, sanayi odaları ve ticaret odalarından aldığımız
paylar var. Dolayısıyla elimizdeki kısıtlı
ama önemli bu maddi kaynağı, bünyemizdeki nitelikli insan kaynağı ile Ankara’nın
hizmetine sunuyoruz. İşbirliği ve koordinasyon faaliyetleri, yatırıma ve yatırımcıya
yönelik faaliyetler, girişimcilik ekosistemine katkının yanı sıra en çok bilinen yüzümüz olan mali ve teknik desteklerimizle
Ankara’nın kalkınmasına katkı sağlamaya
gayret ediyoruz.

Ankara Kalkınma Ajansı, deneyimli
kadrosuyla Başkent'in gelişim
projelerine destek veriyor.

Elinizdeki mali kaynakları ve teknik
kapasiteyi ne şekilde kullanıyorsunuz?
Az önce bahsettiğim gibi bir maddi kaynak var ancak elbette ki sınırlı. Bu sınırlı
kaynakla Ankara’nın kalkınma alanında
ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak,
kapasite geliştirme yoluyla Ankara’nın
potansiyelini harekete geçirmek gayretindeyiz. Maddi kaynaklarımızı başta mali ve
teknik destek programlarımızı hayata geçirmek için kullanıyoruz. KOBİ’lere, sivil
toplum kuruluşlarına, üniversitelere, teknoloji geliştirme bölgelerine, kamu kurum ve
kuruluşlarına, kısacası bölgemizdeki tüm
paydaşlara yönelik mali ve teknik destekler
sunuyoruz. Mali ve teknik destekleri geri
ödemesiz, hibe şeklinde veriyoruz. Tabii ki
proje kapsamında ve mantığında, izleme ve
değerlendirmesini de bizzat Ajansımız marifetiyle yaparak.

Şu anda başkanlığını Dr. Mustafa Lale yürütüyor. Bu kurul Ankara’daki birçok farklı
kesimi bir araya getiren bir danışma kurulu
görevi görüyor. Öte yandan Ankara Valimiz
Sayın Alâaddin Yüksel başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet
Arslanoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası
Başkanı Salih Bezci, OSTİM OSB Başkanı
Orhan Aydın, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr.
Mehmet Barca ve Başkent Kadın Platformu
Derneği Başkanı Nesrin Semiz’den oluşan
bir yönetim kurulumuz var. Bunun dışında
herhangi bir zamanda herhangi bir şekilde
temas kurduğumuz, Ankara için katkı sağlama potansiyeli olan her kişi ve kurum bizim paydaşımızdır.

Ajansı 2014 yılında nelerin beklediğini bizimle paylaşabilir misiniz?
Yeni alanlarda mali ve teknik destek
Hangi projelerin destekleneceğine
programları tasarlamaya devam ediyoruz.
nasıl karar veriyorsunuz?
Mali destek programları kapsamında al- Onaylananlar için gerekli duyuruları web
dığımız proje teklifleri, konusunda uzman sayfamızda yaptığımızda kamuoyu da bilgi
“bağımsız değerlendirici”ler tarafından
değerlendiriliyor. Her bir proje teklifi en
az iki bağımsız değerlendirici tarafından
değerlendirilip belirli kıstaslara göre puanlanıyor. Bir sonraki aşamaya geçebilen projeler yine alanında uzman kişilerden oluşan
değerlendirme komitesince ayrıca değerlendirmeye tabi tutuluyor. Böylelikle projeleri
objektif ve tarafsız bir şekilde değerlendirebildiğimizi düşünüyorum.

sahibi olabilecektir. Önem verdiğimiz Yenilikçi Proje Pazarı etkinliğine ve Ankara’nın
yurtiçi ve yurtdışı arenada temsil edilmesine devam edeceğiz. Yatırımcılardan gelen
talep arttıkça Yatırım Destek Ofisimiz de
hizmetlerini çeşitlendirecektir.
OSTİM’li sanayicilere bir mesajınız
var mı?
Kendilerinden
yaratıcı,
yenilikçi,
Ankara’ya değer katacak projeler beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Tüm okurlarınızı selamlıyor, yeni yılın iş ve aile yaşamlarına hayırlar getirmesini diliyorum.
Arif Şayık: İstanbul Üniversitesi’nden lisans,
Indiana Üniversitesi ile Marmara Üniversitelerinden yüksek lisans derecelerini Kamu
Yönetimi alanında aldı. 1997’den bu yana
Başbakanlık’ta çeşitli görevlerde bulundu. En
son Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevini
yürütürken 10 Eylül 2013 tarihinde yapılan
atama ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Yoksulluğun nedeni israf

Bahsettiğiniz desteklerden başka
Ajans Ankara için ne yapıyor?
Bölgemizin potansiyelinin harekete geçmesinde bölge içi işbirliği faaliyetlerinin
önemli olduğunu düşünüyoruz. Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde Ankara için ortak çalışmalar yapıyoruz. Her sene paydaş
kurum ve kuruluşlarla birlikte Ankara’yı
önemli turizm fuarlarında tanıtıyoruz, yine
bölgemizi ve bölgemizdeki iş ve yatırım imkanlarını tanıtmak amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyor, heyetleri ağırlıyoruz.
Bölgemizdeki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla birtakım faaliyetlerimiz var. Çok yakın bir örnek; 24
Aralık’ta Congresium’da 3.Yenilikçi Ankara Proje Pazarı’nı düzenledik. Bu etkinlikle
finansman ihtiyacı olan büyüme potansiyeli
yüksek firmaları iş ve yatırım dünyası ile
buluşturduk.
Yatırım Destek Ofisimiz yerli ve uluslararası yatırımcılara Ankara’daki yatırım
imkanlarını tanıtma, iş ve işlemlerde takip
ve koordinasyon açısından operasyonel
destek verme, yatırım teşvik belgesi düzenleme gibi konularda durmadan çalışıyor.
Ankara’yı tüm yatırımcılar için çok daha
cazip bir yere getirmeye başladık diye düşünüyorum. Bugün Yatırım Destek Ofisi
özellikle birçok uluslararası yatırımcı açısından bir ‘tek-durak-ofis’ niteliğine kavuşmuş durumda. Bu yatırımcılar Esenboğa’ya
inip otellerine yerleştikten sonra ilk olarak
bizi ziyaret ediyorlar.
Bize biraz da bu paydaşlarınızın kim
olduğundan bahsedebilir misiniz?
100 kişilik bir Kalkınma Kurulumuz var.

Yoksullarla Dayanışma Haftası’nın açılışında YOYAV’ın etkinliklerine katılan ve katkı sağlayan 44
kurumun yöneticilerine şükran plaketleri Milli Savunma Eski Bakanı Vecdi Gönül tarafından verildi.
OSTİM’in plaketi Denetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan’a takdim edildi.

Y

oksullara Yardım ve Eğitim Vakfı’nın
(YOYAV) geleneksel olarak düzenlediği Yoksullarla Dayanışma Haftası’nın 21. si
gerçekleştirildi. YOYAV’ın etkinliklerine her
yıl olduğu gibi bu yılda destek veren OSTİM,
hafta kapsamında ‘Yaşanabilir Yeni Bir Dünya Mümkün mü?’ konulu panele ev sahipliği
yaptı. Dünyadaki yoksulluğun nedenlerinin
irdelendiği panelde israfın açlık tehlikesini
beraberinde getirdiği vurgulandı.
“Üretime kazandırmalıyız”
Yoksulluğun dünya çapında bir sorun olduğunu dile getiren OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Güney Afrika ve Hindistan örnekleriyle gelir dağılımındaki eşitsizliğin yol açtığı tehditlere değindi. Yoksul
insanları istihdam ederek üretime kazandırmanın önemini belirten Aydın, “Herkesin
üretimde görev alabileceği, kendi alın terini dökerek, kazanıp harcayabileceği ortam
oluşturmak önemli. OSTİM’i, üretim yapan
insanları KOBİ’leri, girişimcileri bunun için
çok önemsiyoruz. Çalışıyor, kazanıyor, etrafındaki ile bir şekilde paylaşıyor.” dedi.

“21. Yoksullarla Dayanışma Haftası kapsamında 44 kurum ile 92 etkinlik gerçekleştirdiklerini
söyleyen YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş
ise yaşanabilir yeni bir dünya için her insanın
ahlaken, fikren, manen kendini düzeltip üretken ve yararlı bir birey olarak kendisine çeki
düzen vermesi gerektiğini belirtti.
“İsraf açlığa yol açıyor”
Etkinliğin ikinci bölümünde Dr. İlhami Pektaş
tarafından “Günlük Hayatımızda İsraf ve Yoksulluk” başlığı altında israfın yol açtığı maddi
ve manevi kayıplar anlatıldı. İçinde yaşadığımız toplumda yoksulluğun en büyük nedeninin israf olduğunu söyleyen Pektaş, “Dünyada
bir yılda 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu
miktarın dörtte biri ile açlık sınırında bulunan
870 milyon insanın gıda ihtiyacı karşılanabilir.”
diye konuştu.
Bugün itibariyle 7 milyarı aşan dünya nüfusunun yüzde 12’sinin yetersiz beslenme ve açlık
sınırında olduğunu belirten Pektaş, “2050’de
dünya nüfusu 9,5 milyara ulaşacak eğer bu
israf önlenmezse açlıktan ölen insan sayısı 15
milyona ulaşacaktır.” ifadelerini kullandı.
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Yılın Başarılı İhracatçı KOBİ’si Ankara’dan
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ikincisi
düzenlenen ödül töreni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Yılın Başarılı İhracatçı KOBİ Ödülü’nü KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi tarafından
desteklenen AFS Flexible Kanal Ticareti Ltd. Şti aldı.
ği, inovatif ve girişimcilik kriterleri göz önünde
bulunduruldu.

Müteşebbis ruha destek başarıyı getirdi
KOBİ’lerin ekonominin can damarı olduğunu vurgulayan KOSGEB Başkanı Mustafa
Kaplan, “Ülkemizdeki toplam işletmelerin yüzde 99’dan fazlasını KOBİ’lerimiz oluşturuyor.
Kültürümüzde olan müteşebbis ruh devletin
destek ve teşvikleri ile buluşunca birbirinden
başarılı işletmeler ortaya çıktı.” diye konuştu.

Fikri Işık
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı

Y

ılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri ve Yılın
Başarılı Girişimci Ödülleri ana kategorilerinde olmak üzere toplam 8 kategorisi olan
ödüllere bu yıl 3 bin 58 firma online başvuru ile
katıldı. 40 finalistin belirlendiği kategorilerde
dereceye girenleri üniversite, iş dünyası, kamu
kurumu, sivil toplum kuruluşları ve medya
yöneticilerinden oluşan jüri belirledi. Kategori
birincilerinin belirlenmesinde; işletmelerin son
3 yıllık istihdam, istikrarlı büyüme, ihracat,
inovasyon, işbirliği güç birliği, marka bilinirli-

Üniversite-sanayi işbirliği adına KOSGEB
olarak her geçen gün yeni bir üniversitede Teknoloji Geliştirme Merkezi açtıklarını ifade eden
Kaplan, “Girişimcilik kültürünü bir ders haline getirip müfredata yerleşmesini sağlıyoruz.
Bugün içinde müteşebbis heyecanı barındıran
binlerce üniversiteli gencimize nezih çalışma
ortamları sağlayarak, ekonomimize katma değer
oluşturacak yeni buluşların ortaya çıkmasına vesile oluyoruz.” dedi.

Gelecek için bilim ve girişim
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
Türkiye’nin son 10 yılda ekonomide gösterdiği performansın tüm dünya tarafından takdirle
karşılandığının altını çizdi. Ülkemizin geleceği
için bilim ve girişimin önemine temas eden Işık,
dünyada ekonomik gelişmeyi başaran ülkelerin

tamamının ortak özelliğinin girişimcilerinin
gösterdiği performanslar olduğunu vurguladı.
Ar-Ge, inovasyon, faydalı model, patent, endüstriyel tasarım gibi kavramlara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bakan Işık şunları kaydetti:
“Gelişen dünyada orta gelir tuzağını aşmak,
üretimi nitelikli hale getirip, yüksek teknolojiye
ulaşmak için mutlaka bu kavramlara sahip olmamız ve çok iyi özümsememiz gerekiyor. Bu
beceri ve donanımla elde ettiğimiz ürünlerin de
satılması için mutlaka müteşebbis ruha ihtiyacımız var.”

70 ülkeye ihracat
40 finalist arasından kategori birincilerine ödülleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
tarafından verildi. Yılın Başarılı KOBİ Büyük
Ödülü’nü Bursa’da faaliyet gösteren Eroğlu Makine alırken Yılın Başarılı İhracatçı KOBİ Ödülü
KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi tarafından
desteklenen AFS Flexible Kanal Ticareti Ltd.
Şti.’ne verildi. 45 çalışanı ile AFS Flexible, iklimlendirme sektöründe yüzlerce çeşit havalandırma
ekipmanını dünyanın 70 ülkesine ihraç ediyor.

Orta Asya’nın ASELSAN’ı 1 milyar dolarlık satış hedefliyor
ASELSAN ile Kazakistan Engineering şirketinin ortaklaşa kurduğu Kazakistan ASELSAN
K
Engineering (KAE) fabrikası törenle açıldı. 9 çeşit elektro optik ürün üreten fabrikanın 10
SSM ile 167.4 milyon

azakistan Silahlı Kuvvetleri ile bölge
ülkelerinin sınır güvenliği ekipmanlarının üretileceği fabrika, Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz, Kazakistan Savunma
Bakanı Adilbek Jaksıbekov, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baykul ile ASELSAN Genel Müdürü Cengiz
Ergeneman'ın katıldığı törenle açıldı.

Bakan Yılmaz, Kazakistan Savunma Bakanı Jaksıbekov ile kurdeleyi keserek Kazakistan-ASELSAN Engineering Şirketinin
ilk yatırımı olan Astana'daki elektro optik
fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Bakan
Yılmaz ile mevkidaşı Jaksıbekov, daha sonra fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı
Özcan Kahramangil yaptığı açıklamada,
fabrikanın bölgeye ve eski Sovyet ülkelerine ürün satmayı amaçladığını söyledi.
Kazakistan'ın kendileri için önemli bir ülke
olduğunu ifade eden Kahramangil, Türkiye
ve Kazakistan ilişkilerinin iyi olması nedeniyle fabrikayı bu ülkeye kurduklarını anlattı.
ASELSAN
olarak
bugüne
kadar
Kazakistan'a 34 milyon dolarlık satış yaptıklarını belirten Kahramangil, açılışını
yaptıkları fabrikanın önümüzdeki 10 yılda
bölge ülkelerine 1 milyar dolarlık satış yapmasını hedeflediklerini kaydetti.
Kazakistan ASELSAN Engineering Genel Müdürü Tarık Ziya Kaboğlu ise fabrikada şu anda aralarında termal kamera ve dürbünlerin de bulunduğu 9 çeşit elektro optik
ürün üretildiğini ifade ederek, önümüzdeki
dönemde Kazakistan devletinin envanterinde yer alan T72 tankları, helikopterleri ve

yılda bölge ülkelerine 1 milyar dolarlık satış yapması hedefleniyor.

dolarlık sözleşme

A

SELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan
açıklamada Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yaklaşık bedeli 167.4 milyon dolar olan sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, “ASELSAN ile Savunma
Sanayi Müsteşarlığı arasında TSK Uydu
Muhabere Sistemi kapsamındaki X-Band
Uydu Muhabere Sistemi Projesi ile ilgili
olarak 20.12.2013 tarihinde, toplam bedeli 167.388.058- ABD Doları tutarında
bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu
sözleşme kapsamında teslimatlar 2019
yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.”
denildi.

KAE sermayesinin yüzde 50'si Kazakistan
Engineering şirketine, yüzde 49'u ASELSAN'a,
yüzde 1'i de Türkiye'nin Savunma Sanayi
Müsteşarlığı’na ait bulunuyor.

BİZİ TAKİP EDİN
zırhlı araçları da modernize etmeyi istediklerini söyledi. Pazar ihtiyaçlarına göre fabrikayı geliştireceklerini anlatan Kaboğlu, şu
anda fabrikanın 8 bin 500 metrekare kapalı
alanda faaliyet gösterdiğini, bunu 25 bin
metrekareye çıkarabileceklerini bildirdi.

Fabrikada 50 kişi çalışıyor
Yaklaşık 44 milyon dolara mal olan fabrikada, çoğunluğu Kazakistan vatandaşı olan
50 kişi çalışıyor. 8 bin 500 metrekare kapalı
alanda faaliyet gösteren fabrikada gece görüş
ve termal görüş cihazlarının üretim ve test
hatları, çevre koşulları laboratuvarı, ölçüm ve

kalibrasyon laboratuvarı, malzeme depolama
ve paketleme hattı, elektronik kart üretim ve
test hattı bulunuyor.
Kazakistan
ASELSAN
Engineering
(KAE), Şubat 2011'de kuruldu. KAE, Kazakistan askeri ve sivil kuruluşlarla bölge ülkelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
elektro-optik ve elektronik cihaz ve sistemleri üretecek. Şirket ayrıca, bu sistemlerin her
türlü platforma entegrasyonunu gerçekleştirecek. Fabrikanın yılda 3 bin gece görüş cihazı,
1200 termal nişangah, 3 bin adet de gündüz
görüş nişangahı üretme kapasitesi bulunuyor.

facebook.com/OstimOSB
twitter.com/ostimosb
tr.linkedin.com/ostim-osb

facebook.com/ortakvizyon

+OSTİMOSB1967
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Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Ekonomik Kırılganlık ve
Yerli İmalat
“Yaşadığımız konjonktür yerli
imalat için radikal karar alma fırsatı
sunuyor.”

G

azetemizde bu ay Milli Tren konusunu işledik. Ben de demiryolu ile ilgili değerlendirmeler
yaparak konuya katkıda bulunacağım.

Siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşandığı içinde bulunduğumuz günler,
kendi başımızın çaresine bakmanın ne
kadar önemli olduğunu bize hissettiriyor. Çünkü dışarıdan kullandığımız her
şey çok maliyetli hale geliyor. Bireysel
hayatımızda nasıl ki sıkıntılı dönemlerde başımızın çaresine bakmamız gerekiyorsa, ülkelerin karşılaştıkları sıkıntılar
da onlara kendi kaynaklarına dönmeyi
normal şartlara göre daha fazla dayatıyor. Bu anlamda sıkıntıyı fırsata dönüştürmek mümkün…
Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Özellikle
döviz kurlarındaki artış ithalata bağımlı
olan ekonomimiz için ciddi bir tehlikedir. Bu gidişat enflasyonu ve faiz oranlarını artırır. Öz kaynakları zaten yetersiz olan şirketlerimizin bir kısmının
artan maliyetlerin altında ezilmesi muhtemel gözüküyor. İşletmelerin sıkıntıya
girmesi de işsizliği artıracaktır.

Yaşadığımız fırtınalı konjonktür, acil
ve doğru karar alınmasını gerektiriyor.
Ülkeyi yönetenler derhal yerli imalatı
teşvik edici tedbirler almalılar. Belki
normal şartlarda zor alınabilecek bazı
kararların sıkıntılı dönemlerde alınması
daha kolay olacaktır.
Makro sorunların çözümü mikro başarılarda gizli… Ülkemizde son yıllarda
demiryolu ulaşımındaki atak, ithalata
dayalı bu sektörde yerli imalat geliştirilerek ve demiryolu ulaşımı yaygınlaştırılarak sürdürülebilir. Hızlı tren atağına
demiryolu yük taşımacılığını da ekleyebilsek keşke…
Alıcının Belediyeler ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kamu kurumları olması nedeniyle demiryolu sektöründe yerli imalat konusunda kolayca mesafe alınabilir.
Kamu kurumlarımızın değerli karar
alıcıları, geliniz radikal bir kararla tüm
demiryolu taşımacılığında yerli üretim
seferberliği başlatınız. Bu seferberliğin kamu yatırımı şeklinde olması gerekmiyor. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ,
TÜVASAŞ gibi kuruluşların tekrarlanması gerekmiyor. Bilakis özel sektöre
öncülük yapmak gerekiyor. Projenin
PPP (Kamu Özel Sektör İşbirliği) modeliyle ve kamunun yönlendirmesiyle kısa
sürede hayata geçirilmesi mümkündür.
Çevrenize bir bakınız. Geri kalmış
ülkelerin hiçbirinde demiryolu ulaşımı yok. Bu yazının konusu olmamakla
birlikte geri kalmış ülkelerde nükleer
santral de bulunmamaktadır. Bunların
yokluğu geri kalmışlığın sonucu değil,
sebepleri arasındadır. Her iki konu da
kamunun öncülük yapmasıyla özel sektör yerli imalata başlayabilir.
Halen yürürlükte midir? Bilmiyorum.
Ama 1 Temmuz 2010 tarihli Resmi
Gazete’de Devlet Demiryolları bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmeliğin

başlığı şu şekilde: “YURTİÇİNDE
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARCA ÜRETİLEN
YÜK VAGONU VE VAGON ANA
AKSAMLARININ TEKNİK KABULÜ
HAKKINDA YÖNETMELİK” Yönetmelikte testler, sertifikalar, standartlar,
prototip imalat şartları, kontrol raporları gibi bir sürü denetim mekanizmaları
getirilmiş. Yönetmeliğin 16 maddesi
aynen şöyle diyor: “MADDE 16 – (1)

İmalatçı, test süresince, test vagon veya
vagonlarından dolayı oluşabilecek her
türlü zararın kendisi tarafından karşılanacağına dair teste başlamadan önce
taahhütname verir.”
Kısacası Yönetmelik adeta yerli imalatçının bu işi yapmaması için düzenlenmiş. Yönetmelikle ilgili detayları
buraya sığdırmama imkan yok. Sadece
böylesine önemli bir konunun başlığında yerli imalatı yapacak olanları üçüncü
şahıs olarak isimlendirmek bile kamunun projeye işbirliğinden daha çok denetim bakışıyla yaklaşımını göstermiyor mu?
Kısaca eğer ülkemizi yönetenler, yaşadığımız konjonktürde radikal değişiklikler yapmak istiyorlarsa en azından
demiryolu araçlarının yerli üretimi konusunda kamuyu lokomotif haline getirmeliler...

"Kamu kurumlarımızın değerli karar
alıcıları, geliniz radikal bir kararla tüm
demiryolu taşımacılığında yerli üretim
seferberliği başlatınız. Bu seferberliğin
kamu yatırımı şeklinde olması
gerekmiyor."

F-35’in gövdesi TUSAŞ’tan
avunma sanayi tarihinin en büyük tedarik programı olarak kabul edilen çok
uluslu Müşterek Taarruz Uçağı (JSF/F-35)
programı çerçevesinde bu güne kadar üretilen en gelişmiş savaş uçağının orta gövdesini ABD dışında tek kaynak olarak üreten
TUSAŞ'ın tamamladığı ilk Orta Gövde,
Lockheed Martin tarafından nihai montaj
hattında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakta kullanılacak.
TUSAŞ'ın Ankara, Kazan'daki tesislerinde gerçekleştirilen teslim törenine, aralarında Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı ve ABD Türkiye
Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'nin bulunduğu birçok üst düzey yetkilinin yanı
sıra Lockheed Martin ve Northrop Grumman temsilcileri de katıldı.
“Yardımcı sanayiden destek alıyoruz"
JSF/F-35 uçakları için ilk Orta Gövde'nin
başarıyla tamamlanmasının önemli bir adım
olduğunu vurgulayan TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı; TUSAŞ tesislerinde

bu proje için yapılan tesis, makina, teçhizat
yatırımları ile dünyanın en gelişmiş 5'inci
nesil savaş uçağı için, son derece karmaşık,
gelişmiş ve ileri teknoloji ürünü yapısal bir
bölümün ülkemizde üretilmesinin önemine
dikkat çekti.
Dörtkaşlı, TUSAŞ'ın savunma ve havacılık alanlarında, uluslararası platformda
kabul gören başarılarına bir yenisini daha
eklediğini, yüksek kalitede, zamanında ve
rekabetçi maliyetleriyle JSF/F-35 Uçağı
Orta Gövde teslimatlarının artan oranda
süreceğini söyledi. Muharrem Dörtkaşlı,
“TUSAŞ baştan planlandığı üzere birçok
Türk firmasından Yardımcı Sanayi olarak
destek aldı. önemli bir misyonun yerine
getirilmesi amacıyla Türk firmalarından
JSF/F-35 programı ömrü boyunca 2040'lı
yıllara kadar ürün ve hizmet alınacak.”
dedi.
Tek kaynak
TUSAŞ, seri üretim fazına geçildiğinde;
ABD ve İtalya'da oluşturulan nihai montaj

5G’ye destek
Avrupa Komisyonu, beşinci jenerasyon (5G) mobil teknoloji
hizmetlerini geliştirme amacını güden bir endüstri
girişimini destekleme kararı verdi. Buna göre, kamuözel ortaklık modeli üzerinden oluşturulan bahse konu
girişimin 5G mobil teknolojisi için yürütmeyi planladığı 8
adet stratejik projenin Avrupa Birliği kaynakları tarafından
da belirli oranda fonlanacağı belirtiliyor. Komisyon'un,
araştırma çalışmaları için yürütülecek projelere 700
milyon avroluk bir finansman
sağlayacağı ifade edilirken,
söz konusu finansmanın
AB'nin Ar-Ge sübvansiyon
programları uyarınca tahsis
edileceği vurgulanıyor.

AB, ABD’den enerji ithal etmek istiyor
Enerji fiyatlarını düşürmeye çalışan Avrupa Birliği,
ABD'den serbest ticaret müzakerelerine enerji konusunun
da dahil edilmesini isteyecek. Siyasi açıdan hassas bir konu
olan enerji konusu görüşmeleri zor bir hale getirebilir.
Ancak yine de doğalgaz fiyatlarının ABD'dekinden üç kat
pahalı olduğu Avrupa Birliği açısından büyük kazançlar
söz konusu. Washington'daki siyasetçiler temkinli
davranıyor. İhracat yapılması halinde ABD'deki doğalgaz
fiyatı artacak ve büyük
olasılıkla siyasetçilerin oy
kaybı yaşamasına ve yoğun
bir şekilde enerji kullanan
sektörlerin rekabet gücünün
azalmasına yol açacak.

AB’nin notu düştü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard
& Poor's (S&P), Avrupa Birliği'nin AAA olan notunu AA+
seviyesine indirdi. Kuruluş bununla birlikte AB'nin not
görünümünü durağan olarak teyit etti ve üye ülkelerin bu
karardan etkilenmediğini söyledi. S&P, "Görüşümüze göre
AB bütçe görüşmelerinin daha tartışmalı hale gelmesi,
bazı üye ülkelerin AB'ye verdiği destekte risklerin arttığına
işaret ediyor" dedi. Kuruluş
aynı zamanda not indiriminin,
AB üyelerinin kredi notlarının
genel itibarıyla düşük seviyede
olmasıyla da örtüştüğünü
söyledi.

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), JSF/F-35 uçakları için üretimini tamamladığı
"İlk Orta Gövde"yi projede müşterileri olan Northrop Grumman (ABD) ve Lockheed
Martin (ABD) firmalarına teslim etti.

S

KISA KISA

hatlarına her on günde bir Orta Gövde sevk
edecek. Programa katılan diğer ülke uçaklarının bir bölümüne ilaveten, Türkiye'nin
envanterine girecek tüm JSF/F-35 uçaklarının Orta Gövde'lerini üretecek.
JSF/F-35 Programı'nda TUSAŞ Orta
Gövde’nin yanı sıra, "Orta Gövde Metalikleri, Muhtelif Kompozit Komponentler"de
dünyada tek kaynak, "Kompozit Hava
Alığı ve Hava-Yer Harici Yük Taşıyıcı
Pylonlar"da ise dünyadaki iki kaynaktan
birisi olarak faaliyet gösteriyor.
Şirket, JSF/F-35 projesinde kazandığı
mali değeri büyük, içeriği kapsamlı ve teknolojik getirisi yüksek iş paketleri ile ülke
ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra
20 yıl boyunca yüzlerce mühendis ve teknisyene iş olanağı sağlayacak.

Devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
müzakerelerinde 1 Ocak 2014'de AB Dönem Başkanlığı'nı
devralacak olan Yunanistan'ın ekonomik alanda önceliğini
oluşturacağı belirtiliyor. Müzakerelerinin üçüncü
turunun 16 Aralık 2013 tarihinde başladığı ve anlaşma
kapsamındaki tüm alanlarda ilerleme kaydedildiği
ifade ediliyor. Gerek AB gerekse ABD'nin 2014 yılının
sonuna kadar anlaşmayı tamamlamak istedikleri dikkat
çekiyor. Ayrıca, AB - Kanada
arasında
müzakereleri
tamamlanan
serbest
ticaret anlaşmasının Trans
Atlantik Yatırım ve Ticaret
Ortaklığı müzakerelerini de
hızlandırması bekleniyor.

İrlanda kurtarma paketinden çıkıyor
Üç yıl önce ekonomik krize giren, Uluslararası Para Fonu
(IMF) ve Avrupa Birliği yardımıyla ayakta kalan İrlanda,
kurtarma paketinden çıkacağını duyurdu. Ağır tasarruf
tedbirleri karşılığında IMF ve AB'den 85 milyar Euro mali
yardım alan Dublin yönetimi, işlerin düzelme yoluna
girdiğine inanıyor. Kurtarma paketine "ilk başvuran ülke"
sıfatını taşıyan İrlanda, artık kendi ayakları üzerinde
durmaya çalışacak. İrlanda'nın da ayrılmasıyla birlikte;
Avro Bölgesi'nde Yunanistan,
Kıbrıs Rum Kesimi ve Portekiz
olmak
üzere
kurtarma
paketini uygulamaya devam
eden 3 ülke kalacak.

16 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

ARALIK 2013

Yedi kıtaya ürün gönderiyor
Ar-Ge ile güçleniyor
OSTİM’de bulunan Göçmaksan, 1960
yılında inşaatçı el aletleriyle başladığı
üretim yolculuğuna sektöründeki
global markalardan biri olarak devam
ediyor. Dünyanın birçok noktasına ürün
gönderdiklerini belirten Şirket Müdürü
Mehmet Göçmen, cirolarının yüzde 3’ünü
inovasyon ve Ar-Ge’ye ayırdıklarını belirtti.
Göçmen, “Biz, marka değerimizi büyük
oranda buna borçluyuz.” dedi.

AB'ye
OSTİM'den
proje ortağı
Savunma ve havacılık başta olmak
üzere birçok farklı sektöre hizmet
veren Gökser Makine, Avrupa Birliği
(AB) tarafından başlatılan Mild Dry
Projesi’nin 9 ortağı arasında.

KOBİ’lerin finansmana erişimini
kolaylaştırmak amacıyla bankalar ile Kredi
Garanti Fonu A.Ş. arasında “Eş Finansman
Kredi Programı Protokolü” imzalandı.
Protokol, KOSGEB desteklerinden
yararlanan firmaları çok daha cazip
şartlarda kredi ile buluşturacak.

Mehmet Göçmen

G

MS markasıyla farklı kapasite ve
güçte inşaat demiri bükme ve inşaat demiri kesme makinaları üreten
Göçmaksan, “Demiri Dize Getiren Güç”
sloganıyla yedi kıtada inşaat sektörüne ürün
ve hizmet sunuyor. OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin (İŞİM) üyesi olan
firma, geniş ürün yelpazesi, deneyimli kadrosu, tam kapasite işleyen donanımlı üretim
tesisleri ile sektöründe lider konumda.
Kullandığı teknolojiyi sürekli geliştiren,
ürün çeşitliliği, satış ağı ve ArGe çalışmaları ile dikkat çeken
Göçmaksan’ın Şirket Müdürü
Mehmet Göçmen, her yıl yaklaşık yüzde 37 büyüme gösterdiklerini söyledi. 2013’ün
kendileri için çok verimli geçtiğini dile getiren Göçmen yatırımlarının da hız kesmeden
devam ettiğini vurgulayarak,
üretim tesislerine Ankara’daki yeni bir fabrika binasını
ekleyeceklerini ifade etti. Mehmet Göçmen, “12.000 metrekarelik bu yeni
fabrikada son teknoloji ile donatılmış bir ısıl
işlem tesisi, boyahane ve üretim montaj hattı
kuracağız. Mevcut fabrikamızdaki üretimlerimiz de artarak devam edecek.” dedi.

Dünya devleriyle aynı kulvarda
İnşaat demiri bükme ve kesme makineleriyle dünya devleriyle aynı kulvarda yarışıyor. Göçmaksan’ın 43 direkt yurt dışı distribütörlüğü aracılığıyla 90’dan fazla ülkede
inşaat firmalarına çözüm ortaklığı sunduğunu kaydeden Mehmet Göçmen, “Mevcut
ürünlerin kalite ve özelliklerini artırırken,
diğer yandan da dünyanın dört bir tarafında
iş ortaklıkları kuruyor, distribütörlük ağımızı
genişletiyoruz.” diye konuştu.
Satış sonrası hizmetlere de ayrı bir başlık
açan Göçmen, bilinçli firmalarının çözüm
ortaklarından kaliteli ürün kadar, düzenli ve
sürekli hizmet beklediğinin altını çizdi ve
ekledi: “Dünyanın her yerinde tercih edilmemizdeki en büyük etkenlerden biri, satış
sonrası hizmetlerimizin kapsamı ve kalitesidir.”

bir ürünün prototipi üretilirken duyduğum
heyecanı anlatmam mümkün değil. Biz, marka değerimizi büyük oranda buna borçluyuz.
Bu nedenle her yıl ciromuzun yüzde 3’ünü
inovasyon ve Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Türkiye
ortalamasının AB ortalamasına göre ne kadar düşük olduğunu göz önünde bulundurursak, bu oranın hiç de küçümsenmeyecek
bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz
bununla yetinmeyi düşünmüyoruz, bu oranı
her yıl arttırarak, çok daha iyi bir
noktaya taşımakta kararlıyız.”
görüşünü paylaştı.
Ürünlerinin tüm parçaları
zengin makine parkı ve teknolojik alt yapıya sahip Göçmaksan
tesislerinde üretiliyor. Makinelerinde kullanılan tüm parça ve
aksamları kendi bünyelerinde
ürettiklerini vurgulayan Mehmet
Göçmen, üretim yaklaşımlarını,
“Biz, müşterilerimize fason üreticilerin parçalarını montajlayarak ürün sunmuyoruz. Ürünlerimizin tamamı kendi tesislerimizde üretiliyor. Bu sayede motorundan
vidasına, boyasından kaynağına her detayın
kalite kontrolünü kendimiz yapıyoruz.” şeklinde özetledi.

Türkiye’de ilklere imza atan marka: GMS
Global krizlerin fuarlara katılımı bir ölçüde olumsuz etkilediğini dile getiren Mehmet
Göçmen, “Elbette tüm ticari alanlar gibi fuarlar da krizlerden etkileniyor, fuar algısında
ve beklentilerinde düşüşler oluyor. Ama biz
fuarlar konusunda uzun vadeli düşünüyor ve
istikrara inanıyoruz. GMS olarak yeni ürünlerimizi sergilemek, firmamızın prestijini,
marka bilinirliğini pekiştirmek ve ulusal ve
uluslararası platformdaki diyalogları yerinde
gözlemleyerek, fırsatlar ve potansiyelleri irdelemek adına fuarları önemsiyoruz.”dedi.

Ar-Ge’de iddialı
Ürünlerinin her detayının mühendislik bilgisinin pratik çalışma prensiplerine uyarlanması ile oluşturulduğunu söyleyen Mehmet
Göçmen, Ar-Ge ekibini bizzat yönettiğini
belirtiyor. Göçmen, “Açıkçası, benim için bu
işin en keyifli yanı tasarım. Yatırım yapmak,
ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Türk
markası olarak yurt dışında ön plana çıkmak
bunların hepsi elbette çok güzel; ama yeni

90’dan fazla ülkede inşaat firmalarına çözüm
ortaklığı sunan Göçmaksan’ın en belirgin
yönlerinden biri ürün geliştirme faaliyetleri.
OSTİM firması, Ar-Ge ve inovasyona her yıl
önemli oranlarda bütçe ayırıyor.

KOBİ’lere cansuyu

O

STİM firmalarının uluslararası platformlarda ivmesi yükseliyor. AB’nin
Ar-Ge projelerinden biri olan Mild Dry’da
konsorsiyum üyelerinden biri de OSTİM
firması Gökser Makine. İki yıl süreli projede Mikrodalga-Destekli Vakum Kurutma yöntemiyle gıdaların daha ekonomik
ve sağlıklı kurutulması üzerine çalışılıyor.
Geleneksel kurutulmuş ürünlere göre
hızlı ve etkin bir dehidratasyon çözümü
sunması beklenen proje, laboratuvar ve
endüstriyel uygulama arasındaki boşluğu ortadan kaldıracak. Projenin 5’i AB
ülkesine mensup olmak üzere 9 ortağı
bulunuyor.
Mild Dry prototip etkinliğinin ticari
gıda kurutma tesislerinde doğrulanması
planlandı. Burada, işlem görmüş gıda;
gıda güvenliği, kalite ve raf ömrü bakımından analiz edilecek. Bu teknoloji sayesinde ekonomik ve bakımı kolay kurutma sisteminin sağlanması hedefleniyor.
Sistem tasarımı, başlangıç ve bakım
maliyetleri, elektrik kullanımı, kullanım
kolaylığı ve nihai ürünler için katma değeri dikkate alınarak; projenin ekonomik
getirileri üzerinde de durulacak.

K

OBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla bankalarla Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan "Eş
Finansman Kredi Program Protokolü" ile
KOBİ'lerin ve girişimcilerin, projelerde
kendilerinin üstlenmeleri gereken finansmana çok daha cazip şartlarla ulaşabileceklerini bildirildi.
Bilim,
Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; reel
sektörü ve özellikle reel sektörün bel kemiği olarak görülen KOBİ'lerin hem sayılarını hem de niteliklerini artıracak çalışmalara büyük önem verildiği, KOSGEB
aracılığıyla KOBİ'lere ve girişimcilere çok
önemli destekler sağlandığı hatırlatıldı.
KOSGEB'in KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı,
İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, ArGe İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı ve Girişimcilik Destek
Programları'ndan yararlanan KOBİ'lerin bu
yeni protokolün şartlarından istifade edebileceklerini ifade edilen açıklamada şu
görüşlere yer verildi:"2012 yılında gerçekleştirdiğimiz 152.6 milyar dolar ihracatın
yüzde 62'sinden fazlasını KOBİ'lerimiz
gerçekleştirdi. KOBİ'lerin en önemli problemlerinin başında finansman sıkıntısının
geldiğini biliyoruz. Bazı KOBİ'lerimiz,
çok iyi projeleri olmasına rağmen, çok değerli yatırım planları yapmalarına rağmen,
elverişli finansman imkanlarına ulaşamadıkları için bu projeleri hayata geçiremiyorlar.” dedi.

Aliş: “Savunmada ihracat artıyor”

S

avunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, sektörün ihracatının artış içinde
olduğunu söyledi. OSTİM ziyaretinde konuşan Aliş, “Savunma sektörünün ihracatı yüzde
11-12 mertebelerinde artıyor. Bu, Türkiye’nin
ihracatından da fazla bir artış.” dedi.
Savunmadaki projelerin uzun vadeli bir
yapıda olduğunu kaydeden Başkan Aliş, şirketlerin de buna göre kendi stratejilerini geliştirmesinin zorunluluğuna dikkat çekti. SSI
Başkanı şunları söyledi: “Birlik olarak bu yıl
221 üyeye ulaştık. 2014’de hedefimiz 400
üye. Türk savunma sektörü gelişim içerisin-

de. Ancak istikrar çok önemli. Avrupa’da bir
çok savunma firması istikrarsızlıktan kepenk
indirdi.”
Aliş ayrıca 1416 Ekim 2014
tarihleri arasında,
Ankara’da ikincisi gerçekleştirilecek “Savunma
ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri”ne
tüm desteklerini vereceklerini
sözlerine ekledi.

Latif Aral Aliş
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Üniversite ve sanayi arasında
köprü kuruyor, proje üretiyor
Türkiye’de faaliyetini sürdüren beş üniversite-sanayi ortak araştırma merkezinden
biri olan OSTİM Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş., “Üniversite–sanayi
işbirliğine örnek gösterilebilecek dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri haline
gelme” vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Firmalar bu çatı aracılığıyla uygun
akademisyenle çalışma imkanı bulabiliyor ve proje geliştiriyor.

2

004 yılında TÜBİTAK’ın Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Programı
(ÜSAM) çerçevesinde TÜBİTAK-ODAGEM adı ile kurulan, 2007 yılından itibaren
çok ortaklı A.Ş. statüsüyle yeniden yapılandırılan kurum, 2013 yılında OSTİM Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş.
ismini aldı.
OSTİM Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş.’nin misyonu;
“OSTİM bölgesinin, dünya piyasasında yer edinmiş ileri teknoloji ürünlerini üretebilen örnek bir sanayi bölgesi düzeyine
getirilmesi; Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nin ve proje ortaklığı olan diğer
üniversitelerimizin ileri teknoloji ve bilim
üreten, yüksek düzeyde eğitim veren dünyanın sayılı üniversiteleri olması; ODTÜ-OSTIM Teknopark yapısında yer alan firmaların
da bu gelişim içinde güçlü ileri teknoloji firmaları haline gelmeleri için işbirliklerinden
güç alan Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak.”
olarak tanımlanıyor.

Merkezle çalışacak
firmaların avantajları

Ar-Ge çalışmalarında firmaların karşılaştıkları en önemli sıkıntı; “Proje amacına
uygun akademisyeni bulmak ve onunla uygun dilde anlaşmayı sağlamak” şeklinde değerlendiriliyor. İşletmeler bazen doğru ismi
bulmayı başarsalar bile akademisyenler bağlı olduğu üniversitedeki prosedür engeline
takılabiliyorlar. Bu prosedürler,
proje maliyetlerini artırabiliyor ve
firmaların Ar-Ge uygulamalarını
olumsuz yönde etkileyebiliyor hatta bazı çalışmalar başlamadan sona
erebiliyor.
Kurum
yetkilileri,
OSTİM
Teknoloji’nin deneyimli akademisyen kadrosuna sahip olduğunu belirterek şu görüşleri
yansıtıyor: “Firmalarımız bizimle yapacakları projeler sayesinde uygun akademisyenle
çalışma imkanı bulabilir. Bununla birlikte
teknokentte yer alan bir ara yüz şirketi olma
özelliğimizden dolayı, akademisyenlerimiz
için üniversitelerden aldığımız izinler sayesinde projelerini kolaylıkla ve ucuz maliyetle
hayata geçire bilme imkanı sağlıyoruz.”

KURULUŞ HEDEFLERI
• Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyelini sanayicinin teknolojik ve yönetim alanındaki sorunlarına kısa, orta ve uzun vadede
çözümü yönünde harekete geçirerek
üniversite-sanayi işbirliğini oluşturmak.
• Sanayicinin eğitim düzeyini uluslararası piyasalardaki benzerleriyle yarışacak düzeye getirmek üzere eğitim
programları oluşturmak ve yürütmek.
• Sanayicilere uygun danışmanlık
hizmetleri sağlayarak, küçük fakat
önemli sayılacak problemleri aşmalarına yardımcı olmak.
• Sanayicilere eksikliğini hissettikleri
alanlarda teknolojik hizmet vermek.
• Sanayicilerin teknolojik açıdan gelişmelerini sağlamak ve onları yönlendirmek üzere, kısa, orta ve uzun
dönemli araştırma ve geliştirme projeleri oluşturmak
• Sanayicinin problemlerini çözmeye yönelik yüksek lisans ve doktora
araştırma konuları oluşturmak. Sanayiciler için nitelikli uzman yetiştirilmesine katkıda bulunmak, üniversitenin araştırma potansiyelini
artırmak.
• Uluslararası projeler üretebilen ve
alanında dünya çapında örnek bir
araştırma ve geliştirme merkezi haline gelmek.

Başkentin küresel
markalarına ödül

3. çeyrekte yüzde 4.4

İmalat sanayi
büyümeyi tetikledi

T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim
yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) 2013 yılı 3. çeyrek sonuçlarını
açıkladı. Buna göre büyüme hızı yüzde 4.4
oldu.
GSYH, 2013 yılının üçüncü üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sabit
fiyatlarla 33 milyar 33 milyon lira düzeyinde
gerçekleşti. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde
2012 yılının aynı dönemlerine göre sabit fiyatlarla yüzde 4.0 artan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
91 milyar 219 milyon TL oldu.
Büyümeyi yüzde 4.4 artıran en önemli faktör imalat sanayisi oldu. 2013 yılı üçüncü üç
aylık çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 10,2’lik
artış gösteren imalat sanayi 58.924 milyon
TL, sabit fiyatlarla da yüzde 4,9’luk artışla
7.249 Milyon TL oldu.

En yüksek artış
ana metal sanayinde

T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı
Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarında imalat sanayini ana metal sanayi sırtladı.
Son istatistiklere göre ana metal sanayi bir önceki aya göre yüzde 2,7 ile en yüksek artışı elde

Kentsel gelişimde Batı ve Uzak Doğu modelleri

T

ürkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı’nın (TEPAV) bu yıl 8. sini düzenlediği Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim
Sempozyumu’nda kentsel gelişim İngiltere
ve Güney Kore örnekleri üzerinden ele alındı.
Kentsel gelişmenin kamu, sivil toplum ve üniversiteler tarafından öneminin anlaşıldığına söyleyen TEPAV Yönetişim Çalışmaları Direktörü
Emin Dedeoğlu, kent kavramının herkes için
çok farklı bir özne olduğunu dile getirdi. Dedeoğlu, “Kentle ne yapacağımızı tam olarak bilemiyoruz. Keza bölgesel kalkınma konusunda
da böyle olmuştu kalkınma ajansları karşımıza
çıktığında. Konuyla ilgili olumlu gelişmeler de
var; İlk kez Şehircilik Bakanlığımız kuruldu ve
bir kentsel gelişim stratejisi ortaya çıktı.” dedi.

“Kentler kalkınma
politikalarının odağında”
TEPAV Yönetişim Çalışmaları Araştırmacısı Selçuk Sertesen ise kalkınma politikalarının
odağında kentlerin bulunduğunu ve kentlerde
yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranının birçok
ülkede yüzde 70’in üzerinde olduğu bilgisini aktardı. Sertesen, “Türkiye de mekanı önceleyen
Ostim Medya A.Ş.
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

Genel Yayın Yönetmeni
Korhan GÜMÜŞTEKİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Barış YURTSEVER

bir dönüşüm süreci içinde. Eskiden sektörler
bazında örgütlenen devlet, son dönemde politikalara baz olarak giderek mekanı ve kenti almaya başladı. Yerel Yönetim Reformu, kalkınma
ajansları, BGUS, KENTGES hep bu eğilimin,
kent bütününün kalkınma gündemine girmesinin tezahürleri.” diye konuştu.

Geniş katılımlı yönetim yapısı
Sempozyumun “Ülke Deneyimleri” bölümünde University of Sheffield Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gordon Dabinett “Birleşik Krallık’ta
Karar Alma Mekanizmalarının Evrimi ve Güncel Tartışmalar” ve South Korea Research Institute for Human Settletments’den Dr. Jeong
Ho Moon “Kore’de Kentsel Gelişmede Merkezin Rolü” başlıklı sunumlar yaptı. Dabinett,
İngiltere’nin çok katmanlı, karmaşık, gönüllü
işbirliklerine ve gelişmiş katılım/danışma süreçlerine dayalı yapısı olduğunu söyledi. Ho Moon
ise Güney Kore’nin merkeziyetçi yapısını dönüştüren, karar mekanizmalarını giderek yerele
devreden bir ülke olduğunu ifade etti.
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A

ktif Sanayici ye İşadamları Demeği,
“Türkiye'de Üretilen Malı Kullanıyorum” temalı "7. Geleneksel Üyeler Buluşması" organizasyonunda, yerli üretime katkı
sağlayan uluslararası marka bilinirliliği kazanan Türk Traktör, MAN Türkiye, Hidromek,
Yakupoğlu ve Yiğit Akü firmalarına ödül
verildi. Firmalar, ihracat rakamları dikkate
alınarak belirlendi.
İşsizliğin çözümü
Aktif Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayraktar ana gündemlerinin yerli malı ve yerli
üretim olduğuna vurgu yaptı. Derneğin kurulduğundan bu yana konuya dikkat çektiğini kaydeden Bayraktar, "Türkiye'de Üretilen
Malı Kullanıyorum' kampanyalarını da bu
amaçla sürdürdüklerini dile getirdi.
Yerli Malı Haftası'nın nostalji gibi görünse
de milli üretimin, kendine yetebilme anlamında ciddi önem taşıdığını belirten Bayraktar,
"Yerli tüketimi Türkiye'nin cari açığına bir
çözüm yolu olarak görüyoruz. Bununla birlikte işsizlik sorununa çözüm olarak görüyoruz.
Yerli malı kullanımının, firmaların Ar-Ge ve
inovasyona para ayırmak için bir özkaynak
birikiminin, Türk insanının özgüveninin, motivasyonunun artmasında bir yol olacağını düşünüyoruz.” dedi.
Adem ARICI
Gülnaz KARAOSMANOĞLU
Ümit GÜÇLÜ
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Bayram DEMİRAĞ
Merve Deniz TAŞ
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etmiş oldu. TÜİK’in sanayi üretimine yönelik
verileri bir önceki aya göre azalma, geçen yılın
aynı ayına göre ise artışı gösterdi. Son veriler
çerçevesinde; mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre
3,1 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 0,7 arttığı bildirildi.
Sonuçlar sektörel bazda incelendiğinde ise
şu tablo ortaya çıktı: Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada, Ekim ayında,
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 azaldı. Elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi yüzde 0,5 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Ekim
ayında geçen yılın aynı ayına göre madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 3,7
arttı. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en
yüksek artış yüzde 2,7 ile ana metal sanayinde
gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 1,2 ile deri ve ilgili
ürünlerin imalatı takip etti.
Reklam Rezervasyon
385 58 20-21
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Yönetim Merkezi
100. Yıl Bulvarı No:99 Ofim İş Merkezi
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Tel : 0 312 385 58 20 - 21
Faks : 0 312 385 78 37

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