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Yerli ve milli üretim OST M’in mis-
yonu haline geldi. Ülke içinde ya-
banc  sermaye ile kurulmu  olan bir 

çok tesis ku kusuz istihdam ve ekonomik 
geli im için son derece önemli. Fakat dün-

ya rekabetinde var olmak ve gelecekte kendi 
kendine yetebilecek bir ülke olabilmek için 
kendi teknolojimize kendi markalar m za 
sahip olabilmek bak m ndan yerli kavram  
tek ba na yetmedi ini görüyoruz. Bu vur-
guyu yapabilmek için yerli üretime milli 
kavram n  ilave etmek zorunlulu u do u-
yor. Bu ay içinde gerçekle tirdi imiz Rayl  
Sistemler Çal tay 'nda bu zorunlulu u daha 
iyi gözlemledik. Ankara metro ihalesini alan 
Çinli  rman n CEO yard mc s n n da davet-
li oldu u ARUS çal tay nda, %51’lik yerli 
katk n n nas l uygulanaca  tart ld . lginç 
bir kareydi do rusu. Bir yanda ihaleyi veren 
Devlet di er yanda ihaleyi alan yabanc   r-
ma, mecliste de yerli üretici ve yan sanayici-
ler bu ihalede yerli katk n n nas l gerçekle e-
ce ini sorgulad lar. Yabanc   rman n hangi 
yerli üretici ile hangi parçalar  alabilece i 
masaya yat r ld .  Ku kusuz ARUS’un ama-
c  sadece bu ihalede yerli katk  art yla elde 

edilecek olan 250 milyon dolar de ildi elbet-
te. Bu çal tayda aç ca görüldü ki; bugün için 
iyi para kazand m z projeler olabilir. Fakat 
gelecekte var olmak için kendi marka ve tek-
nolojimize ihtiyaç var. Bunu için de rayl  sis-
temlerde dünya rekabetinde f rsat kaçmadan 
kendi markam z  ç karabiliriz. Ve di er iha-
lelere %100 yerli  rmalar m zla girebiliriz. 

Elbette kendi markam z  ç karmak ciddi      
Ar-Ge ve teknoloji yat r mlar  ile gerçekle e-
bilir. Bu da rekabet sahas n n bizim lehimiz-
de düzle mesiyle olabilir. te bu noktada da 
kamu al mlar nda yerli üreticinin korunmas  
gereklidir. OST M her f rsatta kamuyu buna 
zorlamas n n nedeni de budur. Biz bunu 
oturup misyon olarak belirlemedik. Nereye 
gitsek neyle u ra sak önümüze bu ç kt . Ve 
gördük ki; biz dünyay  yeniden ke fetmiyo-
ruz. ABD 1933 y l ndan beri bunu zorunlu-
luk haline getirmi . Amerikan mal  al m n  

zorunlu hale getiren yasa 1929 ekonomik 
buhran ndan sonra ç kar lm  ve kesintisiz 
olarak tüm ba kanlar ve hükümetlerce bu uy-
gulanm .  Ku kusuz oyunu geli mi  ülkeler 
kuruyor. Ne var ki; her ülke kendi kaderini 
kendi çiziyor. Yeter ki; ortak ak l devlet de-
vaml l nda var olsun..

Biz yeni y la kalp gözüyle görenlerle beraber 
girdik. Gören Kalpler E itim Derne i'nin et-
kinli ini sizinle sadece bir iki kareyle payla -
t k. n allah yeni y l ruh gözü aç k olanlar n 
y l  olur.   

Abdurrahman KÖSEO LU

OST M OSBOST M OSB
ve

VED K OSB



"Amerikan Al" Kanunu: Devlet 
Al mlar n n Yerli Kaynaklardan 
Kar lanmas
“Amerikan Al” kanunu federal hükümet tara-
f ndan yap lan kamu al mlar nda yerli mal  al -
m n   sa lamak için ç kar lm  bir yasad r. Ka-
nun ilk kez Ba kan Hoover taraf ndan 1933 
y l nda ç kar lm t r. 1929 y l ndaki büyük 
buhrandan ç kmak için yerli sanayi ile i  
gücünün korunmas  ve Amerikan mal-
lar na öncelik tan nmas  amaçlanm t r. 
Yasa 1988, 1994, 1997 ve 2007 olmak 
üzere 4 kez revize edilmi tir.  Ürünün 
Amerikan mal  olup olmad  üretim 
ya da imalat yeri kontrol edilerek tes-
pit edilir. Yüklenicinin ulusu, mal n 
men einin belirlenmesinde göz önün-
de bulundurulmaz.

Bu yasa tüm federal al mlarda uygulan-
mak zorundad r. Kanun koyucu tedarik 
kontratlar  ve in aat kontratlar  için ayr  
hükümler koyarak detayl  aç klamalar 
yapm t r. Bu hükümler Federal Sat nalma 
Yönetmeli i’nin 25. K sm nda düzenlenmi -
tir.

Federal hükümete teslim edilen her ürüne men-
ei testi (test of origin) uygulanmaktad r. Bu 

testler tedarik kontratlar nda bitmi  ürün üzerin-
den, in aat kontratlar nda ise tüm malzeme ve 
alt yükleniciler üzerinden yap lmaktad r.

Yasa i lenmi  ya da i lenmemi  maddeler üze-
rinde de i iklik göstermektedir. lenmemi  
maddeler ABD’de ç kar lm  veya üretilmi  ise 
nihaî ürün olarak yerli say l r. lenmi  madde-
ler ise ABD s n rlar  içerisinde ç kar lm , üre-
tilmi  ya da imal edilmi se ve toplam yabanc  
katk  oran  %50’yi a mam sa yerli olarak kabul 
edilir.

“Amerikan Al” Kanunu stisnalar :
Yasa be  temel istisna öngörmektedir.

1. Kamu yarar

2. Ulusal güvenli i ilgilendiren al mlar. (Genellikle 
Savunma Bakanl  taraf ndan yap lan al mlar)

3. 3000 dolar n alt ndaki al mlar

4. Rekabetçi  yat e er yurtiçi tedarik  yat  yurtd -
ndaki  yattan makul olmayacak ölçüde fazla ise 

Federal hükümet al m yapan kuruma yurtd  teda-

rik için yetki verebilir. Savunma Bakanl  hariç 
di er kurumlarda bu oran %6 ila %12 aras nda 
de i mektedir. Savunma Bakanl ’nda bu oran 
maksimum %50’dir.

5. Mal n istenen kalite ve miktarda yurtiçinden 
tedarik edilememesi

1988 revizyonu: ABD’den mal almayan ül-
kelerden mal almama maddesi eklendi an-

cak 1996 y l nda yürürlükten kalkt

1994 revizyonu: $3000 alt nda kalan 
al mlar için maddesi eklendi.

1997 revizyonu: Savunma Bakanl  
her bütçe y l nda d ar dan yap lan 
al mlar n listesini kogreye sunmak 
zorundad r. stisna yap larak tedarik 
edilen mallar n listesi  yatlar  dahil 
kongreye sunulan raporda bulunmak 
zorundad r.

2007 revizyonu: 110. Kongre bu rapor-
laman n tüm kamu kurumlar nda uygu-

lanmas na karar vermi tir. stisnan n bu-
lunmas  halinde bir raporla birlikte, istisna 

sahibinin imzas n n ve istisnan n sebebinin 
talep edilmesini kanuna eklemi tir.

Bu kanun, direkt kamu mal  al mlar nda 
devletin yerel i veren ve i çiyi koruma-
s  amac yla ç kar lm t r. Mal n ABD 
men eli olup olmamas  müteahhidin 
ulusuna de il, ürününün hammaddeden 
yar  mamule oradan da nihaî ürüne 
gelene kadar olan süreçte ABD’de imal 
edilmesine ba l d r. Bütün süreç içeri-
sinde ürünün içerisindeki yabanc  i çilik, 
hammadde oran  %50’yi geçemez.

Dolayl  Al mlarda Yerel 
çerik Gereklilikleri:

Bu tip al mlar paran n kayna n n federal hü-
kümet oldu u ancak al mlar n direk olarak 
federal hükümet taraf ndan gerçekle tirilme-
yen al mlard r. Özellikle Ula t rma Bakanl  
taraf ndan da t lan bütçenin kullan m  hak-
k nda hükümler için ç kar lan "Al Amerika 
Yasas " (Buy American Act), aksi karara ba -
lanmad  sürece ula t rma ile ilgili tüm al m-
lar n %100 Amerikan men eli olmas  gerekli-
li ini ortaya koyar. lgili Bakan, ürünün ülke 
içerinde yeteri kadar üretilememesi, kaliteden 
yoksun olmas  veya yurtiçi al m n projenin 
maliyetini belirli bir oranda (genelikle %25) 
oran nda artt rmas  durumlar nda yurtd n-
dan tedarik yapabilir.
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ABD yerli mal  al m kanunu
           bugün de yürürlükte 
        

“Amerikan Al Kanunu” (Buy Ameri-
can Act), 3000 dolar n üzerindeki fe-
deral devlet al mlar nda, kamu yarar , 
 yatta rekabetçilik, Amerikan toprak-

lar nda kullan m da dikkate al narak 
ABD s n rlar  içerisindeki üretimden 
sat n alma zorunlulu udur.

Amerika yerli sanayi ve i gücünü korumak için yerli mal  sat n alma kanunu uyguluyor.  3000 dolar n üzerindeki tüm kamu al mlar nda ve kamunun  nan-
se etti i tüm alanlarda sektörlere göre istisnalar  aç kça belirlenerek %50 ile %100'e varan oranlarda yerli kullanmak yasaya ba lanm  durumda. ABD 
Ticaret Kanununun 41 kodlu (USC) ba l , kamu kontratlar n  düzenlemektedir. Kamu kontratlar  bölümünün 10a-10d maddelerine istinaden düzenlenen 
"Amerikan Al" (Buy American) yasas na kamu al m  yapan kurumlar uymak zorundad r. AB ülkelerinde eyalet baz nda farkl  uygulamalar  da olan yerli al m 
kanunlar  her ülkenin milli marka geli imine katk  sa l yor. 2007 DTM genelgesinde oldu u gibi ülkemizde de yerli üreticiyi koruma çabalar  var. Fakat 
neden uygulanm yor? Neden ABD'de oldu u gibi tamamen yerli sanayi ve i gücünü koruyan yasal düzenlemelere sahip de iliz. te ABD'nin 1933 y l ndan 
beri yürülülükte olan baz  kriz dönemlerinde revize edilerek her dönem uygulanan Buy American kanunu..

Milli irade engel tan m yor
ABD’nin uygulad  Yerli Sat nalma Kanunu asl nda 
uluslararas  anla malara uymamas na ra men ABD gibi 
ülkeler sözkonusu milli ç karlar  oldu unda çözüm yollar  
bulabiliyorlar.

NAFTA
Aslen Kuzey Amerika Serbest ticaret Anla -
mas na göre uygulanmamas  gerekir.

WTO
Dünya Ticaret Örgütü düzenlemelerine de ay-
k r d r. Ancak savunucular  bunun korumac  
bir kanun olmad n  söylemektedir.

Educate America Act
Devlet fonlar  ile yürüyen okullarda her tür-
lü ekipman al mda sadece Amerikan yap m  
ekipman ve ürün kullan lmak zorundad r.

School Lunch Program Act
Bakanl k devlet okullar nda ö rencilere veri-
len yemeklerin ABD men eli olmas na mak-
simum derecede dikkat etmek zorundad r.

Ö renci yemekleri yerli 
olmak zorunda
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Ula t rma Bakanl  Birimleri 
Sat n alma Hükümleri

FTA (Türkiye'deki  kar l  DLH): 
DLH’n n yapt  veya fonlad  tüm projelerde; 
demir, çelik ve di er ürünler ABD s n rlar  içe-
risinde üretilmek zorundad r.

FHA (Karayollar  Genel Müdürlü ü):
Karayollar  daresi’nin tüm yapt  veya fon-
lad  projelerde; demir,çelik ve üretilen tüm 
ürünler ABD s n rlar  içerisinde üretilmek zo-
rundad r.

Rayl  Ta tlar:
ABD’deki rayl  ta ma sistemi özel bir irket 
olan AMTRAK’a aittir. AMTRAK tüm ham-
madde al m nda Amerikan mal  kullanmak 
zorunda ya da  i lenmi  hammadde, ürün veya 
malzeme al m nda en az %50 oran nda yerli 
i lenmi  ancak yine %100 Amerikan hammad-
desi kullan lm  ürünleri tercih etmek zorunda-
d r. Bu uygulama en az $1,000,000 olan al m-
larda geçerlidir.

FRA (H zl  Trenler):
YHT’nin yapt  veya fonlad  tüm projelerde; 
demir, çelik ve di er tüm ürünler ABD s n rlar  
içerisinde üretilmek zorundad r. 

FAA (Federal Havac l k Dairesi):
Havac l k Dairesi daresi’nin baz  fonlar  sa-
dece ABD içerisinde üretilen hammadde ve 
imal edilen ürünler için kullan l r. Tesis ya da 
ekipman u ekilde yerli kabul edilir:  ABD’de 
üretilen parça veya  alt parçalar, üretilen par-
ça veya alt parçalar n tamam n n %60’ ndan 
fazla olmak zorundad r. Yerli  rma ABD de 
kurulmu  ve i  yapan  rma demektir. haleler 
yabanc   rmalara verilse dahi Havac l k Daire-
si Ba kan , yabanc   rma rekabetçi ko ullarda 
ihaleyi alm  olsa da kamu yarar  var ise Tica-
ret Bakan  ile mütalaa ile  yerli  rmay  tercih 
edebilir ancak yabanc   rma ile yerli aras ndaki 
teklif fark  en çok %6 olmal d r.

Süper Yüzde Uygulamalar : 

(Savunma Bakanl )
Savunma Bakanl , $3000 alt  veya kullan l-

madan tekrar sat lma durumunun söz konusu 
olmad  al mlar nda listelenen ürünlerin %100 
Amerikan mal  olmas n  gerekli k lar. Liste de-
i kendir ancak genellikle tekstil ve özel metal-

leri kapsar. K saca hammaddeden nihai ürüne 
%100 Amerikan mal  olmayan tekstil ürünü 
ABD ordusu taraf ndan kullan lmaz. Yine ya-
saya göre ABD’de eritilmeyen ve üretilmeyen 
özel ala ml  metallerin al m , ABD men eli 
olmayan özel ala ml  metalden üretilen sava  
uça , roket, uzay sistemleri, gemi, tank ve oto-
motiv ürünleri ile silah sistemleri ve mühimmat 
al m  %100 milli olmak zorundad r.

Di er Sektörler:

FCIC (Tar m Kredi Kooperati  ):
Çiftçi malzeme ve ekipman al mlar nda Ame-
rikan mal  alana mümkün oldu unca destek 
olmak zorundad r. Tar m Bakanl  kredileri 
ile malzeme alan çitçi %100 Amerikan mal  
kullanmak zorundad r.

TOK :
Çevre ve ehircilik Bakanl  binalarda yerli 
ürün ve malzeme kullan lmas n  her türlü des-
tek ve te vik eder.

KOSGEB:
Yat r m yapan KOB ’ye Amerikan mal  al -
m nda her türlü destek  verilecektir.

E itim Bakanl :
Devlet fonlar  ile yürüyen okullarda her türlü 
ekipman al mda sadece Amerikan yap m  ekip-
man ve ürün kullan lmal d r.

Türkiye'de yerli al m kanunu neden yok?

D  Ticaret Müste arl  taraf ndan 
haz rlanan ve 27 Temmuz 2007 

Tarihli Resmi Gazete’de yay nlanarak 
yürürlü e giren “Offset Uygulamala-
r na li kin Tebli ”  offset uygulama-
lar n n usul ve esaslar n  belirliyor. 

Sanayiciler, tebli e ra men kamu 
al mlar nda tercih edilmediklerini ifa-
de ediyor ve soruyor: Tebli  neden 
uygulanm yor?

Savunma alan na yönelik olmayan ve 
bedeli en az 5.000.000 ABD Dolar  
olan ihaleler için geçerli olan tebli in 
titizlikle takip edilmesi ve kamunun 
bu noktada srarc  olmas  halinde; 
yerli üreticilerin yat r m ve dolay -
s yla istihdam olanaklar  artacak, cari 
aç n kapanmas  hede  nde önemli 
bir a ama daha geride kalm  olacak. 
Tebli , 3 bölüm ve toplam 16 madde-
den olu uyor.

Ostim Medya A. . 
Ad na mtiyaz Sahibi

Orhan AYDIN

Genel Yay n Yönetmeni
Abdurrahman KÖSEO LU

Sorumlu Yaz  leri Müdürü
Bar  YURTSEVER

Görsel Tasar m
Bayram DEM RA
Merve Deniz TA

Yönetim Merkezi
100. Y l Bulvar  No:99 Ofim  Merkezi 

8. Kat No:33 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21

Faks : 0 312 385 78 37
www.ostimgazetesi.com

Bask
Dünya Yay nc l k A. .

Prodüksiyon

www.omedya.com

Reklam Rezervasyon
385 58 20-21

Editör
Korhan GÜMÜ TEK N

Yay n Kurulu

Orhan AYDIN
S tk  ÖZTUNA

Sedat ÇEL KDO AN

Abdullah ÇÖRTÜ
efik ÇALI KAN

Bünyamin KANDAZO LU

Adem ARICI
Gülnaz KARAOSMANO LU

Ümit GÜÇLÜ

Yerli sanayi 
ve i gücünü 
koruma 
uygulamalar

Gümrük tarifeleri: 
Yabanc  mallara malla-
r n  yat n n artmas  için 
uygulanan vergi

Kotalar: Belirli bir mal n 
ülkeye girebilecek mik-
tar n n devlet taraf ndan 
belirlenmesi 

Gümrük vergileri ve 
kotalar geli mekte olan 
ülkeler için daha çok 
kullan lmakta olup, 
Geli mi  ülkeler ithalat  
k smak ad na yerli mal  
kullan m kanunlar n  
kullanmaktad rlar.

Yerli katk  pay : Türkiye’den 
üretilen  mal ve hizmetlerin 
ihraç bedelinden, bu mal ve 
hizmetlerin üretiminin yap -
labilmesi için, üretimi yapan 
 rma/kurulu  taraf ndan 

ithal edilen mal ve hizmet 
bedellerinin dü ürülmesi ile 
bulunan yüzde de eri ifade 
eder.

Kanunda istisnas  
olmayan ürünler

• Enerji Bakanl  (Temiz Hava Teknolojileri)
• Anayurt Güvenli i Bakanl  (Bayrak )
• Hazine Bakanl  (Para Bas m -Ka t hammaddesi)
• USAID (Yard mlar )
• USSBA (KOB  Yard mlar )
• Çevre ve ehircilik Bakanl  (Toplu Konut)

Türkiye'deki offset tebli i 
neden uygulanm yor?
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Son dönemde “yerli tercihi” stratejik 
bir yakla m olarak kamuoyunda daha 
çok dile getiriliyor. “Yerli tercihi” n-

gilizce (domestic preference) ifadesinin tam 
kar l . Türkiye’nin uzun süredir ba n  a -
r tmaya devam eden cari aç k, dü ük büyü-
me oran  ve sonuç olarak i sizlik sorunlar  da 
dikkate al nd nda yerli ürün ve yerli üretim 
bir tercih olman n ötesinde zorunluluk halini 
ald .

OST M olarak uzun süredir çe itli platform-
larda yerli üretimin misyonerli ini yap yo-
ruz. Yerli üretimi geli tirmek için izlenecek 
politikalar konusunda kafa yoruyoruz. Özel-
likle savunma sanayi offset uygulamalar n n 
sivil offset uygulamalar  taraf nda da yay-

g nla mas n n önemi üzerinde duruyoruz. 
En son Ankara metro araçlar  ihalesini alan 
Çinli  rmaya %51 oran nda offset art  ko-
nulmas n n örnek ve iyi uygulama olarak 
tüm kurumlarda uygulanmas  gerekti ini 
söylüyoruz. D  Ticaret Müste arl ’n n 16 
Aral k 1998 tarihli resmi gazetede yay nlad -

, daha sonra 27 Temmuz 2007 tarihli resmi 
gazetede yay nlanan “offset uygulamalar na 
ili kin tebli ”in neden uygulanamad n  
sorguluyoruz.

Konuyla ilgili ara t rmam z  derinle tirdi-
imizde dünyadaki bir çok ülkede özellikle 

kamu al mlar nda yerli tercihinin mevzuatla 
düzenlendi ini gördük. Dünyan n en liberal 
ülkelerinden Amerika Birle ik Devletlerin-

deki “Amerikan (mal  sat n) Al Kanunu”yla 
ilgili gazetemizin bu say s nda detayl  bir in-
celeme yapt k. Sonuç olarak ABD’nin kendi 
ülkesindeki yerli üretime verdi i önceli i gö-
rüyoruz. Di er ülkelerde de durum çok farkl  
de il. sviçre, Güney Afrika, Malezya, Çin, 
Kore gibi bir çok ülkede benzer uygulamalar 
dikkat çekmektedir. Her ülke kendi artlar na 
uygun olarak yerli üretimi desteklemektedir.  
Hatta i gücü de dahil yerli girdi kullan m n-
da destekleyici hükümler getirmektedir. Bu 
tip düzenlemelerin (regülasyonlar n) farkl  
ekillerde bir çok ülkede uyguland n  gö-

rüyoruz.

Ülkeler ikincil ve detay mevzuat düzenle-
meleriyle de yerli üretimlerini koruyorlar. 
Mesela Kanada DTÖ ve NAFTA ile anla ma 
imzalam . Ancak “yerel idareler anla man n 
taraf  de ildir” gerekçesiyle yerel idarelerde 
“Kanada (mal ) Al” (Buy Canadian) politika-
s n  güdüyor. Baz  ülkeler lisanslar, te vik-
ler, standartlarla; baz  ülkeler de  ili s n rla-
malarla yerli üreticilerini koruyorlar. 

Küreselle menin gönüllü misyonerli ini ya-
pan baz  ekonomistler regülasyonlar n servet 
da l m n  olumsuz etkiledi i ve rekabete en-
gel oldu undan bahisle refah kayb na neden 
oldu unu iddia etmektedir. Onlar n iddias na 
göre piyasa d nda çözümler aranmas yla 

piyasa artlar n n iyile tirilmesi mümkün 
de ildir. Ayr ca DTÖ, NAFTA, AB gibi 
olu umlar n üye ülkelerde regülasyon uygu-
lamalar n  engelleyen esaslar koymalar ndan 
övgüyle bahsedilmektedir. Peki kamu al m-
lar nda tek Pazar politikas  “single market 
policy” uygulayan AB, di er ülkelere kar  
koruyucu bir politika izlemiyor mu? Yerli 
sanayi korumac l  bu sefer Avrupa sath  
mailine yay lm  olmuyor mu? Özetle koru-
mac l k anlam nda de i en bir ey yok. Sade-
ce korumac l n s n rlar  de i iyor.

Ülkemizde de kamu ihale kanununda yer-
li mal  olarak belirlenen mallar  teklif eden 
lehine %15 oran na kadar  yat avantaj  sa -
lanmas  öngörülüyor. Ancak bu hüküm ma-
alesef uygulanm yor. Çünkü kanun hiçbir 
detay vermemi ; ve yapt r m öngörmüyor. 
Tamamen ihaleyi açan kurumun inisiyati  ne 
b rak lm . K s tl  bütçesi olan kurumlar n 
sat n alacaklar  ürünler için neden daha fazla 
ödeme yapacaklar  sorusunun bu kurumlar  
tatmin edici bir cevab  da do rusu yok.

Yukar da anlat lanlardan görülece i üzere 
mesele sadece mevzuatla ilgili de ildir. Me-
sele zihniyet meselesidir. Milli olmay  isti-
yor muyuz? stemiyor muyuz?

Milli Anlay , 
Yerli Üretim

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@hotmail.com

Tunus Yat r m ve Uluslararas  birli i 
Bakanl  ile OST M aras nda i bir-
li i ve iyi niyet protokolü imzaland . 

TOBB kiz Kuleler’deki imza törenine TOBB 
Ba kan  Rifat Hisarc kl o lu'nun evsahipli-
inde, Ba bakan Yard mc s  Babacan' n ba -

kanl nda, Gümrük ve Ticaret Bakan  Hayati 
Yaz c  ile Tunus Ba bakan  Hammadi Jebali, 
D i leri Bakan  Ra  k Abdesselam, Ekono-
mik ve Sosyal ler Bakan  Ridha Saidi, Ya-
t r m ve Uluslararas  birli i Bakan  Riadh 
Bettaieb ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi 
Mehrez Ben Rhouma da kat ld . 

Arap uyan nda ilk devrimi gerçekle tiren 
Tunus kalk nmada da  öncü olmak için yo un 
çaba harc yor. OST M sanayi modelini uzun 
süredir yak n mercek alt na alan Tunus’un 
yeni yöneticileri ayn  modeli kendi ülkelerin-
de kurma karar  ald lar.  

OST M sanayi ehri olma ve giri imcilerin 
kuluçka merkezi özelli iyle kalk nma için ilk 
ve önemli bir model olu turuyor. H zl  ve ge-
ni  tabana istihdam olu turma özelli iyle de 
üretim gücü sa l yor. OST M’in 45 y ll k tec-
rübesiyle; kümelenme ve pazara ula ma im-
kanlar  da bu bölgelerde faaliyet gösterecek 
olan giri imcileri h zla teknolojiye entegre 
edebiliyor. 

TOBB Ba kan  Rifat Hisarc kl o lu, Türkiye 
ve Tunus'un ortak tarih ve kültüre dayal  kök-
lü bir dostlu unun oldu una dikkati çekerek, 
Türkiye ve Tunus'un dünya ülkeleriyle d  
ticaretleri toplam 400 milyar dolar n üzerin-
deyken, iki ülke aras ndaki d  ticaretin sade-
ce 1,1 milyar dolarda kald n  vurgulad . 

Hisarc kl o lu, Türkiye'nin, Tunus'un daha 
demokratik ve daha zengin bir ülke olmas  
için gereken deste i vermeye devam edece-
ini ifade ederek, öyle konu tu: ''Ülkemizin 

Tunus'a sa lad  500 milyon dolarl k mali 
kaynak Tunus'un gelece ine olan güveni-
mizin bir göstergesidir. Zira biz kom ular -
m zla birlikte yükselmek, birlikte kazanmak 
istiyoruz. Yat r mlar ve ticaret bak m ndan 

Tunus ile ortakl m z  somut projelerle güç-
lendirmeyi hede  iyoruz. Türkiye-Tunus  
Konseyi'ni destekliyor ve Türkiye-Tunus 
ili kilerinde yeni bir ça  ba lat lmas n  isti-
yoruz.''

Türkiye'nin katk s yla ba kent Tunus yak n-
lar nda in a edilecek sanayi bölgesinin ulus-
lararas  standartlarda olaca n  ifade eden 
Tunus Ba bakan  Jebali Türk yat r mc lar  bu 
bölgeden yararlanmaya davet etti. "Yeni Tu-
nus yeni yat r mlar için karde imiz Türklere 
geni  ufuklar açacakt r" diyen Jebali, Tunus'a 
ve Tunus halk na verdi i destekten dolay  
Türk halk na te ekkür etti.

ki ülke aras ndaki ili kileri say  ve kalite 
olarak en üst düzeye ç karmaya çal t klar n  
kaydeden Ba bakan Jebali, ikili ili kilerde-
ki geli melerin kendilerini memnun etti ini 
ve bu konuda ufuklar n n her zaman geni  
olaca n  vurgulayarak ortak ç karlar  ger-
çekle tirecek ekilde temaslar n art r lmas  
gerekti ini söyledi. Hammadi Jebali, kili 
ili kilerdeki geli meye paralel olarak gelecek 
y ldan itibaren Türkçe dil dersini okullarda 
e itim müfredat na koyduklar n  bildirdi. 
Türkiye'nin Tunus'a 100 milyon dolar  hibe 
olmak üzere 500 milyon dolar destek sa lad -

n  belirten Jebali, Türkiye'nin teknik olarak 

sundu u pek çok yard m n da gerçek hayata 
yans d n , her iki taraf n da stratejik ili kiler 
kurmak istedi ini ve bu konuda büyük bir ira-
denin bulundu unu vurgulad . 

Tunus devriminin dünyay  etkiledi ini ve 
Tunus'un tarihi bir dönü üm ya ad n  ifade 
eden ve demokratikle me sürecine özen gös-
terdiklerini söyleyen konuk Ba bakan, 

"Ülkemiz henüz beklenilen seviyeye ula -
masa da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda 
olumlu ad mlar atm t r" dedi. Yeni bir ana-
yasa haz rlama çal malar na devam ettikleri-
ni, bu anayasan n ülkeye geni  ufuklar açan 
bir anayasa olaca na temas eden Jebali, ül-
kede uzla ya önem verdiklerini, seçimlerin 
Haziran 2013'e kadar yap laca n  bildirdi.

Yolsuzluklarla mücadele, kalk nma stratejisi, 
istihdam, e itsizlikle mücadele konular na 
büyük önem verdiklerine i aret eden Jebali, 
Tunus'ta büyümenin artt n , i sizli in dü -
meye ba lad n  kaydetti.

Tunus'a gelen turist say s n n bu y l be  mil-
yonu geçti ini belirten Jebali, "Sosyal boyut-
lara önem veren bir serbest piyasa ekonomi-
sini benimsiyoruz" dedi.

Bütün alanlardaki yat r mlara ili kin bir yasa 
haz rlad klar n   hat rlatan Jebali, yat r m ve 
 nans sistemini gözden geçirdiklerini bil-

dirdi. Özel giri imleri destekleyeceklerini 
anlatan Ba bakan Jebali, katma de er vade-
den, bilgi teknolojileri yat r mlar na özel-
likle önem verdiklerini kaydetti. Ülkedeki 
karayollar  ve demiryollar  ba lant lar  ile 
do algaz yat r mlar n  bir an önce gerçekle -
tireceklerinin alt n  çizdi. Jebali, "Yeni Tunus 
yeni yat r mlar için karde imiz Türklere geni  
ufuklar açacakt r. Kar l kl  yat r mlar n iki 
ülke aras ndaki ili kileri daha da ileriye götü-
recektir.” dedi. Jebali, konu mas n n sonunda 
ura kat l mc lar n  Tunus'u ziyaret etmeye 

davet etti.

Tunus’ta OST M modeli için ilk ad m at ld
Tunus Yat r m ve Uluslararas  birli i Bakanl  ile OST M aras nda 

i birli i ve iyi niyet protokolü imzaland . TOBB kiz Kuleler'deki 
imza törenine TOBB Ba kan  Rifat Hisarc kl o lu'nun ev sahipli-
inde, Ba bakan Yard mc s  Babacan' n ba kanl nda, Gümrük ve 

Ticaret Bakan  Hayati Yaz c  ile Tunus Ba bakan  Hammadi Jebali, 
D i leri Bakan  Ra  k Abdesselam, Ekonomik ve Sosyal ler Bakan  
Ridha Saidi, Yat r m ve Uluslararas  birli i Bakan  Riadh Bettaieb 
ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Mehrez Ben Rhouma da kat ld . 

Protokol; OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n ve Tunus Yat r m ve 
Uluslararas  birli i Bakan  Riadh Bettaieb taraf ndan imzaland .
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Rayl  sistemlerde milli marka kararl l   
Rayl  ula m sistemleri sanayicileri, i birli i amac yla stanbul’da bir araya geldi. Tüm Türkiye’deki sektör temsilcilerinin tek çat  alt nda güç 
birli ini hede  eyen Anadolu Rayl  Ula m Sistemleri Kümesi (ARUS) stanbul Ticaret Odas ’nda i birli i toplant s  gerçekle tirdi.

Rayl  sistemler sanayicileri geçti imiz 
aylarda gerçekle en Ankara metro iha-
lesinde; artnameye eklemeyi ba ar-

d klar  %51’lik yerli katk n n çok s k  olarak 
takip edilmesine karar verdiler. Ula t rma Ba-
kanl  yetkilileri, Kosgeb, Tübitak, üreticiler, 
yan sanayiciler, kalite  rmalar , mühendislik 
 rmalar  ve üniversitelerden olu an küme top-

lant s nda bundan sonraki ihalelere %100 yerli 
ürünle girmek ve rayl  sistemde milli marka 
olu turulmas  kararla t r ld .

%51 offsete s k  takip
Ankara metro ihalesini kazanan Çinli  rma 
CSR’nin yetkililerinin de davet edildi i küme 
toplant s  birçok ilklerin de ya anmas na ze-
min olu turdu. Milli rayl  sistemler markas  
ç karmak ve ülke kaynaklar n n içeride kalmas  
amac yla kurulan ARUS, bu süre içinde mevcut 
projelerin de takipçisi olduklar n , offset karar-
l l n n da yayg nla mas n  hede  iyor. Ankara 
metro ihalesinde ilk kez %51 yerli katk  art n n 
konulmas n n bir milat oldu unun alt  çizilerek 
bu art n sözde kalmamas  için uygulaman n 
çok s k  takip edilmesi gerekti i vurguland . 
Toplant ya ça r lan Çinli CSR  rmas na en üst 
düzeyden bu karal l k aktar ld . haleyi veren ta-
raf olan Ula t rma Bakanl  Alt Yap  Yat r m-
lar  Genel Müdürlü ü’nün yan nda Çinlilere; 
bu kümede bulunan hangi üretici ve  rmalardan 
kimlerle görü tü ü ve hangi anla malar  yapt , 
%51 yerli art n  nas l tamamlayaca  soruldu. 

Paran n yar s  Türkiye’ye kalacak
Ula t rma Bakanl  Alt Yap  Genel Müdür 
Yard mc s  Yalç n Eyigün; CSR ile  nal di-
zayn a amas na geldiklerini belirterek art-
namede yerli katk  art n n aç kça yazd n , 
bunun takipçisi olacaklar n  vurgulad . Küme 
üyesi üretici ve yan sanayiciler ihaleyi veren 
ve alan tara  ar  tüm detaylar yla sorgularken 
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ay-
d n; sürecin bizzat takipçisi olaca n , ihale 
tutar n n %51 orandaki paran n Türkiye’de 
kalmas  gerekti inin alt n  çizdi. 

Offset kanunla mal
Yerli üretimin; yabanc  marka ve yat r mc larla 
ülke içinde olabilece ini hat rlatan Doç. Dr. Se-
dat Çelikdo an as l hede  n milli üretim olmas  
gerekti ini dile getirdi. Milli markalar n ç ka-
r lmas yla dünya pazar nda rekabet eden sanayi 
olunmal  diyen Çelikdo an; 2023 hede  erinin 
ancak bu yolla tutturulabilece inin alt n  çizdi. 

Milli marka olu turulmas n n önünde AB fa-
s llar , Dünya Ticaret Örgütü ve Kamu hale 
Kanunu’nun oldu unu da hat rlatan Çelikdo-
an, siyasi iradenin ve bilinçli toplumun bu 

engelleri a abilece ini de söyledi. Çelikdo an: 
‘AB ve DTÖ kendi ç karlar  do rultusunda 

artlar  de i tirebiliyorlar ancak bizim gibi 
geli mekte olan ülkeler için engel olu turuyor-
lar. AB bize offseti yasaklarken kendi üyeleri 
d ndaki ülkelere bunu uyguluyor yine ABD 
ileri teknoloji ürünlerin Çin’den kendi ülkesi-
ne girmesini engellemek için DTÖ artlar n  
de i tirdi.’ dedi. ARUS Ba kan Yard mc s  
Doç. Dr. Sedat Çelikdo an, Kemal Dervi  za-
man nda kurulan üst kurullar n içeride ba m-
s z fakat geli mi  ülkelere ba ml  oldu unu, 
uygulamalar n da milli markalar n do mas na 
engel oldu unu. Bu küme i birli iyle %51 
offset karar  al nd n  bunun kanunla arak 
geni letilmesi gerekti ini belirtti. Çelikdo an, 
bundan sonraki hede  n milli marka olu turmak 
oldu unu söyledi. Çelikdo an rayl  sistemlerde 
tek al c  kamu oldu u için; tüm yerli aktörlerin 
tek kümeyle hareket etmesinin elzem oldu unu 
savunuyor.

40 milyarl k araca daha ihtiyac m z var

Türkiye rayl  sistemler sanayicileri ile bir ara-
ya gelen Ula t rma Haberle me ve Denizcilik 
Bakanl  Alt Yap  Yat r mlar  Genel Müdürü 
Metin Tahan; ‘Sanayicinin emrindeyiz’ mesa-
j yla milli marka kahramanlar na cesaret ver-
di. Tahan, Ankara ihalesinde %51 yerli katk  
art na ba ta kendisinin de ihtimal vermedi i-

ni ancak kümenin srarl  çabalar yla ve siyasi 
mercilerin çok büyük katk lar  ile bu karar  al-
d klar n  belirtti. Yerli katk  karar n n önemine 

de inen Genel Müdür Tahan, sadece Ankara 
metro ihalesinin maiyetinin 3 milyar lira oldu-
unu hat rlatt .  Yerlilik ve milli marka sra-

r ndan dolay  OST M yönetimine ve kümeye 
te ekkürlerini ileten Tahan, 2023 hede  erine 
göre 10 bin adet daha rayl  sistem araçlar na 

ihtiyaç oldu unu bunun maliyetinin de 40 mil-
yar liray  bulaca n  hat rlatarak kümenin i -
birli ine deste inin devam edece ini söyledi.

Anahtar teslimi i  için eko sistem art

ARUS Ba kan  ve Çankaya Üniversitesi Rek-
törü Ziya Burhanettin Güvenç; kümelenmenin 
bir kalk nma modeli oldu unu, kümelerin nihai 
ürünü hede  emeleri gerekti ini önemle vurgu-
luyor. Dünyadaki kümelenme örneklerini an-
latan Güvenç’e göre Türkiye; kümelenmeyle 
yerli üretimini art rmazsa yok olmaya mahkum 
olacak. Bu yüzden her f rsatta sanayicinin ya-
n nda oldu unu hat rlatan Güvenç, sektörel 
anlamda bir eko sistem olu turulmas n  ve 
d ar da hiçbir kimsenin kalmamas  gerekti i 
vurguluyor. stanbul’da tüm rayl  sistemler 
aktörleriyle bir araya geldiklerini belirten Gü-
venç tek bir çat n n olmas  ve kimsenin d a-
r da kalmadan gerçek anlamda i birli iyle güç 
birli i yap lmas  gerekti i görü ünde. Güvenç; 
kümelenmenin i  takipçili i ya da  kri birlikte-
lik olmad n  as l hede  n nihai yerli imalat ve 
tasar m oldu unun belirtiyor. Küme üyelerine 
seslenen Prof. Güvenç, anahtar teslimi i  ala-
bilmeleri için tüm aktörlerin bir arada oldu u 
kümelenmeyi i aret ediyor.

1 trilyon dolar pazar
Türkiye’de rayl  sistemde ana üretici konu-
muna gelen  rmalar devletin kendilerine proje 
vermesi gerekti ini ancak bu yolla %100 yerli 
ürünlerini dünya pazar na açabileceklerini be-
lirtiyorlar. pekböce i markas yla ha  f rayl  
sistem arac  üreten Durmazlar  rmas n n Pro-
je Koordinatörü Taha Ayd n, dünyada 20 y l 
içinde 1 trilyon dolar pazar oldu unu hat rla-
tarak bu rekabette Türkiye’nin önünde önemli 
f rsatlar oldu unu hat rlatt . Ayd n, gerek offset 
kararlar  ile gerekse devletin özel projeleriyle 
yerli  rmalar n önünün aç lmas  gerekti ini ve 
kendilerinin katk lar yla art k Devletin kalk n-
ma stratejilerinde rayl  sistemlerin de yer ald -

n  belirtti.

Bozankaya  rmas n n Yönetim Kurulu Ba -
kan  Murat Bozankaya da Amerika ve Al-
manya’daki projelerde yabanc  markalarla 
yer ald klar n  ancak kendi ülkelerinde kendi 
markalar yla büyümek istediklerini belirterek 
yabanc   rma ürünlerinin teknik özelliklerine ve 
kalite sorunlar na dikkat çekti. Mekke metrosu-
nu alan  rman n çok ciddi teknik sorunlar ya a-
d n , bu yüzden Riyad ihalesine al nmad n  
hat rlat rken ülkemizde 5 adet rayl  sistem arac  
alan bir belediyenin de arac n henüz tasar m a a-
mas nda olan bu  rmadan haberi bile olmad na 
dikkat çekti. Yerli otobüs de ürettiklerini hat rla-
tan Bozankaya; yine yak nlarda yap lan bir bele-
diyenin otobüs ihalesini yabanc  bir  rman n al-
d n  oysa ki; tamamen yerli üretim yapan Türk 
markas  fabrikalar n i sizlikten  nans s k nt s  
çekti ini hat rlatt . 

Küme çal malar na kat lan yan sanayiciler de 
tek tek söz alarak  rmalar  hakk nda bilgi ver-
diler. Olu turulacak olan yerli üretim analiz lis-
tesinde kendilerinin nerede yer alacaklar n  dile 
getiren sanayiciler ‘bize i  plan  verin, standardi-
zasyon ve serti  kasyonumuza yol aç n’ mesaj n  
verdiler.

Türkiye’nin ilk yerli tramvay  RTE2000 mode-

lini üreten stanbul Ula m A. . Genel Müdürü 
Ömer Y ld z; yerlile tirme faaliyetlerinden top-
lan 19 milyon Euro kazanç sa lad klar n  belirt-
ti.  Milli marka için tasar m yat r mlar na a rl k 
verdiklerini belirten Y d z, yerlilik politikalar  ile 
milli ürünlerin desteklenmesi gerekti i ve tüm 
üretim süreçlerinde marka bilinciyle hareket et-
menin önemini vurgulad .

Biz Railtur Vagon A. . olarak demiryolu araç-
lar na boji ve tanker vagon yapmaktay z. Bu ko-
nuda desteklerini esirgemeyen Say n Ula t rma 
Bakan m z Binali Y ld r m’a, TCDD Genel Mü-
dürü Say n Süleyman Karaman’a ve Tülomsas 
Genel Müdürü Say n Hayri Avc  beye Minnet ve 
Te ekkürlerimizi sunar z. 

Bir ülkenin en önemli unsuru üretti i ürünü en 
ucuz ve h zl  ekilde var  noktas na ula t rmak-
t r. Benim as l i im uluslararas  nakliye oldu u 
için buradan yola ç karak ula t rma sektöründe 
sanayici olduk. Bildi iniz gibi Türkiye'de ta -
man n % 92 karayollar  ile yap lmaktad r Demir-
yolu pay  ise  yakla k % 5  tir bu yolcu ta mala-
r nda daha vahimdir ki yakla k %2 civar ndad r. 
Bu de erler ile 2023 Hede  erini dikkate al rsak 

ehiriçi ve ehirleraras  Yolcu ve Yük ta mas  
konusunda yap lacak çok i imizin oldu u görül-
mektedir. Bu i ler nas l yap lacak? D ardan bu 
i leri yapacak Sanayicimi ithal edece iz. Hay r 
bu ülkenin kendi sanayisi ve sanayicisi bu i leri 
yapmaya muktedirdir, Yeter ki ortada Haset ve 
K skançl k olmas n Yeter ki hepimiz bu ülke-
nin ali menfaatlerini her eyin üzerinde tutal m, 
Yeter ki s rt s rta verelim. S rt s rta verdi imiz 
zaman Dünya ölçe inde çok önemli yerlere 
gelebiliriz. Tabi bunun için Kalite, Marka ve 
Referans çok önemlidir. Biz Türk demiryolu sa-
nayicisi olarak Almanya dan veya Amerika dan 
referans almam z çok zor. Bunu ancak Türkiye 
den alabiliriz.

Hep kaliteli ve standart kullan m ömrü 20 -30 y l 
olan ürünler üretmeyi amaçlad k. Ucuz ürünün 
bak m, onar m ve i letme maliyetlerini dikka-
te ald n zda en pahal  üründe daha pahal ya 
mal olmas  bir tarafa ayr ca i letme güvenli i 
ve emniyet risk etti i de dikkate al nmal d r.

Ömer Y ld z
stanbul Ula m A. . 

Genel Müdürü

Halis Turgut
Railtur 
Yön. Krl. B k.
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Sahaya inmeyen ö renciye
diploma yok!

Çankaya Üniversitesi'nde 
Teknoloji Geli tirme 

Merkezi  aç ld  

Peygamber Efendimize 
ait “‘Kom usu açken tok 
yatan bizden de ildir.” 

hadisini; “Yeme içme de il 
bilgi açl ” olarak yorumlayan 
Güvenç, “Bizim akademik per-
sonelimiz sahada, sanayici ile iç 
içe. Sahaya inmeyen ö renciye 
diploma vermiyoruz, sanayici 
ile bilgisini payla mayan hoca-
lar  tercih etmiyoruz.” dedi.  

Bilgi payla m n  Kümele me 
faaliyetleri ile sürdürdüklerini 
belirten Güvenç, be  y l önce 
OST M’de ba latt klar  üniver-
site sanayi i birli i ad mlar yla 
bugün 5. kümelenmeyi kur-
duklar n  söyledi.  ve n aat 
Makineleri kümelenmesiyle 
ba layan çal malar n Savunma, 
Medikal, Yenilenebilir Enerji 
ve Rayl  Sistemler sektörlerinde 
devam etti ini ifade eden Gü-
venç akademik kamuoyuna ‘biz 

tok yat p uyumuyoruz’ mesaj  
verdi.

Çankaya Üniversitesi Rektö-
rü Ziya Burhanettin Güvenç; 
henüz teknokente sahip olun-
mamas na ra men 168 üniver-
site içinde Üniversiteleraras  
Giri imcilik ve Yenilikçilik 
Endeksi’nde 17. S rada oldukla-
r n  hat rlatt .

Gül: ‘Çankaya’n n fark n  
OST M’de gördüm’
Cumhurba kan  Abdullah Gül, 
Çankaya Üniversitesi’nin fark n  
OST M’de gördüm dedi.  Çan-
kaya Üniversitesi’nin Merkez 
Kampüsü’nün aç l nda konu an 
Cumhurba kan  Gül, üniversite-
sanayi i birli inin en somut örne-
ini ‘OST M’i ziyaretimde sizden 

de il onlardan dinledim’ diyerek 
kalk nman n anahtar n n, bilgisini 
sanayiye aktaran üniversiteler ol-

du unun alt n  çizdi. 

15 y l önce kurulu una imza att  
Çankaya Üniversitesi’nin Merkez 
Kampusu’nu açan Cumhurba -
kan  Abdullah Gül, "Çok ükür 
bugün Türkiye'de çok say da üni-
versite var, hepsiyle övünüyoruz, 
üniversiteler sadece ö retim veren 
yerler de ildir. Bunun ötesinde 
ara t rma, geli tirme, bilimsel fa-
aliyetlerdir ama bütün bunlar da 
yeterli de ildir. Bütün bu biriktir-
dikleri bilgiyi sanayiye nas l akta-
racaklar, nihayetinde ekonomiye 
nas l yararl  hale gelecekler, bu 
çok önemli. Yoksa bütün bilgiler 
dershanelerde kal rsa, bütün bil-
giler kitaplar n aralar nda kal rsa, 
yeti en ö renciler sadece teorik 
bilgilerle mezun olurlarsa onlar n 
hayata adaptasyonlar  oldukça 
zor olaca  gibi bugün ba ta özel 
sektör olmak üzere kalk nman n 
temel unsuru olan kaynaklardan 
yararlanamam  olurlar" dedi.

KOSGEB ile Çankaya Üniver-
sitesi i birli i ile olu turulan 
Teknoloji Geli tirme Merkezi 

(TEKMER) hizmete aç ld .

Çankaya Üniversitesi Rektörlü ü Am-
 si'ndeki törene KOSGEB Ba kan  

Mustafa Kaplan, Çankaya Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, Ankara Sanayi Odas  Ba kan  
Nurettin Özdebir, OST M Yönetim 
Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n ve aka-
demisyenler kat ld .

KOSGEB Ba kan  Mustafa Kaplan 
yapt  konu mada, KOSGEB'in 2008 
y l ndan itibaren kendini yeniledi ini 
ve destek programlar n  de i tirdi ini 
söyledi. KOSGEB’deki de i im ve 
dönü ümün 4 temel üzerine kuruldu-
unun ifade eden Kaplan, TEKMER'in 

sanayiciler ile üniversiteler aras nda bir 
köprü vazifesi gördü ünü ifade eden 
Kaplan, ekonomi kavram  içinde pa-
zarlaman n yan  s ra Ar-Ge ve inovas-
yonun büyük öneme sahip oldu unu 
anlatt .

Çankaya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç de üniver-
site-sanayi i birli inin geli tirilmesi 
amac yla haz rlanan proje kapsam nda 
kurulan TEKMER'in teknoloji geli-

imine katk  sa layaca n  söyledi. 
Üniversitelerin son y llarda teknoloji 
ve bilim alan nda önemli mesafeler 
kat etti ini de belirten Güvenç unlar  
söyledi: 'Akademisyenler olarak y l-
lard r yapt m z bilimsel çal malar n 
nihai ürüne dönü üp dönü emeyece i-
ni iç dünyam zda tart rd k. Art k bu 
endi elerimiz ortadan kalkt . Bugün 
üretilen bu bilimlerin katma de erli 
ürünlere dönü tü ünü görebiliyoruz. 
Çankaya Üniversitesi olarak biz de 
Teknoloji Geli tirme Merkezi kura-
rak imkanlar m z  bu yönde harcad k. 
Tercihimizi bu yönde kulland k. Ülke-
mizin ve ilimizin ekonomik olarak ge-
li ebilmesi için üniversitelerimizdeki 
bilgiyi sanayimizde üretime dönü tür-
meliyiz. Bunu ba arabilirsek önümüzü 
kesebilecek bir güç yoktur. 

Ankara Sanayi Odas  Ba kan  (ASO) 
Ba kan  Nurettin Özdebir ise yapt  
konu mada, Ankara’l  sanayicilerin 
giri imci bir ruha sahip oldu unu be-
lirterek ''Üniversiteli giri imciler ve 
sanayiciler üretim ve istihdama daha 
fazla katk  sa l yor. Biz KOSGEB 
ile devlet desteklerinin artmas n  isti-
yoruz. TEKMER ile KOSGEB'den 
ald m z destekler önemli oranda ar-
tacakt r.” dedi.

Merkez Kampüsü aç l nda sunum yapan Çankaya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç; üniversitelerin bilgiye tok, sanayi ve 

üretimin ise bilgiye aç oldu unu söyledi. 

Güvenç: Tok yatm yoruz!

“Kümele mezsek yok oluruz”
OST M’li kauçuk üreticileri sektörel rekabetçilik gücünü art rmak, verimlilik ve inovasyon çal malar n  h zland rmak amac yla kümelendi. Günümüz-

de kümele menin çok önemli oldu u de erlendirmesinde bulunan Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç, 
“Küme olmazsak hiç bir ey yapamayaca z.” dedi.

Kauçuk, ev ya ant s ndan endüstrinin 
çe itli alanlar na, yar  mamulden nihai 
ürüne kadar geni  bir sahada kullan -

labilen ve dünya genelinde y ll k 15 
milyon tonun üstünde üretim po-
tansiyeline sahip bir madde. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’n n 
2012/1 Say l  Kimya Sektörü 
Raporu’na göre; sektör içerisinde 
plastik ve kauçuk ürünleri önem-
li bir yerde. 2011 y l nda a rl kl  
kapasite kullan m oran  kauçuk ve 
plastik ürünleri imalat nda %76,2 
eklinde gerçekle ti. thalat a rl k-

l  olan sektörde,  rmalar n rekabet 

avantaj n  korumalar  ve ihalelerdeki yerli ora-
n n n ço almas  kümele meye ba l .

Küme faaliyetlerinin ba ar l  so-
nuçlar  OST M’deki kauçuk üre-
ticilerini de tek çat  alt nda topla-
maya yönlendirdi. Üreticiler, ilk 
ad m  Çankaya Üniversitesi’nin 
ara t rmas yla att . Bu amaçla 
 rmalardan al nan bilgiler ve 

pazar ara t rmalar n n ard ndan 
haz rlanan “Kauçuk Sektörü 
Stratej k Yol Haritas ” OST M 
ODTÜ Teknokent’te düzenle-
nen toplant yla aç kland .

Çankaya Üniversitesi letme Bölümü Ö retim 
Görevlisi Dr. rge ener, Elektronik ve Haber-
le me Mühendisli i Bölüm Ba kan  Prof. Dr. 
Celal Zaim Çil, Çankaya Üniversitesi Giri im-
cilik ve novasyon Uygulama ve Ara t rma 
Merkezi Müdürü Meral Say n taraf ndan ha-
z rlanan çal mada ilk olarak “Kauçuk Sektörü 
Yerel Rekabetçilik Analizi: “Rekabet Elmas ” 
ba l  ele al nd . Analizde  rmalar için girdi 
ko ullar ,  rma stratejileri, yerel rekabet ve 
i birli i ortam , birli i kurumlar , destekle-
yici kurumlar, talep ko ullar  ve talebin yap s  
hakk nda ortaya ç kan avantaj ve dezavantajlar 
payla l yor.

Zahmet nimet olacak
“Nanoteknoloji yakla yor, kap m z n e i in-
de. Malzeme çok önemli; kauçuk da malze-
menin bir parças , plastik onun bir parças .” 
görü ünü dile getiren Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 
kauçuk üreticilerinin zaman kaybetmeden 
kümele mesi gerekti ini söylüyor. Güvenç, 
“Küme olmazsak hiç bir ey yapamayaca z, 
hiçbir ihaleye de giremeyece iz. Küme olun-
du u zaman aram zda i birli i yapmasak bile 

yan yana duru umuzun büyük etkisi oluyor. 
Ruh kazanm , gelece e birlikte bakmaya 
ba lam , birbirine güvenen, i birli i yapan 
bir kümeye olu tu u zaman kim bilir neler 
olacak.” diyor. 

Haz rl klarda sona gelindi ine i aret eden Gü-
venç, bundan sonraki süreçte somut ad mlar n 
at lmas  gereklili i üzerinde durdu. Güvenç, 
“Bu, küme için bir yol haritas  olacak. Herke-
sin kafas nda soru i aretleri var; “Kümeye gir-
dik de ne olacak?” Burada sihirli de nek yok. 
Ba lang çta çekece imiz zahmet size nimet 
olarak ileride gelecek. Birden bire hiçbir ey 
olmuyor. Firmalar n z n içerisinde üniversite 
olarak proje yapmaya, problemlerinizi yava  
yava  çözmeye, slah etmeye ba layaca z. 
Eksikliklerinizi, maliyet muhasebenizi, yöne-
tim organizasyonunuzu, verimlili inizi iyile -
tirmeye çal aca z. Bu çal malar  yaparken 
paralel olarak kümede belirledi imiz stratejik 
yol haritas nda yer alan i leri yapmaya devam 
edece iz. Kümenin ba ar l  olmas  tamamen 
size ba l . Sizler ne kadar birbirinize yak-
la r, güvenir ve i birli ine aç k olursan z 
küme o kadar ba ar  sa lar.” dedi.

Prof. Dr. Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin GüvençZiya Burhanettin Güvenç
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ehirlerimizde rayl  ula m
sistemleri ihtiyac  ve planlanmas

SSM’de yeni bir platform
Savunma Sanayii 
Müste arl  tara-
f ndan yürütülen 
sanayile me fa-
aliyetleri kapsa-
m nda, savunma 
sanayii  rma, 
ürün ve yetenek 
envanteri olu tu-
rulmas na yönelik 
olarak haz rlanan 
“SSM Savunma 
Sanayii Portal ” 
 rmalar n giri le-

rine aç ld .

Dr. Remzi TOPRAK

Rayl  ula m sistemleri en geni  anla-
m yla “sabit bir yola (ize, raya vb.) 
ba ml  olarak hareket ederek yük ve 

yolcu ta yan tek ya da birle ik araçlarla, bun-
lar n yard mc  tesislerinden olu an sistemler” 
olarak tan mlanabilirler. Bu tan m içine tarih-
sel geli im içinde görülen ah ap, demir ray 
ve beton yol üzerinde çal an tek rayl  (mono 
ray), çift rayl  (düo ray) sistemler ve izli oto-
matik toplu ta m sistemleri (AGT: Automated 
Guideway Transit) girmektedir. Farkl  çeki  
tipleri olan atl , kablolu, buharl , dizelli, elekt-
rikli, hava bas nçl , jet motor çeki li türler ile 
demirle demir, demirle lastik, betonla lastik, 
hava yast , manyetik yast k gibi sürtünme 
ve kald rma biçimleri kullan lan rayl  sistemler 
de bu kapsam n içindedir. Ayr ca, bu tan m n 
içinde zeminde, zemin alt nda ya da üstünde 
giden rayl  sistemler de yer almaktad r.

ehir içi geli imin belirli bir a amas ndan 
sonra ana eksenlerdeki ula m talebinin ancak 
rayl  sistemlerle gerekli ekilde ve ekonomik 
biçimde kar lanmas  mümkün olabilmekte-
dir. Yap lan çal malar, bu yarg n n geli mekte 
olan ülkeler aç s ndan daha büyük oranda ge-
çerlilik ta d n  göstermektedir. Gerçekten 
de bugün dünyada tramvaydan metroya kadar 
çe itli rayl  sistemler yüzlerce ehrin ula t rma 
sistemlerinde önemli bir rol oynamaktad r. 
Son zamanlarda geli mekte olan ülkelerin 
büyük ehirlerinde de rayl  sistemlerin olu -
turulmas  çal malar  yayg nla maktad r. Ül-
kemizde stanbul, Ankara ve zmir’den sonra 
Konya, Bursa, Eski ehir, Kayseri, Adana, 
Samsun, Gaziantep ve Antalya da rayl  sistem-
ler geli tirmi  ve geli tirmekte ehirler aras na 
girmi  bulunmaktad r. Bu ehirlerin yan  s ra 
birçok ehirde de rayl  sistem planlamalar  ya-
p lmaktad r.

Büyük ehirlerin ula m sorunlar , onlar n sos-
yal ve ekonomik varl klar n  sürdürebilmeleri, 
gelecekte ya an l r çevreler olabilmeleri ba-
k m ndan büyük önem ta maktad r. Gürül-
tünün ve hava kirlili inin azalmas , enerjinin 
daha v erimli kullan m , konforlu, güvenilir ve 
emniyetli ta mac l k gibi katk lar  göz önüne 
al nd nda rayl  ta man n ehir içi yolcu ta-

mac l ndaki önemi aç kt r. Bu nedenle gü-
nümüzde h zla artan nüfus, i gücü ve araç sa-

hipli ine paralel olarak ula m sorunlar  h zla 
büyüyen ehirlerimizde, ekonomik ve verimli 
bir ula m sistemi olu turman n en temel ko u-
lu, di er ta ma sistemleri ile entegre olmu  bir 
rayl  sistem a n n olu turulmas d r. 

Nüfusu 1 milyonu a an ehirlerde, s k k 
saatlerde bir yönde-
ki ula m talebinin 
6000 yolcuya ula -
mas  durumunda 
otobüs ile ta man n 
yeterli oldu u, ancak 
6000–15000 yolcu 
aras nda tramvay ve 
ha  f metro, yolcu 
say s n n 15000’i 
geçmesi durumunda 
ise metronun gerekli 
oldu u genellikle uz-
manlar taraf ndan ka-
bul edilmektedir. Bu 
aç dan bak ld nda 
ülkemizde stanbul, 
Ankara ve zmir bu 
s n rlar  çoktan a -
m lard r. stanbul’da bir yöndeki saatlik yolcu 
debisi 20–30 bin yolcuyu a an birçok eksen 
bulunmaktad r. Bu düzeyde olmasa da An-
kara, zmir ve birkaç ehrimizde yo un tra  k 
eksenleri vard r. Bu nedenle, ba ta stanbul ve 
Ankara olmak üzere bütün büyük ehirlerimiz-

de rayl  ula m sistemleri hayata geçirilmeye 
ba lanm , hatta metro, ha  f rayl  ve h zl  
tramvay sistemleri de i letmeye al nm t r.   

Bununla birlikte, kaynaklar n s n rl  oldu u 
ve eldeki kaynaklar n daha dikkatli kullan l-
mas n n gerekli oldu u bir ortamda sistem 

seçim kriterlerinin ge-
li tirilmesi ve bunlara 
temel olarak olu turulan 
çal malar n belli stan-
dartlara oturtulmas na ih-
tiyaç vard r. Dünyadaki 
örnekleri ehirlerimizin 
ihtiyaçlar  do rultusunda 
uygulamaya geçirmemiz 
gerekmektedir. Örne in 
u anda Avrupa ehirle-

rinde, ehirlerin imaj n  
yenilemek ve böylece 
ehir ekonomisini can-

land rmak amac yla yay-
g nla an tramvay veya 
ha  f rayl  sistemler, 

ülkemiz için, ancak ehir içi ula m talebinin 
kar lanmas nda bu sistemlere gerek varsa dü-
ünülmelidir. 

Haz rlanan ula m etütlerinin bilimsel temel-
lere dayal  ara t rmalar  içermesi ve önceli-
in ehir içi ula m plan n n haz rlanmas na 

verilmesi rayl  sistemlerin yap m ndan daha 
önemlidir. Ula m yat r mlar , büyük  nans-
man gerektirmesi, tamamlanmas n n zaman 
almas , yap m ve i letme a amalar nda ehir 
içi ya ama tart lmaz etkilerinin olmas  ne-
deniyle planlama, yap m ve i letme a amala-
r nda ciddi temellere dayand r lmal  ve gerekli 
planlama,  nansman ve örgütlenme modelleri 
olu turulmal d r.

Günlük toplam toplum ta ma yolcu mikta-
r n n 700 binden fazla oldu u tahmin edilen 
yerle im yerlerinde bu yolculuklar n tek bir 
ula m türüyle yap lmas  beklenmemelidir. Bu 
talep düzeyinde sadece otobüs tercih edilirse 
tra  in t kanmas , ula m araçlar n n kapasi-
telerinin üzerinde yolcu ta mas , yolculuk sü-
resinin artmas , araç i letme h z n n azalmas  
ve otobüs  losunun çok çabuk y pranmas  söz 
konusu olacakt r. Hizmet düzeyindeki bu tür 
sorunlar özel araçl  yolculuklar  da özendirici 
etki yapabilecektir.

Otobüse dayal  toplu ta mac l kla birlikte yo-
unla an özel araç kullan m n n ehirlerde yol 

açaca  çevresel etkiler de unutulmamal d r. 
Benzer ekilde sadece rayl  ula m sistemleriy-
le yolcu ta nmas  toplu ta mac l k akslar na 
kolay eri ilebilir uzakl kta olanlar n daha fazla 
faydalanmas na, di er gruplar n ise ancak özel 
araçlar yla duraklara ula mak suretiyle bu sis-
temleri kullanmas na yol açabilecektir. Bunun 
sonucunda da özel araç tra  ini artt rmak veya 
rayl  sistemleri kapasiteleri alt nda çal t rmak 
gibi iki olumsuz tercihle kar  kar ya kal na-
cakt r. Bu nedenle, ehirlerimizde yap m  sür-
dürülen veya planlanan rayl  ula m sistemleri-
nin di er ula m sistemleri ile bütünle tirilmesi 
gere i aç kt r. Benzer ekilde sistem tercihle-
rinin ehirsel geli meyle entegre olmas  da 
önemli ve zorunludur. ehir içi yolcu ta mac -
l nda toplu ta m sistemlerinin özendirilmesi 
ve gerekli oldu u durumlarda rayl  sistemlerin 
yap lmas , en ucuz veya en geli mi  teknoloji 
yerine en uygun sistemin tercih edilmesi kay-
naklar n etkili ve verimli kullan m  aç s ndan 
oldukça önemlidir.

Son söz olarak, rayl  ula m sistemlerinin 
yaln z ba lar na ehir içi ula m sorununu çö-
zemeyeceklerinin bilinci ile ehir içi ula m 
sisteminin bir bütün olarak dü ünülmesi ve 
yönetilmesi gere i hat rdan ç kar lmamal d r.

SSM taraf ndan yap lan duyuruda; 
bundan sonraki süreçte “Savunma 
Sanayii Ürün Katalo u” olu tu-

rulmas na yönelik çal malar n portal 
üzerinden sürdürülece i ve bu kapsamda 
üyelik ve veri giri  i lemlerinin http://
sanayilesme.ssm.gov.tr adresinden ger-
çekle tirilece i bildirildi. Duyuruda ay-
r ca, kar la lan sorunlarla ilgili sanayi-
lesme@ssm.gov.tr e-posta adresine bilgi 
verilebilece i belirtildi. Müste arl k bün-
yesindeki projelerde faaliyet gösteren ya 
da göstermek isteyen  rmalar için portala 
giri  SK/O 2011 yönergesi ile zorunlu 
hale getirildi.

Portal n i levi
 

Savunma sanayii alan nda çal an  rma-
lar n birbirilerinden haberdar olmalar n  
ve ileti imlerini artt rmalar n , bu alanda 

faaliyet göstermek isteyen  rmalar n da 
kendilerini tan tabilmelerini sa layacak 
portaldan elde edilecek verilerle savunma 
sanayii ana ve yan sanayii  rmalar yla il-
gili sürekli güncellenecek bir veri taban  
olu turulacak. Bu veriler, 2012-2016 y l  
Stratejik Plan ’nda öngörülen yetenek 
envanteri ve potansiyel yerli alt yüklenici 
listesine temel te kil edecek. Portalda  r-
malar n yararlanabilece i; Stratejik Plan 
2007-2011, 2009-2016 Sektörel Strateji 
Doküman , Stratejik Plan 2007-2011, 
2009-2016 Sektörel Strateji Doküman , 
Sanayi Kat l m  Offset Esaslar  Rehberi 
2011, Savunma Sanayii Müste arl 'na 
SK/O Taahhüdü Bulunan Firmalar, hra-
cat ve Teknolojik birli i Türü Offset Ön 
Onay ve Kredilendirme  Ak  emas  
gibi ba l klarda bilgiler de bulunuyor.

“Gürültünün ve hava 
kirlili inin azalmas , 

enerjinin daha verimli 
kullan m , konforlu, 

güvenilir ve emniyetli 
ta mac l k gibi katk lar  
göz önüne al nd nda 
rayl  ta man n ehir içi 
yolcu ta mac l ndaki 

önemi aç kt r.”
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Türkiye’de gerek tasar m 
gerekse otomotiv çözümleri 
bak m ndan yerli otomobile 
gönül veren bir çok ki i bu-
lunuyor. Ço u yerli üretici 
de proje ve  zibilite a ama-
s nda. Yeti tirdi i ö rencile-
rinden ve yak n dostlar ndan 
bir ekip kurarak ortaya ç kan 

iddial  isimlerden 
biri de Ser-

dar Sap-
maz.

Sapmaz ve ekibi yüzde yüz 
elektrikli ve hibrid motor ol-
mak üzere iki farkl  ekilde 
3GEN ad n  verdi i bir araç 
tasarlad . 3GEN’in maceras ; 
Serdar Sapmaz’ n ba  tasa-
r mc s  oldu u, ad n  tasar -
m ndan alan süper spor bir 
araç modeliyle 2010 y l nda 
ba lad . Türkiye’nin uzun 
süredir özlemini ve hayalini 
kurdu u bir projeyi gerçek-
le tirmek için 2 ki iyle yola 
ç kt klar n  belirten Sapmaz, 
projede bugün itibar yla 16 
ki inin görev ald n  söyle-
di. Sapmaz, “Tüm ekibimizle 
ve ola an üstü gayretlerimiz-
le 3GEN’i yollara haz rl yo-
ruz.” dedi.

Gazi Üniversitesi taraf ndan 
da desteklenen 3GEN, tüm 
dünyada ad m z  duyurmaya 
haz rlan yor. 1/1 ölçekteki 
maketi Gazi Üniversitesi’nde 
sergilenip tüm Türkiye'nin 
be enisine sunulacak olan 
arac n Cenevre ve Detroit 
Auto Show gibi dünyaca ünlü 
fuarlarda sergilenmesi hedef-
leniyor.

Fiber ve karbon  ber gövde 
ve alüminyum aseye  sa-
hip olmas  planlanan 3GEN, 
2014’de kullan c lar na ka-
vu acak. Böylece Türkiye ilk 
yerli elektrikli spor otomobi-
lini üretmi  olacak.

lunuyor. Ço u yerli üretici 
de proje ve  zibilite a ama-
s nda. Yeti tirdi i ö rencile-
rinden ve yak n dostlar ndan 
bir ekip kurarak ortaya ç kan 

iddial  isimlerden 
biri de Ser-

dar Sap-
maz.

tasarl
Serda
r mc
m nda
araç
ba lad
süred
kurdu
le tirm
ç kt k
projed
ki ini
di. Sa
ve ola
le 3G
ruz.” 

3GEN "MİLLİ GURURUMUZ"

Ba bakan Recep Tayyip Erdo an'n n 2 y l önce yerli 
otomobil üretimi konusunda vizyon belirlemesinin 
ard ndan bir çok yerli ütretici projeye talip oldu. 

Geçti imiz ay Uluda  Üniversitesinde otomobil üretimi 
konulu geni  kat l ml  bir çal tay yap ld . Konsept araç 
üretiminden elektirikli Ar-Ge çal malar n n zorunlulu u-
na kadar yerli birikimler masaya yat r ld . Çelikdo an' n 
y llard r üzerinde çal t  proje öncelikle motor ve tasa-
r m n n yerli olmas  gereli i i ön plna ç kt . Teknoloji ve 

tasar m  yerli olan otomobilin milli marka olabilece i vur-
guland . Medya ve  siyasi çevrelerde de ilgi gören proje pa-
zar sorununa da farkl  yakla mlar sunuyor. Bu perpekti  e 
ba lanacak projeyle 2023'te otomobil üretiminde dünyada 
ilk 10'a nas l girilebilece i ön görülüyor. Konsorsiyumla 
üretilebilecek ototmobil gelecete Çin ve Hindistan'la yar -
abilecek y lda 3 milyon üretilebilecek. Ar-Ge maliyetleri 

de dü ük olaca ndan 4-5 y l içinde 5 modelle milli marka 
yollara ç kabikecek.

OST M Teknoloji A. . Yönetim Kurulu Ba kan  Sedat Çelikdo an' n milli otomobil projesi 
medyada ilgi görüyor. Geçen ay OST M Gazetesi'nde ana hatlar yla yay nlanan Milli Otomo-
bil Projesi pazar sorununa farkl  çözümler getiren  yerli otomobil projesi oldu. 

Milli Otomobil Projesi ilgi görüyor

MOKAP

OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n, yerli üretimin ülkemizin eko-
nomik ve teknolojik geli imine ivme 

kazand raca n , sanayicilerin yabanc  ülke-
lerin kamu al mlar nda uygulad  hassasiyeti 
Türkiye’de de görmek istediklerini kaydet-
ti. 

Türkiye’de üretilen otomotiv ürünlerinin, ka-
litesini uluslararas  piyasada kendini kabul et-
tirdi ini ifade eden ve Türkiye’nin uluslararas  
milli markas n  olu turmas  gerekti ini vurgu-
layan OST M Teknoloji A. . Yönetim Kurulu 
Ba kan  Doç. Dr. Sedat Çelikdo an Ba bakan 
Recep Tayyip Erdo an’a sunulan yerli otomobil 
projesini anlatt .  Doç. Dr. Çelikdo an, projeye 
göre 5 ayr  segmentte otomobilin kademeli ola-
rak planlan p üretilece ini, bu pazar ve nüfusa 
sahip ülkelerle konsorsiyum kurulabilece ini 
söyledi. Çelikdo an, üretim a amas na gelen 
M LRES (Milli Rüzgar Türbini) hakk nda bilgi 
verdi.

AK Parti Genel Ba kan Yard mc s  Numan 
Kurtulmu , mili ve yerli projelerin varl ndan 
var memnun oldu unu ve bu projeleri daha 
geni  bir zaman diliminde dinleyece ini söyle-
di.

Kurtulmu  OST M projelerini dinledi
OST M Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Orhan 
Ayd n ve OST M Tek-
noloji A. . Yönetim 
Kurulu Ba kan  Doç. 
Dr. Sedat Çelikdo an, 
AK Parti Ekonomi-
den Sorumlu Genel 
Ba kan Yard mc s  
Numan Kurtulmu ’u 
ziyaret ederek yerli ve 
milli üretim konusun-
daki görü lerini ve 
OST M’in bu yöndeki 
çal malar n  payla t . 
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Maddeyi atomik ve moleküler seviyede 
kontrol etme bilimi olarak tan mlanan 
nanoteknoloji; atomlar n dizili ini ta-

sarlayarak yeni yapay malzemeleri ortaya ç ka-
rabilen, molekülleri i levsel duruma getirebilen, 
elde edilen bu yap lar n ola anüstü özelliklerini 
mevcut ürünleri geli tirmekte kullanan veya ta-
mamen yeni teknolojik ürünler elde edebilen bir 
özelli e sahip. 21. yüzy la damgas n  vuraca na 
inan lan bu bilim dal n n ‘nanomalzeme’ olarak 
adland r lan ürünleri; savunma, tekstil, otomotiv, 
in aat, elektronik sektörleri ile yeni tedavi yön-
temlerinde ve ilaç sanayinde yerini almaya ba -
lad .

Son y llarda nanoteknolojinin geli imi amac yla; 
ABD, Japonya, AB ülkeleri, Kore, srail, Güney 
Afrika Birli i, Kanada gibi ülkelerde her biri 100 
milyon Dolar n üzerinde harcama yap larak çok 
say da Ulusal Ara t rma Mer-
kezleri ve Enstitüleri kuruldu. 
Türkiye’de ise akademik çev-
relerin ortak görü ü nanotek-
nolojide geç kal nd  yönün-
de. Ülkemizde nanoteknoloji 
çal malar  Bilkent Üniversite-
si bünyesindeki Ulusal Nano-
teknoloji Ara t rma Merkezi 
(UNAM) Projesi ile h zlanma 
sürecine girdi.

2006 y l n n ba nda ba layan 
UNAM-Ulusal Nanoteknoloji 
Ara t rma Merkezi Projesi’nin 
1. Faz  zaman ndan bir y l önce bitirildi. Bu faz 
döneminde bina ve ara t rma ekipman na de e-
ri 28 milyon TL olan yat r m yap ld . 2006 y l  
ortalar nda ba layan ve bir buçuk y lda bitirilen 
UNAM binas  yakla k 9000 m2 
kapal  alanda titre im ve s cakl k 
kontrollü 62 laboratuvar, konfe-
rans salonu ve o  sleri bar nd r -
yor. 1. Faz döneminde al nan ci-
hazlar n ço u kurularak ara t rma 
çal malar nda kullan lmaya ba land . Bu sürede 
UNAM’da hidrojen depolama, karbon nanotüp-
ler, spintronik silisyum nanoteller,  ber lazerler, 
silisyum nanokristaller konular nda önemli çal -
malar yap larak UNAM’ n nanoteknolojiye sa -

lad  katk lar TÜS AD, TÜB TAK ve TTGV 
taraf ndan nanoteknoloji ödülü ile ödüllendirildi. 
Faaliyetleri Bakanlar Kurulu karar  ile ulusal ni-
telikte bir enstitüye dönü türüldü.

Türkiye’nin mükemmeliyet merkezi

UNAM Direktörü Prof. Dr. Salim Ç rac , ku-
rumu, nanoteknolojide “Türkiye’nin mükem-
meliyet merkezi” olarak niteliyor. Merkezde 
son zamanlarda yap lan bilimsel ve teknolojik 
çal malar n hem içerik hem de kalite aç s ndan 
s çrama yapt n  vurgulayan Ç rac , çe itli alan-

larda en yüksek etki faktörü-
ne (impact factor) sahip olan, 
bugüne kadar Türkiye’den 
hiçbir makalenin yay nlan-
mad  bilimsel dergilerde, 
Türkiye kökenli ilk makale-
lerin UNAM’dan ç kt n  
belirtiyor. 

UNAM ara t rmac lar n n 
çe itli ulusal ve uluslararas  
proje yar malar nda birinci-
lik ödülleri ald klar n , yüksek 

lisans ve doktora örgencilerinin 
tez a amas nda teknoloji irketleri kurarak, geli -
tirdikleri yüksek teknoloji ürünlerini pazarlama-
ya ba lad klar  bilgisini veren Ç rac , son y llarda 

ülkemizde ki üniversitelerden yap lan 
patent ba vurular n n ve al nan patent-
lerin ço unun UNAM taraf ndan ger-
çekle tirildi ini ifade ediyor. 

Ç rac ,”UNAM’da yap lan ara t r-
malar sonucu kamu ve özel sektörden önemli 
kurulu lar n teknolojik problemlerine çözüm-
ler geli tirilmi tir. Çok k sa geçmi ine ra men, 
UNAM’ n h zla yükselen ba ar s n n temelinde 
ara t rmac lar m z n bilimin s n rlar n  zorlayarak 
ileri teknoloji geli tirmeye yönelik tutkular  ile 
modern ara t rma altyap m za kolayl kla eri e-
bilmeleri yatmaktad r. Bilkent‘ten, di er üniver-
sitelerden ve sanayi sektöründen ara t rmac lar n 
UNAM’ n dünya standartlar ndaki ara t rma 
laboratuvarlar n  günün her saatinde kolayl kla 
kullanabilmeleri ülkemizde takdirle kar lanan 
yeni bir vizyondur. Bu sayede Bilkent d ndaki 
çok say da ara t rma çal mas na da önemli katk  
sa lanm t r.” dedi.

Ümit Kaplan  Okulu ö rencileri Dünya Engelliler Günü’nde çifte 
mutluluk ya ad . Okulun Matbaa Atölyesi’ne OST M’in arac l yla 
kazand r lan ‘Tampon Bask  Makinesi’ hizmete girdi. Aç l  törenine 
kat lan Milli E itim Bakanl  Müste ar Yard mc s  Merdan Tufan, 
engellilerin meslek edinmeleri kadar istihdam n n da önemli oldu-

unu söyledi.

OST M OSB Yönetim Kurulu üyeleri taraf ndan Organize Sa-
nayi Bölgesi adam  ve Yöneticileri Derne i (ORS AD) ziyaret 
edildi. Dernek Ba kan  Özcan Ülgener, ORS AD’ n vizyonunu 

geli tirmeye yönelik çal malar içinde olduklar n  belirtti.

Ümit Kaplan  Okulu ö rencileri 
e itimlerini ürüne dönü türüyor. 

Meslekle ilgili temel ve teorik bilgile-
ri ald ktan sonra üretimde kullan lan 
alet, makine ve tak mlarla çal abilme 
yetene ini geli tirici e itim–ö retim 
faaliyetleri yapan ö renciler; A rlama 
ve Servis, Bask , Çiçek, Dokuma, G da 
Teknolojisi, Matbaa, Tak , Ah ap ve 
Trikotaj gibi çe itli meslek dallar nda 
hayata haz rlan yor. Bu sayede ya amla-
r na farkl  bir pencere açan ö rencilerin, 
e itim araçlar n n temininde hay rsever 
i adamlar ndan da destek geliyor. Oku-
lun Matbaa Atölyesi için ihtiyaç duyulan 
‘Tampon Bask  Makinesi’ OST M’in 
arac l yla Yakup Sa lam taraf ndan 
temin edildi. Ayn  atölyeye Yusuf Tekin 
de ‘Hava Kompresörü’ kurulumunu ger-
çekle tirdi. 

3 Aral k Dünya Engelliler Günü’nde her 
iki i adam na ve OST M’e, bask  maki-
nesinin al m nda gösterdikleri duyarl l k 
nedeniyle Milli E itim Bakanl  Müste-
ar Yard mc s  Merdan Tufan taraf ndan 

plaket takdim edildi.  

E itim hayata haz rl yor
Engellilere yönelik e itim merkezlerinin 
ailelerin gelece e yönelik endi elerini 
ortadan kald raca n  belirten Müste ar 
Yard mc s  Merdan Tufan, “Bu merkez-

ler sayesinde çocuklar m z kendi kendi-
ne ayakta durabiliyor, i ini görebiliyor. 
Okul içinde ve sosyal hayatta fert olarak 
kendini ifade edebiliyor.” dedi. 

OST M OSB Bölge Müdürü Adem Ar c  
da OST M bünyesinde engellilerin çal -
ma hayat na kat lmalar  için uygulama-
lar oldu unu, kur’un yapaca  bütün 
i lemleri yerine getiren stihdam O  si 
arac l yla i  ve eleman arayanlar n bu 
platformda bulu tu unu kaydetti. Ar c , 
engelli bireylerin istihdam n n, i veren-
lerin gündemine daha fazla ta nmas  
gerekti ine i aret etti.

Ümit Kaplan  Okulu ö rencileri e i-
timlerinin ard ndan çal ma hayat na 
kazand r l yor. Dönem ba nda 4 ö ren-
cisi i e yerle tirilen okulun u anda 30 
ö rencisi çal yor. Okul yetkilileri ilk 
dönemin sonunda bu say y  50, Haziran 
2013 itibar yla da okul mevcudunun ya-
r s  olarak hede  iyor.

OST M Yönetiminin ziyaretinden 
duyduklar  memnuniyeti dile geti-

ren ORS AD Yönetim Kurulu Ba kan  
Özcan Ülgener, Dernek olarak OST M 
OSB’yi a abeyleri olarak gördüklerini 
belirtti. ORS AD’ n her geçen gün ge-
li ti ine dikkat çeken Ülgener, 13 y l  
a k n süredir çal malar n  sürdüren 
ORS AD’ n sorumluluklar n n bilin-
cinde oldu unu kaydetti. OST M’in 
ülkemizin en büyük sivil toplum kuru-
lu u olma yolunda ilerledi ini söyleyen 
Ba kan Ülgener, “Çal malar m zda en 
büyük destekçilerimizden biri sizlersiniz; 
OST M bizim a abeyimiz, siz olmadan 
biz olmay z. ORS AD, önümüzdeki 
günlerde daha aktif etkinliklerin içinde 
yer alacakt r. Görev dönemimiz içerisin-
de sosyal sorumluluk çal malar n n yan  

s ra ORS AD’ n vizyonunu geli tirmeye 
yönelik faaliyetleri hayata geçirmeye ba -
lad k; URGE projesini ilk tamamlayan si-
vil toplum kurulu uyuz. Di er yandan üye-
lerimizde  Sa l  ve Güvenli i bilincini 
olu turmak ve gerekli alt yap y  tesis etmek 
için çaba içerisindeyiz." dedi.

Derne in çal malar n  be eniyle takip 
ettiklerini ifade eden OST M OSB Yö-
netim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n ise 
ORS AD’ n daha da ilerlemesi için des-
te e haz r olduklar  mesaj n  verdi. “Dost-
lu umuzu peki tirmeliyiz” diyen Ayd n, 
Derne in herkese kucak açan örnek bir 
yap s  oldu unun alt n  çizdi. Ba kan Ay-
d n, üyelere fayda üreten ve fark ndal k 
olu turan çal malar n ço almas  gerekti-
ini söyledi. 

Nanoteknolojide 
mükemmeliyet merkezi

Ö renmek ve çal mak
mutluluktur

ORS AD büyüyor

Bilkent Üniversitesi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Ulusal Nano-
teknoloji Ara t rma Merkezi (UNAM) 
nanoteknoloji ara t rmac lar n n 
üssü durumunda. Merkezde; hidro-
jen depolama, karbon nanotüpler, 
spintronik silisyum nanoteller,  -
ber lazerler, silisyum nanokristaller 
konular nda önemli çal malara imza 
at l yor. UNAM Direktörü Prof. Dr. 
Salim Ç rac , kurumu, nanoteknolojide 
“Türkiye’nin mükemmeliyet merkezi” 
olarak niteliyor.

Prof. Dr. Salim Ç rac
UNAM Direktörü
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Ankara Kalk nma Ajans , Kalk nma Bakan  Cevdet Y lmaz' n da 
kat ld  programda toplam 27 milyon lira bütçeli 2012 Y l  Mali 
Destek Program 'n  aç klad . Bakan Y lmaz, “OST M gibi kurulu -
larla Ankara’n n potansiyelini daha da ileri ta mak istiyoruz” dedi.

2 y l önce “Ba kentin Potansiyeli Hare-
kete Geçiyor” slogan  ile yola ç kan 

Ankara Kalk nma Ajans , bugüne kadar 
195 projeye toplam 25 milyon lira des-
tek vererek, bölgenin sosyo-ekonomik 
kalk nmas  için çal malar n  sürdürüyor. 
Ajans, bölgenin sürdürülebilir kalk nma-
s n n sa lanmas  ad na yeni bir mali des-
tek program n  aç klad . 

Programa kat lan Kalk nma Bakan  
Cevdet Y lmaz konu mas nda kalk n-
man n nimetlerinden tüm kesimlerin 
faydalanmas  gerekti ini söyledi. Kal-
k nma ajanslar n n sadece para da tan 
kurumlar olarak görülmemesi gerekti-

ine i aret eden Cevdet Y lmaz, ajans-
lar n bölgenin planlar n  yapan, potan-

siyelini ortaya 
ç karan, sek-
törel analizler 
gerçekle tiren 
ve bilgi üreten 
kurumlar oldu-
unu vurgulad . 

OST M gibi kurulu larla Ankara’n n 
potansiyelini daha da ileri ta mak is-
tediklerini kaydeden ve Ankara’y  re-
kabetçi bir ehir yapmak istediklerini 
belirten Bakan Y lmaz, ” Ankara ayn  
zamanda Türkiye’nin sosyo-ekonomik 
geli mi lik s ras nda 2. s rada olan bir 

ehir. Ya am kalitesi, sosyal ya am 
olarak bakarsan z 1. s rada olan ehir. 
Bunu daha da geli tirmek istiyoruz. 
2002’de ihracat  1.5 milyar dolar, ge-
çen sene 6.6 milyar dolar  yükselmi . 
hracat yapan, istihdam üreten bir e-

hir Ankara. Sanayinin çok önemli bir 
paya sahip oldu u bir il konumunda. 
Biz Ankara’y  kendi içinde daha den-
geli bir il haline getirmeyi, daha reka-
betçi bir il haline getirmeyi istiyoruz” 
dedi.

Kom u ülkelerde, Orta Asya'da, 
Balkanlarda ya ayan ve Türk-

çe konu an giri imcilerle ülkemizin 
ba lar n  güçlendirmek için Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birli i ile D i leri 
Bakanl ’n n i birli inde düzenlenen 
“16. Türkçe Konu an Giri imciler Prog-
ram ” kat l mc lar  OST M’i ziyaret etti.

23 ülke ve 3 özerk bölgeden 48 kat l m-
c n n yer ald  ziyarette OST M hak-
k nda bilgiler verilerek, yat r m f rsatlar  
anlat ld . Konuklar sunumlar n ard ndan 
 rma temsilcileriyle ikili görü melerde 

bulunarak i  birli i ve ortakl k alanlar n  

konu tular. Türk Dünyas  giri imcileri 
ayr ca OST M bünyesindeki küme yetki-
lileriyle de bir araya geldi.

Öte yandan OST M Yönetimine ziyarete 
gelen Ak Parti Milletvekilleri Hüseyin 

ahin, Ekrem Çelebi ve ükrü Erdinç de 
 rma temsilcileriyle bir araya geldi. kili 

görü meler esnas nda konuklar  ziyaret 
eden vekiller; birlikte hareket etmenin, 
ticari ve ekonomik alanda i birli ini ge-
li tirmenin önemine de inerek bu yön-
deki faaliyetlere katk  vermeye devam 
edeceklerini ifade ettiler. 

Ba kent OST M’le 
daha da ileri ta nacak

Türkçe konu an 
giri imciler OST M’de 

Ankara Kalk nma Ajans ’n n destek ver-
di i projeler KOB ’lerin yenilikçi uygula-
malar ile küresel rekabete haz rlanmas -
n n sa lanmas ndan, STK’lar n i levlerini 
yerine getirmesine yard m edecek mali 
deste e, üniversitelerin ara t rmalar na 
fon sa lamaktan yerel yönetimlerin ihti-
yaç duydu u teknik deste e kadar geni  
bir yelpazede yer al yor.  

Ajans n 2012 Y l  Mali Destek Programla-

r  u ba l klar alt nda s ralan yor:

• 12 milyon lira bütçeli Çevreye Duyar-

l  Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Program

• 5 milyon lira bütçeli K rsal Kalk nma 
Mali Destek Program

• 5 milyon lira bütçeli Turizm Mali Des-
tek Program

• 5 milyon lira bütçeli Sosyal Kalk nma 
Mali Destek Program

Medikal sektörü Irak pazar nda 
söz sahibi olmak istiyor

Yeniden yap lanma sürecinde tüm dünya için k yas ya rekabe-
tin ba lad  gözde bir pazar olarak de erlendirilen Irak, Türk 
medikal üreticileri için stratejik pazarlardan biri olma yolunda.  

Irak’ n Ba kenti Ba dat 4-6 
Aral k 2012 tarihleri aras n-

da Türk medikal üreticilerine 
ev sahipli i yapt . “Uluslara-
ras  laç, T bbi Malzemeler ve 
Hastane n aat  Teknolojileri Fuar ”, t bbi ci-
haz ve t bbi malzemelerin bölgede tan t lmas  
ad na iz b rakan bir organizasyon oldu. Fuar 
yeni dönemde yap lacak yat r mlar ve ortak-
l klar için de referans oldu.

21 kurum ve kurulu un yer ald  fuara kat -
lan OST M Medikal Kümesi de üreticilere 
rehberlik etti. Medikal Küme stand nda; küme 
üyesi  rmalar n tan t m  yap ld , Irak medi-
kal pazar nda al m yapan ki i ve kurulu lar n 
yetkilileri ile ikili görü meler gerçekle tirildi. 
Irak’tan Türkiye’ye al m heyeti getirilmesi 
yönünde görü lerin de masaya yat r ld  fu-

arda, OST M’in Irak pazar nda 
görünürlülü ünün art r lmas , 
Irak Sa l k Bakanl  ile diya-
log sürecinin ba lat lmas  anla-
m nda olumlu geli meler sa -

land . Türkiye’nin Ba dat Büyükelçili i Ticari 
Ata esi Faruk Kaymakç  da fuarda  rmalarla 
bir araya geldi. Kaymakç , Irak pazar ndaki 
geli meleri anlatt ,  rmalardan gelen sorular  
yan tlad . 

Türk medikal sektörünün Irak pazar nda yer 
bulabilmesine katk lar sa layan fuarda yap lan 
de erlendirmelerde; Türk t bbi cihaz ve mal-
zemelerinin bölgede iyi tan t lmas  ve bölgeye 
ihraç edilen ürünlerinin kalitesinin kontrol al-
t nda tutulmas yla pazarda yer edinilebilece i, 
Ekonomi Bakanl ’n n Irak’a ihracat yapan 
 rmalara verdi i desteklerin avantaj oldu u 

belirtildi. 

OST M Yat r m irketi üzerinden 
Irak’a yap lan ihracat n geli mi  
olmas , güçlü yerel ortaklar n var-
l , Irak’a yap lan fabrika, elektrik 
altyap s  in aatlar , ortak üretim 
tesislerinin in a edilmi  olmas  ile 
t bbi cihaz üreticileri için lojistik 
yak nl , CE ve ISO 13485 gibi 
serti  kalar n Irak pazar na giri  için 
temel düzeyde yeterlili i OST M’in 
avantajlar  olarak öne ç kt . 

‘Plast Eurasia’ Sektörü Bulu turdu
Plast Eurasia stanbul 2012, 86 ülkeden sektör profesyonelleri-
ni Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi. Fuara 

kat lan OST M  rmalar  ziyaretçilerden yak n ilgi gördü.

22. y l n  kutlayan Plast Eurasia stan-
bul, Tüyap taraf ndan PAGEV (Türk 

Plastik Sanayicileri, Ara t rma, Geli tirme 
ve E itim Vakf ) i birli i ile 43 ülkeden 
1085  rma ve  rma temsilcili inin kat l -
m yla düzenlendi. Sektör  rmalar n n re-
kabet güçlerini art rmalar na, yeni pazar-
lara ula malar na katk  sa layan ve önemli 
yat r mlara yön veren Plast Eurasia stan-
bul 2012, 4 gün boyunca 86 ülkeden plas-
tik endüstrisi profesyonellerinin bulu ma 
noktas  oldu.

 29 Kas m – 2 Aral k tarihleri aras nda, 9 
salonda 80.000 m2 sergi alan nda gerçek-
le en Plast Eurasia stanbul 2012, yurtiçi 
ve yurt d ndan gelen misa  r ve sat n 
alma heyetleri taraf ndan yo un ilgi gör-
dü. Plastik Makineleri, Kimyasal ve Ham-
maddeler, Makine Yan ve Ara Sanayi, Is  
ve Kontrol Cihazlar , Kal p, Hidrolik ve 
Pnömatik, Geri Dönü üm alanlar ndaki 
üreticilerin yer ald  fuara OST M OSB 

ve OSB  rmalar ndan Hema  Makine, MZ 
Makine, Quant Lazer Kaynak ve Senkron 
Plastik de kat l m gösterdi. Firmalar fuar 
boyunca, üretimleri ve sat  artlar  hak-
k nda bilgiler verirken yeni i  ba lant lar  
kurma imkan  buldular. 

Yurtd  kat l mlar

Tüyap ve T.C. Ekonomi Bakanl  heyet 
organizasyonlar  kapsam nda Azerbaycan, 
B.Hersek, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gür-
cistan, Hindistan, Irak, ran, talya, Kanada, 
Kazakistan, Lübnan, Makedonya, M s r, 
Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, S r-
bistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Ürdün, 
Yemen ve Yunanistan’dan gelen heyetler de 
fuar  ziyaret ettiler.

Plast Eurasia stanbul 2012’de ayr ca 
Tüyap’ n organize etti i “Uluslararas  Plas-
tik Endüstrisi Yay nlar  Editörler Bulu ma-
s ” ve PAGEV’in düzenledi i “Plastik Tek-
nolojisi ve Tasar m Yar mas  Ödül Töreni” 
gerçekle tirildi. Türkiye’nin en dinamik ve 
istikrarl  büyüyen sektörlerinden biri olan 
plastik sektörünün yurtd na yönelik tan t -
m n  peki tirme amac yla düzenlenen bulu -
maya 12 sektörel yay n n editörleri kat ld .
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9.’su düzenlenen organizasyona OS-
T M Savunma ve Havac l k Küme-
lenmesi de (OSSA) 98 üyesini tem-

silen kat ld . Etkinli in ilk gününde tedarik 
zincirinde yeni trendlerin ve uygulamalar n 
anlat ld  konferanslar düzenlenirken, 
ikinci ve üçüncü günlerde ikili i  görü -
melerine yer verildi. Midi Pirene Bölgesi 
Kalk nma Ajans ’n n deste i ve BCI’ n or-
ganizatörlü ünde gerçekle en etkinlik sü-
resince 31 ülkeden 1300’den fazla kat l m-
c  10 bine yak n ikili i  görü mesi yapma 
f rsat n  yakalad . 

Aeromart Toulouse 2012’nin ikinci gü-
nünde düzenlenen çal tayda Türk savun-
ma sanayi anlat ld . Çal tayda, Savunma 
Sanayi Müste arl  Sanayile me Daire 
Ba kan  Bilal Akta  taraf ndan Türkiye pa-
zar n n tan t m na yönelik bilgilendirme 
yap ld . OSSA Küme Koordinatörü Hilal 
Ünal ise sunumunda Türk savunma yan sa-
nayi hakk nda bilgiler verdi. Kat l mc lar; 
6-8 Mart 2013 tarihinde Savunma Sanayi 
Müste arl ’n n himayesi ve OSSA’n n 
organizasyonuyla Ankara’da düzenlenecek 
Savunma ve Havac l kta Endüstriyel bir-
li i Günleri’ni duyurarak  rmalar  ülke-
mize davet edildi.

Savunma sanayi 
Fransa’da tan t ld

Dünya savunma ve havac l k sektörünün dört yüzden fazla ana sanayi 
 rmas n  ve be  yüz üzeri tedarikçi  rmas n  bir araya getiren Aeromart 
Toulouse 2012, 4-6 Aral k 2012 tarihleri aras nda Fransa’n n Toulouse 

ehrinde gerçekle tirildi. 

Savunma Sanayi Müste arl  Sanayile -
me Daire Ba kan  Bilal Akta  sunumunda 
Türk Savunma Sanayini anlatt .

Toplumsal refah n geli mesi, bi-
limsel ve teknolojik çal malar n 
imkanlar ndan etkin bir ekilde 

yararlanmakla sa lanabiliyor. Bilgi biri-
kimini üretime dönü türmenin en önemli 
araçlar ndan biri de üniversite-sanayi i bir-
li i. OST M, üniversitelerde edinilen teo-
rik bilgilerin uygulamaya dönü türülmesi 
için öne ç kan sanayi laboratuvarlar ndan 
biri. Ülkemizin köklü e itim kurumlar n-
dan Ankara Üniversitesi de OST M’le i -
birliklerini geli tirmek istiyor. Üniversite 
Yönetimiyle birlikte OST M’i ziyaret eden 
Rektör Prof. Dr. Erkan bi  “Biz her türlü 
teklife ve i birli ine haz r z.” dedi. bi , 
hem OST M’i hem de üniversiteyi çok iyi 
bildi ini söyleyerek birlikte yeni ve farkl  
çal malar  hayata geçirmek istediklerini 
ifade etti.

“OST M Yöneticileriyle önceden de ko-
nu uyorduk; üniversiteyle nas l i birli i 
olabilir, üniversitenin beklentileri nelerdir 
diye. K smet bugünlereymi .” aç klama-
s nda bulunan Rektör Erkan bi  u görü -
lere yer verdi: “Art k ya  var, un var, eker 
var; helva yapma zaman . OST M burada, 
biz her türlü teklife ve i birli ine haz r z. 
Üniversite de burada. Sizleri de üniversi-
temize bekliyoruz. Bundan sonra ne gibi 
i birlikleri ve projeler olur, ne gibi ürünle-
rin ortaya konulma çabalar  olur; sonuçlara 
bakaca z. Önümüze engeller ç karsa da 
çözmek Say n Ba kan ve benim i im.”

“Üniversitelerin saha odakl  
olmalar n  bekliyoruz”
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n da daha önce Ankara Üniversitesi 
ile imzalanan protokol çerçevesinde güzel 
bir ba lang ç yap ld n  hat rlatt , yeni 
dönemde bu ad mlar  daha da geli tirerek, 
iyile tirerek ve çe itlendirerek devam et-

tirmek istediklerini kaydetti. De i en dün-
yan n, sanayicileri üniversitelerle i bir-
li ine do ru yönlendirdi ini dile getiren 
Ayd n, üreticilerin rekabet gücünü geli -
tirmesi ve ufkunu geni letmesi için akade-
mik deste in art oldu unu vurgulad . 

E itim kurumlar ndan saha odakl  bir bak  
aç s  beklediklerini söyleyen Ayd n, “Üni-

versitelerimizden biraz saha odakl , piyasa 
odakl , i e dokunma odakl  çal ma ve de-

i im bekliyoruz. Ankara Üniversitesi’nin 
farkl  imkanlar  ve merkezleri var. Bunla-
r n birço uyla temaslar m z oldu. Onlar n 
daha proaktif çal malara dönü mesini 
bekliyoruz. Bunu sadece bölgemiz aç -
s ndan de il, burada yapaca m z pozitif 
çal malar n ba kalar na da örnek te kil 
etmesi aç s ndan önemsiyoruz. OST M 
olarak baz  üniversitelerle çal malar m z 
oluyor; projeler yürütüyoruz. Bu dönem 
bizim için in allah üniversitelerimizle 
yeni bir ba lang ç olur.” dedi.

Rektör Erkan bi ’le birlikte OST M’e 
gelen akademik birim yöneticileri de fa-
külte ve enstitülerin sanayicilere aç k ol-
du u mesaj n  verdiler. AB’nin 2020 y -
l nda Avrupa’y  inovasyon toplumu haline 
getirmek istedi ini, 2050 hede  nde ise 
“Global Avrupa’y  Olu turmak” temas n n 
bulundu unu anlatan Rektör Yard mc s  
Prof. Dr. Ayhan Elmal , “AB, bilimi üre-
time dönü türmek amac yla proje partneri 
olarak özel sektör ve KOB ’leri destekle-
yen programlar  haz rlad . 2020 hede  nde 
‘ novasyon Avrupas ’n  olu turmak için 
özellikle KOB ’lerin inovasyona dahil ol-
mas  öngörülüyor.” dedi. Elmal , küme ça-
l malar nda  rmalar taraf ndan geli tirile-
cek projelerde de Ankara Üniversite’sinin 
katk  sa layabilece i görü ünü payla t .

Ankara Üniversitesi sanayicilerle i birli ine haz r
OST M’e ziyarette bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan 

bi , sanayicilerle ortak çal malar  geli tirmek istediklerini belirtti. OST M’i 
yak ndan tan d n  ifade eden bi , kurum olarak teklife ve i birli ine haz r 

olduklar n  söyledi. 
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Bölgesel kalk nma, istihdam ve sos-
yal refah n art r lmas  amaçlar na 
yard mc  olacak yenilikçi  kirler 

üzerinde yo unla yor. Yerel Ekonominin 
ve stihdam n Geli tirilmesi Görev Gücü 
(LEED) Program ’n n çal ma alan nda; 
istihdam politikalar n n tespiti yetkisinin 
yerel idarecilere devri, bölgesel i birli i 
ve yönetim, giri imcilik, sosyal yenilikler, 
küreselle me ve bölgesel yönetimler bulu-
nuyor.

14 Aral k’ta KOSGEB Konferans 
Salonu’nda gerçekle en “Rekabetçi 
KOB ’ler çin Beceri Geli iminde Yenilik-
ler” konferans nda uygulama sahalar ndan 
biri de OST M olan “Leveraging Training 
and Skills in SME’s” projesinin sonuçlar , 
OECD ülkelerinde yenilikçi ve rekabet-
çi bir KOB  sektörü için e itim ve beceri 
geli tirme politikalar  tavsiyeleri tart ld .

Nitelikli i gücü ihtiyac
Proje ile alt  farkl  ülkedeki KOB ’lerin 
e itime eri imleri ve i letme içi becerileri-
nin geli tirilmesinin  analiz edildi ini ifa-
de eden KOSGEB Ba kan  Mustafa Kap-
lan, Türkiye'nin h zl  büyümesine paralel 
olarak, üretken bir ekonomi için yeti mi  
insan kaynaklar na önemli ölçüde ihtiyaç 
duyuldu unu söyledi. Nitelikli i gücünün 
Türk özel sektöründeki eksikli ine hisse-
dildi ine dikkat çeken Kaplan, “Avrupa 
Birli i'ne tam üye olmaya aday olan ülke-
mizde, mesleki e itim ve ö retim sistemi 
özellikle geli tirilmeli ve iyile tirilmelidir. 
Büyük i letmelerin aksine KOB 'ler, ni-
telikli i gücü edinme problemlerini kendi 
bünyelerinde henüz çözebilmi  de iller-
dir. Bu nedenle çe itli e itim ve destek 

programlar m z ile bu sorunun çözümün-
de önemli roller üstlenmi  bulunuyoruz. 
KOSGEB olarak hem yeni giri imcilerin, 
hem de KOB ’lerde istihdam edilen per-
sonelin e itimine çe itli desteklerle katk  
sa l yoruz. “Nitelikli Eleman stihdam 
Deste i” KOSGEB’in verdi i en yayg n 
destektir.” dedi.

“OST M, KOB ’lerin laboratuvar d r"
Konferans n aç l nda konu an OST M 
Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n 
konferans n sihirli kavramlar n n; “ino-
vasyon” ve “yeteneklerin geli tirilmesi” 
oldu unu belirtti. OST M’in, Türkiye’deki 
KOB ’lerin prototipi, laboratuvar  oldu u 
hat rlatmas nda bulunan Ayd n, OST M’de 
bu kavramlar n üzerinde hem çal malar 
hem de uygulamalar yap ld n  ve sonuç-
lar  görme f rsat  oldu unu aktard .

Ayd n, “KOSGEB’in çal malar nda çok 
takdir edilecek bir ey var; yeni giri imci 
olu turmaya çal yor. Kendimize bakt -

m z zaman; bölgemizde de geçmi ten 
bu yana geleneksel olarak i ini yapan 
binlerce giri imci var. Biz de bunlar n 
hayatta kalmas n  ve gelecekte var ol-
mas n  dü ünüyoruz. Biz, KOSGEB’in 
politikalar n  yerelle tirerek kendi bölge-
mize ta maya çal yoruz. Bu anlamda 
inovasyon ve yeteneklerin geli tirilmesi 
kavramlar  bizim de gündemimizi me gul 
ediyor. Bunun gündeme getirilmesi ve 
tart lmas n  çok önemsiyoruz. Bu ne-
denle OECD yetkililerine ve KOSGEB’e 
te ekkür ediyoruz. OST M bölgesindeki 
verilerden yararlanaca z. Di er ülke-
lerde yap lan çal malar  merakla ve he-
yecanla izlemek istiyoruz. Onlardan da 
kendimize dersler ç kartmak dü üncesin-
deyiz.” dedi.

Ayd n daha sonra “KOB ’lerde Rekabet 
çin Yetenek Geli tirme Yenilikleri” ko-

nulu oturuma ba kanl k yapt . Oturumda 
yap lan de erlendirmelerde OST M’in, 
KOB ’lere sunulan hizmetlerin görülme-

si ad na önemli bir örnek oldu u vurgu-
land .

Konferansta yap lan sunumlarda KO-
B ’lere yetenek geli tirme konusunda 
farkl  olanaklar sa land , KOB ’lerin 
ekonomik geli me, istihdam ve i  alanlar  
açma konusunda büyük önem ta mas na 
ra men, insan kaynaklar n  geli tirme 
konusunda halen engellerle kar  kar ya 

geldikleri görü ü öne ç kt . KOB ’ler-
de e itim ve beceri geli tirmenin büyük 
i letmelere kar n önemli ölçüde dü ük 
seviyelerde görüldü ü ve KOB ’lerin 
yüzde 50 ye varan oranda daha az e itim 
verdi i ifade edildi. KOB ’lerin küçük-
lüklerinden dolay  örgün ö renim faali-
yetlerini desteklemekte ço u kez zorlan-
d klar  dile getirildi.

Leveraging Training and Skills in 
SME’s projesinde alt  OECD ülkesinde 
yer alan yedi bölgedeki KOB ’lerin 
e itime eri imi incelendi. Proje, Do u 
Flaman Bölgesi (Belçika), OST M OSB 
(Ankara/Türkiye), Canterbury (Yeni 
Zelanda), Zaglebie Alt Bölgesi (Po-
lonya), Bat  Midlands Bölgesi (Büyük 
Britanya) ve Quebec ile Manitoba (Ka-
nada) olmak üzere yedi ayr  bölgede 
uyguland .

KOB ’ler insan kayna  geli tirmekte zorlan yor
OECD LEED Komitesi’nce çal ma-

lar  tamamlanan ve raporu yay nla-

nan “Leveraging Training and Skills 

in SME’s” projesinin “Rekabetçi 

KOB ’ler çin Beceri Geli imin-

de Yenilikler” konulu konferans  

KOSGEB’te yap ld . Konferansta; 

KOB ’lerin ekonomik geli me, istih-

dam ve i  alanlar  açma konusunda 

büyük önem ta mas na ra men, 

insan kaynaklar n  geli tirme konu-

sunda engellerle kar  kar ya geldi i 

vurguland .
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Üniversite – sanayi i birli ine de 
de inen Cevdet Y lmaz, üniversi-
teleri sahada görmek istediklerini 

ifade etti. Kalk nma Bakan  Y lmaz, “Bütün 
üniversiteler kampüs d na ç kabilmeli, i  
adamlar  kampüse girmeye çekinmemeli. 
Hatalar  göze almad n z, özgüven içinde 
davranmad n z sürece yenilik de yapa-
mazs n z. Yenilik kültürünü sa lamla t rd -

m zda rekabetçilik anlam nda önemli bir 
yere gelece iz. Kendimiz üretmek, kendi 
modellerimizi, teknolojimizi, tasar mlar -
m z  ortaya koymak durumunday z. Bunu 
yapt n zda gerçek anlamda kalk nm  olu-
yorsunuz.” dedi.

OST M tecrübesi
Türkiye’nin önümüzdeki süreçte yüksek 
teknolojiyi hede  emek zorunda olan bir 
ülke oldu una i aret eden Bakan Y lmaz, 
“Üretimin içinde ve ihracat n içinde yüksek 
teknolojinin pay n  art rmak zorunda olan, 
burada s çrama yapmak durumunda olan bir 
ülkeyiz. Türkiye’de önemli bir KOB  varl -

 oldu unu görüyoruz. OST M tecrübesini 
de ben biraz öyle anl yorum: KOB ’lerin 
esnekli iyle büyük irketlerin ölçek ekono-
misini birle tirmi  bir model. Her ikisinin 
avantajlar n  bir araya getirebiliyor. Küçü-

ün dinamizmi, hareketlili i, adapte olma 

yetene i. Di er taraftan daha büyük bir or-
tamda, ölçek ekonomisiyle, i birli iyle bir-
çok eyin alt ndan kalkma gücü. KOB ’ler 
bugün toplam istihdam m z n yüzde 78’ini 
olu turuyor, toplam katma de erimizin yüz-
de 55’ini üretiyor.” dedi.

Ar-Ge yat r mlar  yetersiz
Türkiye’deki Ar-Ge yat r mlar  konusunda 
da önemli tespitlerde bulunan Y lmaz, bü-
yük irketlerin Ar-Ge’ye önem vermedik-
lerini dile getirdi. Bakan Y lmaz, “Büyük 
irketler maalesef Ar-Ge'ye, yüksek tek-

nolojiye yeterince önem vermiyorlar. Ben 
böyle görüyorum. Geçmi te daha rahat ve 
kolay kazanma imkanlar n n getirmi  ol-
du u bir al kanl kla, çok fazla yenili e 
teknolojiye önem vermiyorlar. Bu konuda 
altyap lar n  geli tirmiyorlar. Halbuki bun-
larda çok büyük sermayeler var." ifadelerini 
kulland . 

Yerli al m
Kamu ihalelerinde ki yerli al m uygula-
malar ndan da bahseden Kalk nma Bakan  
Cevdet Y lmaz, ula t rma ve savunma sana-
yinde ba layan al mlarla birlikte sa l k ala-
n  için de çal malar n devam etti ini vur-
gulad . Kamu al mlar nda Ar-Ge olgusunun 

da dü ünülmesi gerekti ini anlatan Y lmaz, 
“Yerli  rmadan ziyade yerli üretim” hat r-
latmas  yapt .

Ayd n: Offset kanunu için 
hiçbir engel yok
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n; yerli üretim ve milli marka geli imi 
için kamu al mlar nda yerli art n n olma-
s  gerekti ini vurgulad . Amerikan Sat n 
alma kanunun (Buy American act.) baz  
sektörlerde %100 yerli art  getirdi ini be-
lirten Ayd n, ilgili yasan n kongre metnini 
Kalk nma Bakan  Cevdet Y lmaz’a verdi. 
Ayd n’a göre offset kanunu ç karman n 
önünde hiçbir engel yok. leri teknoloji ve 
yerli markalar n geli mesi bu yasaya ba l .  

Ankara sanayisinin öncülerini, büyükleri-
ni bünyesinde bar nd ran OST M’i ziyaret 
eden Kalk nma Bakan  Cevdet Y lmaz mil-
letvekilleri ve bürokratlar yla, yerli sanayi-
nin geli im öyküsünü Yönetim Kurulu Ba -
kan  Orhan Ayd n’dan dinledi.

S ran n katma de erli ileri teknoloji içeren 
ürünlerin üretilmesine geldi ini; Ankara 
sanayisinin bu vizyona kilitlendi inin alt -
n  çizen Ayd n, “Ankara 
ekosistemi de i erek, 
dönü erek ve geli erek 
katma de eri yüksek 
üretime geçmektedir.” 
dedi.

Ankara sanayicilerinin 
kümelenme ve ortakla-
a rekabet kavramlar na 

a rl k vermesi gerekti-
ini dile getiren Orhan 

Ayd n, “Kümelenmenin 
en iyi örneklerini ç kar-

may  ba ard k. Ancak daha yolun ba nda-
y z. Geli mi  ülkelerin en iyi kümelenme 
örneklerini inceleyerek kurudu umuz olu-
umlar meyvelerini vermeye ba lad . Yerli 

üretim ve milli marka misyonuyla hareket 
eden OST M, i birli i ve güçbirli i ama-
c yla kümelenmede öncü olmu tur. Offset 
konusundaki çabalar m z bunun en somut 
örne idir.  ve n aat Makineleri, Yeni-
lenebilir Enerji, Medikal, Rayl  Sistemler, 
Savunma ve Havac l k, Rayl  Ula m Sis-
temleri ve son olarak Kauçuk sektörlerinde 
kümelenmeleri gerçekle tirmi tir. Ulusla-
raras  rekabeti geli tirme projeleri üreten 
kümeler, i birliklerinden güzel sonuçlar 
ortaya ç km t r. Anadolu Rayl  Sistemler 
Kümelenmesi'yle Ankara Metro ihalesin-
de yüzde 51 yerli katk  art  konulmu tur. 
Savunma sanayi ve sivil havac l kta dünya 
devleri 6-8 Mart 2013 tarihleri aras nda 
Ankara’da yerli üreticilerle bir araya geti-
rilecektir. Sa l k Teknolojileri Endüstriyel 
Tasar m Koordinasyon Merkezi kurularak 
10 adet medikal ürün yeniden tasarlanm -
t r. Türkiye’nin enerji sektöründe üretime 
yönelik önem ta yan Milli Rüzgâr Türbi-
ni Projesi OST M’de hayata geçirilmi tir. 
Milli otomobil projesi yetkililere sunulmu -
tur” dedi.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi artacak
OST M Yenilenebilir Enerji ve 

Çevre Teknolojileri Kümesi’nin 2. 
Payla m Toplant s ’nda küme üye-
si  rmalar sektörün son durumunu 

masaya yat rd . ODTÜ OST M 
Teknokent’te gerçekle en toplant -
da Yenilenebilir Enerji Genel Mü-

dürü Yusuf Yazar, daire ba kanlar , 
üniversite temsilcileri ve üyeler 

yer ald . Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürü Yusuf Yazar, önümüzdeki 

y llarda yenilenebilir kaynaklar-
dan elektrik üretiminin artaca n , 

tesislerin ihtiyac  olan parçalar n 
imali noktas nda sanayicilerimizin 

önemli roller oynayaca n  belirtti.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerli 
kaynaklarla üretiminin üzerinde duruldu-

u toplant n n aç l  konu mas n  Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi Yönetim 
Kurulu Ba kan  Ya ar Çelik yapt . Çelik, dünya 
ve ülkemizdeki geli meleri anlatt , küme faali-
yetleri hakk nda bilgilendirme yapt . Çelik’in 

ard ndan bir sunum yapan Küme Koordinatörü 
P nar Yalman da ilk toplant dan bu yana gerçek-
le en e itim çal malar , projeler, ziyaretler ve 
yararlan labilecek destekleri anlatt .

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Ya-
zar, te kilat olarak yürüttükleri projeler, alterna-
tif enerji kaynaklar , te vikler ve ülkemizde bu 
alandaki yat r mlar n son durumunu özetleyerek 
ba lad  konu mas nda; önümüzdeki 5 y l k 
dönemde yenilenebilir enerji kaynaklar ndan 
elektrik üretimi konusunda jeotermal, biyokütle 
ve güne te h zl  bir t rman  ya ayaca n  vur-
gulad . Yazar, tesislerin ihtiyac  olan parçalar n 
Türkiye’de imali noktas nda sanayicilerimizin 
önemli rolleri olaca n  kaydetti.

Yerli imalata kapasite olu turulacak
Yerli imalata kapasite olu turulacak Yenile-
nebilir enerji kaynaklar ndan üretim konusun-
da son y llarda çal malar n h zland n  ifade 
eden Yusuf Yazar, yeni teknolojilerde Türk 
sanayisinin, imalatç s n n devreye girmesini 
te vik ve Türkiye’de yeni, temiz ve enerji ba -
lam nda imalat sanayinde bir kapasite olu tu-
rulmas n n amaçland n  söyledi. 

Genel Müdür Yazar, u de erlendirmede bu-

lundu: Son rakamlar itibar yla jeotermalde ve 
biyokütlede ciddi bir art  oldu. Kurulu güç 
olarak, dünyadakine benzer oranlarda de ilse 
bile 15 megawatlar düzeyinde olan jeotermalde 
150 megawat  a t k; biyokütlede 230 megawat-
lar  yakalam  durumday z. Buna çöp gaz ndan 
elektrik üretimi de dahil. Önümüzdeki 5 y l k 
dönemde hem yenilenebilir enerji kaynakla-
r ndan elektrik üretimi konusundaki bu art n; 
özellikle jeotermalde, biyokütlede ve güne te 
h zl  bir t rman  ya ayaca n  rüzgardakine 
benzer bir biçimde bekliyoruz. Hem de bu te-
sislerin ihtiyac  olan parçalar n imalinde siz-
lerin oynayabilece i önemli roller olacakt r, o 
noktada da ciddi bir t rman  bekliyoruz. 

Yenilenebilir Enerji Genel MüdürüYenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Yusuf YazarYusuf Yazar

"OST M; KOB  ile büyük irketlerin 
avantajlar n  birle tiren bir model" 

Kalk nma BakanKalk nma Bakan
Cevdet Y lmazCevdet Y lmaz

Kalk nma Bakan  Cevdet Y lmaz OST M’e yapt  ziyarette "KOB ’lerin es-

nekli iyle büyük irketlerin ölçek ekonomisini birle tirmi  bir model" dedi.
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Yenilikçi projeler ufuk aç yor
Ankara Kalk nma Ajans  taraf ndan geçti imiz y l ba lat lan Yenilikçi Ankara Proje Pazar  etkinli inin ikincisi ATO Congresium Kongre Merkezi’nde 

gerçekle tirildi. Etkinli e kat lan proje sahipleri kendilerini, i   kirlerini, irketlerini yerli ve yabanc  yat r mc lara tan tma imkân  buldular. 

2. Yenilikçi Ankara Proje Pazar ’n n 
aç l  konu mas n  yapan Ankara Kal-
k nma Ajans  Genel Sekreteri Doç. Dr. 

As m Balc , “ kincisini düzenledi imiz Ye-
nilikçi Ankara Proje Pazar n n, yenilikçili i 
benimsemi  genç ya l  herkesin kendinden 
bir eyler bulabilece i bir ortam n olu ma-
s na katk  sa lamas n  umuyoruz. Projele-
rini sergileyen giri imcilerimiz yapt klar /
geli tirdikleri yenilikçi projelerle sadece 
kendilerine de il bölgemize ve Türkiye’ye 
de yeni bir pencere açmaktad rlar.” dedi.

Geçen y l ki Proje Pazar ’nda takriben 90 
projenin sergilendi ini belirten Ankara Va-
lisi ve Ankara Kalk nma Ajans  Yönetim 
Kurulu Ba kan  Alâaddin Yüksel de, "Bu-
gün biraz daha farkl . Hem kat l mc  say s  
artt  hem de kat l mc lar n niteli i de i ti. 
Bugün 135 projenin kat ld  bir etkinli i 
birlikte gerçekle tiriyoruz" ifadelerini kul-
land .

Kalk nma ajanslar m z 
meyve vermeye ba lad

26 ilde bulunan kalk nma ajanslar  ile çok 
önemli hizmetler verdiklerini söyleyen Kal-
k nma Bakan  Cevdet Y lmaz, Kalk nma 
ajanslar n n u an 26 bölgede 81 ili kapsa-
yan ekilde faaliyetlerini sürdürdü ünü ifa-
de etti.  Bakan Y lmaz u görü leri payla t : 
Bunu bir  dan dikmeye benzetirsek, 2-3 y l 
önce Anadolu'nun 4 bir taraf na bu  dan-
lar  diktik, imdi bunlar n çiçeklendi ini, 
meyve üretti ini görüyoruz. Bundan da çok 
mutluyuz. En son dikilen  dan m z olan 
Ankara Kalk nma Ajans ’n n da bu gibi çok 
önemli ve ba ar l  etkinliklere imza att n  
görmekten de son derece mutluyuz.

2. Yenilikçi Ankara Proje Pazar  organizas-
yonunda 5 ayr  kategoride proje ödülleri 
verildi. En Ba ar l  Kad n Tekno Giri imci 
Ödülü’nü Esra Canbolat, En Yüksek Ticari 
Potansiyel Vadeden Proje Ödülü’nü Se-
lahattin Çelik, Teknolojik Üstünlük Vaad 
Eden Proje Ödülü’nü Fikret Ku , Katma 
De eri En Yüksek Proje Ödülü’nü adi 
Ça atay Öztürk, Gelecek Vaat Eden let-
me Ödülü’nü ise Recep Ça r  Yüzba o lu 
ald .

“Yeni desteklerle yolumuza 
devam etmek istiyoruz”

Fotovoltaik Güne  Paneli Üretimi proje-
siyle En Ba ar l  Kad n Tekno Giri imci 
Ödülü’nün sahibi Esra Canpolat, ülkemizin 
ciddi bir güne  enerjisi potansiyeline sahip 
oldu unu, 2023 y l na kadar Türkiye’deki 
elektrik ihtiyac n n yüzde 20’sinin yenile-
nebilir enerji kaynaklar ndan kar lanmas -
n n beklendi ini söyledi. 2 y l önce Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’n n Tekno-
giri im Sermayesi Deste i’ne ba vurdukla-
r n  ifade eden Canpolat, daha iyi bir üretim 
için yeni yat r mc lar ve yeni desteklerle 
yola devam etmek istediklerini belirtti. 

Projenizi anlat r m s n z?
2010 y l nda Bilim Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanl ’n n Teknogiri im Sermayesi 
Deste i’ne ba vurarak yola ç kt k. Projeye 
ba vurdu umuzda konumuz “Fotovoltaik 
Güne  Paneli Üretimi” idi. O y l Türkiye’de 
güne  paneli üretimi yoktu. Sadece yurtd -

ndan güne  paneli al n p burada sistem 
kurulumlar  gerçekle iyordu. 2010’da des-
te i ald m z zaman birkaç denemeden 
sonra prototipimizi ç kard k. Bu süreçte 
prototipimizi haz rlarken seri üretimden zi-
yade entegre sistemlere ve son kullan c ya 
yönelik güne  panelleri üretimine yo unla -
t k. Önümüzdeki y llarda hem s cak su hem 
de elektri i ayn  anda üreten güne  panel-
leri konusunda da projeler sunaca z ama; 
imdilik bizim aç m zdan bunun için biraz 

zaman  var. Elektrik üretimine daha çok 
a rl k vermek istiyoruz.

Yakla k 5 y ld r güne  enerjisinden elekt-
rik üretim sektöründeyiz. Daha iyi bir 
üretim için yeni yat r mc lar ve yeni des-
teklerle yolumuza devam etmek istiyoruz. 

Yasayla birlikte sektörümüz oldukça can-
land . 2013 y l nda ciddi bir sat  rakam  
bekliyoruz. Ülkemizde, gerek kalk nma 
ajanslar n n gerek di er desteklerle çal -
malar n duyurulmas  anlam nda iyi bir yol 
al nd . Ödül bizim için biraz sürpriz oldu. 
Projemiz konusunda asl nda iddial yd k. 
En büyük etken de yeni giri imci oldu u-
muz için 2010’dan beri projemizi ba ar y-
la tamamlay p ayn  zamanda sektörde de 
aktif olarak yer ald m z, ciro yapt m z 
için ödülü lay k görmü ler, çok memnun 
olduk. 

Bu sistem ülkemizde ne a amada?
Yenilenebilir enerji kaynaklar n n dünyada 
çok ciddi bir kullan m  var. Ülkemizde de 
son bir iki y ld r özellikle fark ndal k çok 
artt , somut çal malar var. Y l içerisinde 

ebekeye Ba lant  Yönetmeli i devreye 
girdi. Bu sayede art k ebekeye ba lan p 
fazla elektri imizi satabiliyoruz. Belirlenen 
hede  er do rultusunda, 2023 y l na kadar 
Türkiye’deki elektrik ihtiyac n n yüzde 
20’si yenilenebilir enerji kaynaklar ndan 
kar lanmas  bekleniyor. Bu hedefte ciddi 
bir ilerleme olaca n  dü ünüyoruz. Devlet 
te viklerinin daha fazla olmas  gerekiyor. 
Yurtd  ile k yaslad m zda elbette ki kw/
saat ba na verilen ödenek dü ük kal yor. 
Ancak bir yandan da Ülkemiz çok ciddi bir 
güne  enerjisi potansiyeline sahip. Bunu da 
göz önüne ald n zda yurtd  destek ra-
kamlar na oldukça da yakla yoruz. Sistem 
kurulumu s ras nda, son kullan c ya yönelik 
sistemlerde, bireysel sistemlerde biraz daha 
yat r m te vi i verilmesi taraftar y m. En 
az ndan kullan c y  ikna ve cesaret konu-
sunda te vikler.

Güne  enerji sistemleri iki üç y l öncesine 
göre kadar özellikle  yatlar nda oldukça 
ciddi bir dü ü  oldu. Art k kendisini 8 y l 
gibi bir sürede amorti edebilir hale geldi, bu 
iyi. Git gide de  yatlar bir süre daha dü e-
cek ondan sonra belli bir a amaya geldi in-
de art k ideal  yata ula m  olacak. 

“Yüzde 99 yerli parçalarla ürettik”

Teknolojik Üstünlük Vaad Eden Pro-
je Ödülü’nü alan Fizik Mühendisi Fikret 
Ku , dünya genelinde 50’ye yak n  r-
ma taraf ndan üretilen ‘Atomik Kuvvet 
Mikroskobu’nu %99 yerli parçalarla daha 
ekonomik bir maliyetle tasarlayarak kulla-
n ma haz r hale getirdi. “Atomlara “gülümse” 
diyerek foto raf n  çekiyoruz” diyen Fikret 
Ku , teknoloji geli tirecek giri imcilere s n r 
tan mamalar  tavsiyesinde bulundu.

Çal man z nas l ba lad ?
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisli i 
bölümü mezunuyum. Ayn  zamanda na-
noteknoloji ve nanot p alanlar nda yüksek 
lisans m  bitirmek üzereyim. Bu projeye 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl ’n n 
Teknogiri im Sermayesi Deste i ile yakla-

k 1 y l önce ba lad k. Cihaz m z, metrenin 
milyarda birine kadar, yüksek çözünürlük-
te üç boyutlu görüntü alabiliyor. Kusursuz 
yüksek çözünürlüklü görüntü alman n d -

nda ba ka atomik kuvvet mikroskoplar n-
da olmayan; kolay kurulum, kolay kulla-
n m, ta nabilirlik, dü ük maliyet özellikleri 
ile çal malar  hiç al k olmad n z dere-
cede kolayla t rmay  hede  iyoruz. Piyasada 
var olan, ileri teknoloji çal malar nda yer 
alan atomik kuvvet mikroskoplar , çok yük-
sek çözünürlü e ihtiyaç duyulan yerlerde 
kullan l yor. Ancak eri ilmesi çok zor, kul-
lan m  çok zahmetli. Mevcut atomik kuvvet 
mikroskoplar , kurulumu yap ld ktan sonra 
yerinden k m ldat lamayan cihazlar. 

Ürüne ’yerli üretim’ diyebilir miyiz?
Dünyada 50’ye yak n atomik kuvvet mik-
roskobu üreticisi var. Herkes kendi tekno-
lojisini ortaya koyup temelde ayn  prensip 
üzerine dayal  olan cihaz  imal ediyor. ki 
farkl  otomobil birbirine ne kadar benzer-
se iki farkl  atomik kuvvet mikroskobu da 
birbirine o kadar benzer. Parçalar n büyük 
bir k sm n  kendi laboratuvar m zda ürettik 
ve %99 yerlidir. Sadece mekanik parçalar; 
PCB ad  verilen bask  kart ba ka  rmada 
üretildi. Direnç, kapasitör gibi malzemeler 
ithal. Biz, özellikle Türkiye’de üretilebi-
lecek ekilde tasar mlar m z  yap yoruz. 
Bizimle beraber çevremiz de geli sin diye 
yurtd na gitmesini istemiyoruz. Yaz l m, 
gömülü yaz l m, metrenin milyarda biri 
oran nda konumland rma yapan hassas ta-
ray c , sensör; akl n za ne gelirse tamam  
 rmam zda üretildi.

Teknogiri imcilere önerileriniz?
Mikroskobumuza patent almay  hede  iyo-
ruz. u an sadece prototip a amas nda ama 
bitmek üzere. Bu, çok talep gören bir cihaz. 
Piyasadaki atomik kuvvet mikroskoplar  
50 ile 500 bin dolar aras nda  yatlarda ve 
kullan m  zor. Bizimkinin  yat n  ise 10 
bin dolara kadar çektik, kullanmas  ise daha 
kolay. Atomlara “gülümse” diyerek foto -
raf n  çekiyorsunuz. Bu cihaz insano lunun 
sahip oldu u en yüksek teknolojilerden biri. 
Örne in uzaya uydu gönderseniz bundan 
daha basit, böyle bir cihaz. Biz oturduk 
masan n üstünde yapt k bunu. Teknoloji ge-
li tirecek arkada lara söylemek istedi im; 
s n r tan mas nlar. Biz bu kadar n  yapabili-
riz, gerisini ba kas  yapar gibi bir yakla ma 
girmesinler. 

Esra CanpolatEsra Canpolat

Fikret KuFikret Ku
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Genel Kurul Toplant s ’n n ilk bö-
lümünde gerçekle en sunumlar-
da; a r i  makineleri sektörünün 

önde gelen kurulu lar  taraf ndan sektörün 
bugünkü durumu ve gelece e yönelik pro-
jeksiyonlar  anlat ld .

Hidromek ad na sunum yapan Strateji Yö-
netim Müdürü Merih Özgen, sektörün bü-
yüklü ünün dünya genelinde 100 milyar 
dolarl k bir rakam  ifade etti ini söyledi. 
Çin, Kuzey Amerika, Avrupa, Hindistan 
ve Japonya’n n büyük pazarlar olarak gös-
terildi ini kaydeden Özgen, ürün grupla-
r nda aslan pay n n hidrolik ekskavatör ol-
du una i aret etti. 2007 y l n n 11.500 adet 
i  makinesi sat yla, Türkiye’de bütün 
zamanlar n rekoru olarak tarihe geçti ini 
belirten Merih Özgen, 2012’de bu rekorun 
12.000 adetle geçilmesinin beklendi ini 
dile getirdi.

2023 hedefleri sektör için f rsat

2015’te pazar n büyümesinin beklendi i-
ni ifade eden Özgen, “Türkiye pazar  için 
gelece e çok ümitli bak yoruz. Bunun ne-
deni ülkemizin 2023 vizyonuyla ilgili. Bu 
vizyon kapsam nda çok büyük projeler var; 
alt yap , kentsel dönü üm, enerji, çevre ve 
ula m. Bunlar trilyon dolar mertebelerin-
de. Bu projelerin önemli bir k sm n n ger-
çekle tirilece ini varsayarak çok olumlu 
bak yoruz. Gelecekle ilgili Türkiye paza-
r nda, 2011 verilerine bakarak yorumlarsak 
i  makineleri ihracat m z 1,2-1,5 milyar do-
lar civar nda ihracat m z var. Toplam ma-
kine ihracat m z 12,3 milyar dolar. 2023’te 
önümüze koyulan hedef; makine sektörü 
için 100 milyar dolarl k ihracat yapmak. 
Biz bunun içerisinden %12’yi i  ve in aat 
makinesi üreticilerinin almas  gerekti ini 
dü ünüyoruz. Böylelikle bizim hede  miz 
12 milyar dolarl k ihracat yapmak olmal .” 
dedi.

5 milyar dolarl k hedef

“Ülkemiz %8 büyüyecekse bunun kar -
l nda sektör %18 oran nda büyüyecek.” 
de erlendirmesini yapan Özgen, öyle de-
vam etti:  ve in aat makinelerinin 2023’te 
9.5 milyar dolarl k bir iç pazar  olacak. 
Yurt içi sat lar m z 9.5 milyar dolar; bu-
nun yar s n  yerli üreticilerin yapmas n  
öngörüyoruz. Bunun kar l  ise 4.8 mil-
yar dolar. 12 milyar dolar da ihracat he-
de  miz var. Bunlar  toplarsak Türkiye’de 

ki i  ve in aat makinesi 
sektörünün 16.8 mil-
yar dolarl k üretim 
yapmas  gerekiyor. 
Di er yandan 2023’e 
kadar bu sektörde 5 
milyar dolarl k yat -
r m gerekiyor.

Programda ayr ca 
40 saatlik Ticari s-
tihbarat e itimlerini 
tamamlayarak me-
zun olan  ve n aat 
Makineleri Kümesi 
( M)  rmalar na 
serti  kalar  verildi.

Panelin aç l  konu mas n  yapan 
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  
Orhan Ayd n, yoksulluk kavram -

n n d nda kal namayaca n , bu sorunun 
ayn  zamanda vars llar n; imkânlar , kay-
naklar  olanlar n da sorunu oldu unu söy-
ledi. Yoksullara Yard m ve E itim Vakf  
(YOYAV) sayesinde yoksulluk kavram -
n n Türkiye’nin ve Ankara’n n gündemi-
ne ta nd n  hat rlatan Ayd n, “Biz de o 
vesileyle yeni eyler ö renmeye, konuyu 
ke fetmeye çal yoruz. Kendi bölgemiz-
de ve ahs m z ad na buna ne türü çözüm 
üretebiliriz, buna kafa yoruyoruz. Geçti i-
miz y llarda da de i ik ba l klar m z oldu. 
Sadece OST M’den bakt m z zaman; 
i sizlere i  bulursak, yoksullu un tamam  
de il ama en az ndan bizimle ilgili olan ta-
raf na belki bir katk  sa layabiliriz. Küre-
sel sistem, dünyadaki payla m, insanlar n 
dü ünce tarzlar , hayat  ya ama ve alg la-
ma biçimi herkeste farkl  ekilde cereyan 
ediyor.” dedi. 

YOYAV Ba kan  Prof. Dr. brahim Ate  
de “Yoksulluk, herkes taraf ndan çok iyi 
tan nmal , tehlikelerine kar  tedbirler 
al nmal  ve tüm insanl k, tüm toplumlar, 
ona kar  ciddi bir mücadele içinde olma-
l d r.” dedi. Yoksullu a kar  ilgisiz ve 
bilgisiz olman m mücadeleyi ba tan kay-
betmek anlam na gelece ini ifade eden 
Ate , yoksullu un analizini yapmadan ta-
n man n ve önlemenin imkans z oldu unu 
sözlerine ekledi. 

1.4 milyar insan aç
Panelin ilk sunumu Birle mi  Milletler 
Kalk nma Program  (UNDP) Program 
Destek Sorumlusu Fatma Gelir taraf ndan 
yap ld . Dünyada ya ayan 7 milyar insan n 
1.4 milyarl k k sm n n açl k s n r nda ol-
du unu hat rlatan Gelir, Yoksulluk Nedir? 
sorusunun yan t nda; açl k, dü ük gelire 
sahip olmak, temel ihtiyaçlar  kar laya-
mamak ve temel ihtiyaçlara eri ememek 
kavramlar n n arand n  anlatt . Gelir, 
yoksullukla mücadelede kullan lan araçlar 
ve geli tirilen politikalar n ba ar  oran n  
etkiledi ini dile getirdi. 

S f r yoksulluk vizyonu
Turgut Özal Üniversitesi Ö retim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ta  ise “S f r yok-
sulluk vizyonunu gerçekle tirebilmek için; 
kaynak k tl m z yok, vizyon k tl m z 
ve e le tirme sorunumuz var.” dedi.  Mev-
cut kaynaklar n dünya nüfusunun tamam -
n  zengin etmeye yetece inin alt n  çizen 

Ta , bu ekilde dünya ekonomisini krize 
sokan talep yetersizli i meselesinin de or-
tadan kalkaca n , krizi tetikleyen temel 
faktörün ise ‘yayg n yoksulluk’ oldu u-
nu kaydetti. Kaynak israf n n yoksullukla 
mücadelede önem ta d na ve yoksul-
lu un her an kar la labilecek bir durum 
oldu una i aret eden Ramazan Ta , israf 
edilen yemeklerin kurulacak uygun e le -
tirme sistemleri ile yoksullar  doyurmaya 
fazlas yla yetece ini vurgulad . 

Terörde i sizlik ve yoksulluk faktörü
“Terör Örgütüne Alandan Bir Bak ” 
konulu sunumuyla panele kat lan Polis 
Akademisi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
M. Alper Sözer, örgüte kat l m  etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi amac yla yap lan 
ara t rmada i sizlik ve yoksullu un önde 
gelen nedenlerden biri oldu unu söyle-
di. Bireylerin örgüte kat lma sürecinde; 
örgütlerin ço unlukla süreci belirleyen 
bask n yap lar oldu u bilgisini veren Sö-
zer, “Örgütler etken taraf olarak muhtemel 
bireyleri belirler ve bu bireyleri, örgüte 
kazand rmak için bir dizi yol, yöntem, 
söylem ve stratejiyi uygulamaya koyarlar. 
Eleman kazanma süreçlerini etkileyen fak-
törleri iç (örgütsel unsurlar) ve d  faktör-
ler (örgütsel yap  d ndaki unsurlar) ola-
rak s n  and rmak mümkün.” dedi. 

Yoksullu u anlamak                               
için tarih okunmal
“Yoksullu un Küresel Sebepleri ve Ge-
lece i: Küresel Açgözlülük” sunumuyla 
yoksullu un dünya genelindeki durumunu 
anlatan Türk Hava Kurumu Üniversitesi 
Ö retim Üyesi Doç. Dr. Emin Akçao lu, 
yoksulluk kavram n n analiz edebilmesi 
ve anla labilmesi için; sebepler ve so-
nuçlar aras ndaki ili kilere yo unla larak 
tarih okunmas  gerekti ini söyledi. Kü-
reselle me, yoksulluk ve açgözlülük ara-
s ndaki etkile imi tarihi boyutlar yla ele 
alan Akçao lu; küreselle menin yeni bir 
olgu olmad n , dünyan n en az imdiki 
kadar küreselle mi  bir geçmi i oldu unu 
belirtti. 

 ve in aat makineleri 
sektörü 5 milyar dolar 
hedefinde

Yoksulluk herkes 
için mümkün

Türkiye’nin i  ve in aat makineleri 
sektörünün ilk ve tek kümelenme-
si olan OST M  ve  Makineleri 

Kümesi’nin ( M) Geni letilmi  2. 
Ola an Genel Kurul Toplant s  ‘  
ve n aat Makinelerinin Gelece i’ 

temas yla Gazi Üniversitesi ME-
TEM tesislerinde gerçekle tirildi. 
Toplant da, 2023’te i  ve in aat 

makinalar  için 9.5 milyar dolarl k 
iç pazar n öngörüldü ü, bunun 

yar s n  yerli üreticilerin yapmas  
durumunda 4.8 milyar dolarl k bir 

sat n beklendi i kaydedildi.

20. Yoksullarla Dayan ma Haftas  etkinlikleri içinde yer alan “Dün-
yada ve Türkiye’de Yoksullu un Analizi ve Gelece i” konulu panel 
OST M’in ev sahipli inde ODTÜ Teknokent’te gerçekle tirildi. Yok-

sullu un nedenleri ve al nabilecek tedbirlerin ele al nd  programda, 
yoksullu un herkes için mümkün olabilece i görü ü dile getirildi. 

12-18 Aral k tarihleri aras n  kapsayan 
“Yoksullarla Dayan ma Haftas ”n n 
aç l  töreninde, hafta etkinliklerine katk  
sa layan kurumlara Ba bakan Yard mc -
s  Bülent Ar nç taraf ndan plaket takdim 
edildi.
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slam Kalk nma Bankas  
vizyonunu de i tirmelidir

Müslüman ülkeler aras nda i bir-
li ini geli tirmek için 1969’da 
slam Konferans  Te kilat  ku-

ruldu. Ülkemiz de bu te kilata üye. Bu 
te kilata ba l  ba ka bir örgüt ise slam 
Kalk nma Bankas  1973’te kuruldu. Ban-
kan n amac , geri kalm  slam ülkelerini 
kalk nd rmak için  nansal destek sa la-
mak. Ancak bu örgütün dünyada ses geti-
ren bir projeyi destekledi ini ben duyma-
d m. Keza slam ülkelerinin ço unun fakir 
oldu u da dü ünülürse 1973’ten bu yana 

geçen yakla k 40 y ll k sürede di e doku-
nur bir eylem göremedik. Ülkemizde za-
man zaman slam Kalk nma Bankas ’ndan 
kredi kulland n  söyleyen i  adamlar na 
rastlad m. Ya da ülkemizin büyük yat -
r mc lar n n ham madde almak için bu ku-
rumdan kredi kulland klar n  gazetelerden 
biliyorum. Ancak Bankan n kurulu  amac  
olan fakirlikle mücadele konusunda ba a-
r l  olmad  kanaatindeyim.

Banka yetkililerinden genç bir ekip bu 
ay içerisinde OST M OSB’yi ziyaret etti. 
OST M’de faaliyette bulunan KOB ’leri 
ve OST M dare’nin ve OST M Koopera-
ti  nin öncülü ünde kurulan irket, küme, 
i  birliktelikleri ve faaliyetlerle ilgili bilgi 
ald lar.

OST M’de faaliyet gösteren küçük ve orta 
ölçekli imalat, ticaret ve hizmet irketleri-
nin özelli i, emek yo undan sermaye yo-

una do ru bir yelpaze sergilemeleridir. 
Becerisi ve çok az sermayesi olan insanlar 
OST M ortam nda kendilerini giri imci 
olarak bulabilirler. Çünkü OST M bu tip 
giri imcilere gerekli alt yap y  son dere-
ce ucuza sunmaktad r. OST M’de adeta 

organik ve simbiyotik bir ya am var.  
yeri açmak isteyen giri imcilerin stok 
tutmalar na gerek yoktur. Çünkü ticaret 
erbab  OST M’de yeterince vard r ve giri-
imcinin ihtiyac  olan mamul, yar  mamul 

ya da ham maddeyi kendi i i olarak zaten 
tutmaktad r. Keza OST M’de giri imcili e 
ba layacak insanlar n yapacaklar  i ler için 
gerekli tüm makine donan m ve bilgiye de 
kendisinin sahip olmas  gerekmez. Hemen 
yak n kom usunda ihtiyaç olan makine ve 
bilgi birikimi vard r zaten. OST M atmos-
feri i e yeni ba layacak bireyleri sanayi, 
hizmet ve ticaret i çili ine en ucuz yolla 
haz rlayan bir yap d r. Ayn  zamanda en 
verimli ekilde giri imcili in  ilen ö re-
nildi i bir zemin de sunmakta OST M at-
mosferi.

OST M tipi yerler insanlar n refah n n art-
mas nda en büyük katk y  sunmaktad r. Bu 
yerler sayesinde giri imciler ve çal anlar 
hem i  ö renmekte hem de istikrarl  bir be-
ceri ve gelire sahip olmaktad rlar. Ülkele-
rin kalk nmas  ve sürdürülebilir refah için 
devasa yat r mlar gerek yoktur. Örne in 
biz, GAP projesine milyarlarca kaynak ak-
tard k, devasa baraj ve yollar yapt k. An-

cak bölgeden göçü önleyemedik. Bunun 
nedeni yap lan yat r mlar n bölgenin k lcal 
damarlar na sirayet etmemesidir. Devasa 
yat r mlar bölge insanlar n n az da olsa is-
tikrarl  bir gelire ve beceriye kavu mas na 
neden olmamaktad r. OST M benzeri yer-
ler gelir yarat c  beceri ve istikrarl  geliri 
k lcal damarlara kadar ula t rarak hücrele-
rin ya da bireylerin ailelerin sürdürülebilir 
bir canl l kta kalmas n  sa lamaktad r.

slam Kalk nma Bankas  da yapt  kre-
dilendirmelerle zaten zenginler ve büyük 
sermaye aras nda dola an paraya katk  
vermemeli, OST M tipi projeleri destek-
leyerek paran n- enerjinin k lcal damarlara 
sirayet etmesini sa lamal d r. Kurulu un-
dan bu yana 40 y l gecen slam Kalk nma 
Bankas n n amentüsünü de i tirmesi ve 
vizyonuna OST M tipi sanayi ehirlerini 
hedef koyarak misyonunu belirlemelidir. 
Aksi halde bir k rk y l daha geçecek ve 
kurulu  bu güne kadar oldu u gibi bundan 
sonra da politikalar  ile garip guraban n 
de il, Bankaya zaten ihtiyaç hissetmeyen-
lerin yan nda yer almaya devam edecektir.  

OST M Yönetiminin katk lar  ve Gazi 
Üniversitesi i birli i ile OST M’de e i-

tim faaliyetlerine ba layan OST M Meslek 
Yüksek Okulu,  rmalar n nitelikli personel 
ihtiyaçlar na çözüm üretmek amac  ile bu y l 
e itim faaliyetlerinde yeni bir uygulamay  ha-
yata geçiriyor. 

Gerçekle tirilen yeni düzenleme ile okulla-
r ndan tekniker olarak mezun olan ö renciler 
art k e itimlerinin yar s n   rmalarda “  Yeri 
E itimi” alarak gerçekle tirecekler. Böylece 
okullar nda ald klar  teorik bilgiler ile i letme-
lerde gerçekle tirilen uygulamalar  birle tirme 
imkan  da bulacak olan ö renciler ayn  zaman-
da sanayideki geli meleri ve yenilikleri yak n-
dan takip edebilecekler. Gerçekle tirilen yeni 
düzenlemeler ile i letmeler de ilerde çal acak-
lar  teknik personeli daha ö rencilik y llar n-
dan itibaren tan yarak kendi üretim ko ullar , 
i letme prensipleri ve ihtiyaçlar  do rultusunda 
yeti tirme imkan na sahip olacaklar.

Gerçekle tirilecek olan i  yeri e itimleri i -
letmelere herhangi bir maddi sorumluluk ge-
tirmemekle birlikte ö rencilerin i  ve meslek 
hastal klar na kar  sigortalar  Gazi Üniver-
sitesi taraf ndan sa lanacak. Bu uygulamada 
i letmelerin tek sorumlulu u i  yeri e itimi sü-
recinde ö renciye uygun çal ma ortam  sa la-
mak ve görevlendirece i sorumlu bir personel 
ile mesleki geli imine katk  sa lamak.

Ö renciler i  yeri e itimlerini 2 y ll k e itim-
leri süresince 14’er haftal k 3 dönem halinde 
tamamlayacaklar. Uygulama 1 dönem okul – 1 
dönem i  yeri e itimi eklinde birbirini takip 
eden süreçler olarak gerçekle tirilecek. Böyle-
ce ö renciler okulda alm  olduklar  teorik e i-
timi takip eden dönemde i letmede uygulama 
imkan na sahip olacaklar. Ayn  zamanda alm  
olduklar  teknik bilgileri s ca  s ca na i let-
melerine aktarabilecekler.

 Yeri E itimi uygulamalar  kapsam nda 
ö renci talep eden  rmalar m z n bünyele-
rinde en az 10 ki i istihdam ediyor olma-
s  ve bunlardan en az 1 ki inin üniversite 
mezunu olmas  gerekiyor. Bu özellikleri 
yap s nda bar nd ran i letmelerimiz OS-
T M Meslek Yüksek Okulu Mekatronik, 
Endüstri Ürünleri Tasar m , Elektrik Ener-

jisi Üretim letim ve Da t m , Kaynak 
Teknolojisi ve Lastik ve Plastik Teknolo-
jisi Programlar ndan ö renci talep edebi-
lecekler. 

Nitelikli teknik personel aray  olan ve bu 
imkandan faydalanmak ve i letmelerimiz 
s n rl  say da kontenjan nedeni ile vakit 

kaybetmeden taleplerini OST M Dan -
manl k ve E itim Merkezi’ne veya OS-
T M stihdam O  si’ne iletebilirler. 

Nitelikli teknik personel f rsat n  kaç rmay n!

efik ÇALI KAN

sefik.caliskan@ostimyatirim.com

OST M modeli 
slam ülkelerinde 
de uygulanmal

slam Kalk nma Bankas  Gözden 
Geçirme Heyeti’nden Ülke Müdürü 

Sobir Kamilov, Bölge Müdürü Murad 
Yandiev, Avrupa ve Asya Bölge Ba -
kan  Hikmat Aliyev taraf ndan OST M 
Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n 
ve OST M Vakf n n Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelikdo an’a 
“Dünya Bankas  Kaynakl  Yenilenebi-
lir Enerji ve Enerji Verimlili i Kredisi” 
hakk nda banka bilgilendirme yap ld .

Banka politikalar  ve bu kredilerden 
yararlanabilme artlar n n da payla l-
d  toplant da Yönetim Kurulu Ba -
kan  Orhan Ayd n, OST M’in genel 
yap s  ve küme çal malar  ile ula an 
ba ar l  sonuçlar  anlatt . Baz  slam 
ülkeleri taraf ndan OST M modelinin 
örnek al nd n  ve birkaç ülkede uy-
gulanmaya ba land n  dile getiren 
Ayd n, heyet üyelerine teklif sundu: 
Siz, di er slam ülkelerindeki sanayi-
cilerin ihtiyaçlar n  belirleyin ve onlara 
ihtiyac  olan kredileri sa lay n. Biz de 
OST M olarak o ülkelere her konuda 
teknik destek sa layal m. stenirse de 
OST M modelini bu ülkelerde uygu-
lanmas na yard mc  olal m.

DETAYLI BILGI Ç N:
OST M stihdam O  si: 0312 385 50 90
OST M MYO: 0312 354 38 35 
ODEM: 0312 385 01 66
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Sanko Makine yerli üretimde nerede 
duruyor ?
Sanko Holding’in sanayici kimli i alt nda 
Gaziantep’teki fabrikam zda yerli ürün olan 
MST marka Bekoloder ve Telehandler üre-
tiyoruz. Avrupa’da özellikle bekoloderden 
daha çok sat lan bir ürün olan  telehandle-
rin ilk ve tek yerli üreticisiyiz. Sanko’nun 
Türkiye’de üretim yapma iste i üzerine 2003 
y l nda zmir’de ki Masta  sat n al nd . 2006 
y l nda Gaziantep’te 500 bin metre kare aç k, 
50 bin metre kare kapal  alanda yeni tesisimizi 
kurduk. Avrupa’da ve dünyada en son tekno-
lojiyle üretim yapan tesislerden biri. Firma 
olarak geli en teknolojileri çok yak ndan takip 
ediyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge ekibimize, kullan -
c lardan bize ula an talepleri iletiyoruz. Onlar 
da günün artlar na yak an ürünler üretmek 
için elinden geleni yap yorlar.  

Türkiye içindeki sat lar m z  art rmak için 
direktörlük yap lanmas na a rl k verdik. ç 
Anadolu, Orta Karadeniz ve Ege bölgeleri 
Ankara’ya ba l , buradan yönetiyoruz. Orga-
nizasyon yap m zda toplam 3 direktörlük var. 
Yerli imalat makinelerimizin sat  ekibini ta-
mamen ay rd k. Ürünlere daha çok konsantre 
olal m ve pazara daha iyi hak m olal m diye 
böyle bir sat  stratejisi benimsedik. 

hracat k sm  stanbul’da konu land r lm  
durumda. hracat yapt m z ülke say s  30’u 
geçti. Sadece 1 ülkeye yapt m z sat  nere-
deyse Türkiye sat na denk. hracat m z a r-
l kl  olarak Kuzey Afrika ülkeleri, Rusya ve 
Azerbaycan vb ülkelere gerçekle iyor. Bunun 
yan nda Avrupa ve Amerika’ya da sat m z 
oluyor. Türkiye’ye co ra   olarak yak n ülke-
lerle ticari ili kilerimiz daha iyi konumda. 

Hammadde ve parça tedarik süreciniz 
nas l i liyor? 
Konuko lu ailesi  fabrika yat r m na karar 
verdiginde öncelikle bir  zibilite çal mas  
gerçekle tirildi, fabrikan n Adapazar  civar n-
da kurulmas  üretim maliyeti aç s ndan daha 
uygun görünmesine ra men sanayicilerimizin 
Abdulkadir Konuko lu Bey’e “Burada yan 
sanayi var, biz üretece iniz ürüne yan sanayi 
temin edebiliriz” eklindeki talepleriyle bera-
ber üretim Gaziantep’e al nd . Kulland g m z 
sac Ere li Demir Çelik’ten  geliyor,  üretti i-
miz di er parçalar n %70’lik k sm  da Gazian-
tep, Ankara, Eski ehir gibi bir çok ilimizden 
temin ediliyor. 

Ankara’da yat r m yapma konusunda Say n 
Sami Konuko lu bizleri k rmad  ve Anadolu 
Bulvar  üzerinde 7 dönümlük bir yer ald k. 
Önümüzdeki y l in aat na ba lay p hizmet-
lerimizi oraya aktaraca z. Üretimlerimizin 
sat  ve te hirini orada yapaca z. Hem bize 
hem Ankara’ya yak r bir tesis kurmay  plan-
l yoruz. 

Yerli üretim konusunda üretebilece imiz, 
alabilece imiz bütün parçalar  Ülkemizden 
temin ediyoruz. Buna da çok önem veriyo-
ruz. Hatta irketimizde kulland m z hizmet 
araçlar n  bile yerli markalardan seçiyoruz. Bu 

konuda bile bir hassasiyet var. Ankara’da yapa-
ca m z tesisin de bize yerli üretim anlam nda 
ufuk açaca n  dü ünüyoruz. Tesisin yer alaca  
bölgeyi OST M’e yak n bir yerde seçmemizin 
bir çok faktörü var. OST M’e yak n olmak hem 
yedek parça temini hem kuraca m z servisin 
orada yapt raca  imalatlar n OST M içerisinde 
daha rahat ula labilir olmas  ve Ankara içinden 
ve d ndan mü terilerimizin de bizi ziyarete 
geldi inde i lerini çabuk görmelerini sa laya-
cak. Makine sektörünün kalbi OST M’de at yor; 
imalat ve ikinci el anlam nda. 

Ürünlerimizi mü terilerimize be endirmek 
önemli. Yabanc  al kanl  nereden geliyor; 
“Alman, Amerikan mal d r, bu sa lamd r” hal-
buki Türkiye’deki yerli üretim konusundaki 
hassasiyet olu tukça sektörümüzde faaliyet gös-
teren  rmalar da art k unu demeye ba lad lar: 
Biz de Türkiye’de bir tak m parçalar m z  üretti-
riyoruz. Bu bile bir ba ar d r asl nda. 

Kamu al mlar nda tercih ediyor musunuz?
Son zamanlarda sa olsun Say n Ba bakan m -
z n ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan m z n 
özellikle vurgulad  bir konu var. OST M Ba -
kan m z da çok ciddi bir kamuoyu olu turuyor; 
yerli üretim. Bu konuda hala kanayan yaralar -
m z var. Ba bakan m z n ve Bakan m z n bu 
konunun üstünde çok durmas na ve bu konuda 
genelge olmas na ra men maalesef tam anla-

m yla istenilen yere gelinemedi.

Ülkeler, teknolojisini yerli al m sayesinde ge-
li tiriyor. Hiç unutmuyorum; Türkiye’de büyük 
bir müteahhit grubu baraj projesi yap yordu. 
Baraj n  nansman  Alman bir  rma taraf ndan 
kar lan yordu. Türkiye’de fazla talep görmeyen 
Alman bir  rman n i  makinelerini tercih etmi -
lerdi; milyon dolarl k bir al md . “Bir çok marka 
varken neden bu markay  terci ettiniz?” diye sor-
du umda “Bu krediyi Almanya’dan sa lad k, 
Alman Hükümeti zorunlu tuttu ve bütün maki-
neleri oradan almak zorunda kald k.” yan t n  
verdiler. Bizim de kamuda buna daha çok dikkat 
etmemiz gerekiyor. Cari aç n a a  çekilmesi 
noktas nda Hükümetin çok ciddi bir çal mas  
ve gayreti var. Bunu biliyoruz. Ancak kamunun 
halen, özellikle baz  kurumlar n tutumlar na an-
lam veremiyoruz. Gerçekten çok a r yoruz. u 
anda Türkiye’de bekoloder üreten 3 tane yerli 
üretici var. Telehandler konusunda biz tekiz. 
Rakiplerimiz Frans z, Amerikan ve ngiliz üre-
ticileri. Bir çok sektöre hitap eden bir ürün. Yak-
la k %20’lik  yat avantaj m za ra men kamuda 
tercih edilmiyoruz. 

ç pazarda en öncelikli engelleriniz neler?
Neredeyse son 3 y ld r çok fazla ihale yap lm -
yor. Daha çok Devlet Malzeme O  si kanal yla 
al mlar yap l yor. DMO, özellikle kamu kurum-
lar na al m yaparken Devletin menfaatlerini göz 
önünde bulundurarak, çok ciddi anlamda  r-

malarla görü meler yap yor ve en uygun  yata 
almaya çal yor. Burada da bir tak m s k nt lar 
ya an yor. Gerekli mercilere de bunlar  bildir-
dik. Neticede Devletin bir birimidir, mutlaka 
kendine göre hakl  oldu u sebepleri de vard r. 
Buna ra men ABD, Almanya gibi ülkelerde-
ki uygulamalara benzer yap lar olu turulabilir. 
Türkiye’de de asl nda ller Bankas  nezdinde 
bu yap labilir. OST M Ba kan m z Orhan Ay-
d n Bey ve Yönetimin ller Bankas  nezdinde 
giri imlerinin oldu unu biliyoruz. Bizler de 
unu istiyoruz: A  rmas , B  rmas ndan ziyade 

Türkiye’de üretilen yerli ürün al rsan z; örne in 
“kredi faiziniz daha dü ük olacak” ya da “vade 
daha uzun olacak” gibi alternati  er sunulabilir. 
Bu tip konular  gündem getirdi imizde ulus-
lararas  ticaret kanunlar na ters oldu u dile 
getiriliyor. Halbuki böyle bir ey oldu unu dü-
ünmüyorum. Bizim de yerli üreticilerimizi des-

teklememiz laz m. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakan m z “yerli otomobil üretelim” diyor. Biz 
yerli makine üretiyoruz, bu konuda bir hassasi-
yet olu turamad k. Y llard r bunun için u ra -
yoruz. Bunlar 1-2 y lda a lacak konular de il. 
Devlet deste i olmal . Yönetim Kurulu Ba ka-
n m z “Devlet gerekli deste i verirse biz de bu 
i in içerisinde oluruz” eklinde görü  bildirdi, 
aç klama yapt . Ancak maalesef i  makineleri 
konusunda bir tak m engelleri a amad m zdan 
onlar da u anda beklemedeler. 

Her eyden önce kamu al mlar nda Devletin 
daha hassas olmas n  istiyoruz. Sanko Makine 
olarak 2012 y l n  bir önceki y la göre iyi kapat-
t k. Belirledi imiz hede  ere ula t k.

Bu i te markala mak çok önemli. Ancak mar-
kala ma sadece üretici  rman n çabas yla, har-
cad  parayla olan bir kavram de il. Ürünün 
çok kullan lmas  ve tercih edilmesiyle de mar-
kala l yor. Bugün ikinci el otomobil faktörünü 
olu turan nedir; piyasada çok kullan l yor olma-
s . Dolay s yla da i  makinesinde da öyle. Halen 
ithal markalar  seçip Türkiye’deki pazar pay n  
art rd n zda yerli üreticinin de ister istemez 
evki k r l yor. Yapaca  yat r mlar varsa da geri 

ad m at yor. Bunlar hepimizin duyarl  olmas  
gerekti i önemli hususlar. Tabii ki ithal ürünler 
de piyasada olacak; bizim üretmediklerimiz var. 
Rekabet güzel bir ey. Bizim pazara girmemiz 
ciddi anlamda rekabet sa lad . 

in ilginç yan  Makine Aksamlar  Birli i Ba -
kan  Say n Adnan Dalgak ran bu konuyu sürekli 
gündeme getiriyor. Biz bir çok ülkeye ihracat 
yaparken, kendimizi kabul ettirmi ken Türkiye 
pazar nda kendimizi kan tlamak için daha fazla 
çaba sarf ediyoruz. hracat yapt m z ülkeler 
ürünlerimizden çok memnun. Her y l artan bir 
gra  kle talep yukar  do ru gidiyor. Bu, Türkiye 
için de böyle ama gönül istiyor ki Ülkemizde bu 
daha h zl  ilerlesin. Fabrikam z burada, biz bu-
raday z. 

Bu sene 300’e yak n kamu kurum ve kurulu la-
r ndan yetkilileri Gaziantep’teki fabrikam za gö-
türüp çal malar m z  yerinde gösterdik. Ziyaret-
çilerimiz üretim tesislerimizden iyi izlenimlerle 
ayr ld lar. Al mlarda ondan sonra art  oldu. Bir 
kere üretimin yerinde görülmesi gerekir. Burada 
çal an biri olarak de il bir Türk vatanda  ola-
rak hep unu söylüyorum: Türkiye’de böyle bir 
ürün ve üretim var. Bunu görün, almasan z da 
kafan zda bir  kir olu sun. En az ndan bir yerde 
otururken Türkiye’de de bu üretiliyor denilsin. 
Biz bile hala sanayicinin içinde olmam za ra -
men gidiyoruz, bak yoruz “Türkiye’de bunlar da 
üretiliyor mu?” diyoruz ve a r yoruz. 

Say n Özgül; sektör perspekti  ne 
bakt n zda nas l f rsatlar var?
Kentsel dönü üm i  makineleri sektörü için 
önemli bir etken olacak. 30 y ll k süreçte bunu iyi 
de erlendirmek gerekir. 33 ilde ba layan kensel 
dönü ümde 7 milyona yak n bina y k lacak, 400 
milyar USD’lik yat r m yap lacak, bu maksatla 
yeni makine ve ata manlar tasarlanacak, do ru 
makine kullan m  ile %30’a varan tasarruf sa -
lanacak, y ll k 4000 adetten fazla i  makines  bu 
maksatla kullan lacak, sektöre büyüme etkisi 
yakla k %20 olaca  tahmin edilmektedir. Bu 
süreçte nitelikli eleman ihtiyac  %50 artacakt r, 
sektöre daha nitelikli ve yetkin insan kayna -
n n kazand r lmas  için imdiden çal malara 
ba lamak gerekmektedir. 

Yerli markalar iç pazarda daha fazla çaba harc yor
 makinelerinde say l  yerli 

üreticilerden biri olan San-
ko Makina MST markas  ile 
k rm z  beyaz renkli ilk ve tek 
yerli telehandler  ile iç pazarda 
iddias n  sürdürüyor. Öncelikle 
kamu al mlar nda hem  yat 
hem kalite olarak kendini kan t-
lam  olan yerli ürünlerin tercih 
edilmesi gerekiyor. Özel sektör 
projelerinde de yabanc  kredi 
kurulu lar n n makine al mla-
r nda kendi markalar n  dikte 
etmesi söz konusu. D  pa-
zarda kendini kan tlam  Türk 
üreticileri iç pazardaki büyü-
melerini nas l sa layacak? Nas l 
var olmaya devam edecekler 
ve nas l geli ecekler? Sanko 
Makine malat Makineleri Sat  
ve Pazarlama Direktörü Harun 
Arab ve  Geli tirme Müdürü 
Ra it Özgül ile sektörü ve yerli 
üretimi de erlendirdik. 

Korhan GÜMÜ TEK N

korhan@ostim.com.tr

Ra it ÖzgülRa it Özgül Harun ArabHarun Arab

TÜRK YE  MAK NELER  
SEKTÖRÜ EKONOM K DE ERLER

• Avrupa’n n en büyük 4. i  makinalar  
pazar

• Dünyan n en büyük 11. i  makinalar  
pazar

•  makinalar  imalat sanayinde 
Avrupa’n n 9. büyük ülkesi

• Türkiye i  makinalar  pazar  Çin’den ve 
Hindistan’dan sonra son 8 y ld r en h zl  
büyüme oran na sahip ülke 

• 7 ya  s n r nda 61.000 adet a r i  
makinas  kullan l yor.
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22 Aral k Cumartesi günü OST M’de 
ki Gazi Üniversitesi METEM tesis-
lerinde gerçekle en etkinli in ilk bö-

lümünde, Ankara Numune Hastanesi Göz 
Doktoru Ay e Turan taraf ndan görme 
engelliler için çok önemli bir geli me olan 
kök hücre çal malar n n ba lang c yla il-
gili bilgiler aktar ld . 

“E itimle herkes ba ar l  olabilir”
Program n davetlileri aras nda bulunan 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Bur-
hanettin Güvenç konu mas nda OST M 
Yönetimine bu etkinli e katk lar  için te-
ekkür etti. E itimin dünyadaki en zor i  

oldu unu belirten Güvenç görme engel-
lilere seslenerek, “Sizler kalp gözleriyle 
görenlersiniz, bu yetene in di er insanla-
ra da geçmesini diliyorum. Kalp gözüyle 
görmek her insana nasip olmuyor, do ru-
yu görmeye yard m ediyor. Daha hassas 
ve duygusal olunuyor. Geli mekte olan 
teknoloji, insan n kar la t  s k nt lar  
giderecek yönde çok güzel ç rlar açacak. 
Sa l kla ilgili geli meler, özellikle nano-
teknolojide yap lacak olan geli meler, in-
san vücudunda zaman içerisinde meydana 
gelebilecek olan her türlü de i meleri, 
bozulmalar  tedavi edecek. Onun için ge-
lece e umutla bakmak gerekiyor. Morali 

bozup, hayata küsmenin hiçbir anlam  
yok. E itilirlerse herkesin ba ar l  olabile-
ce i gözüküyor. Bu çocuklar m z n beyni-
nin, gören insanlar n beyninden daha fazla 
çal t na inan yorum. Bu yeteneklerini 
çe itli meslek dallar nda da kendilerini 
geli tirebilirler, ö renebilirler, her mes-
le i de yapabilirler. n allah önümüzdeki 
y llarda teknolojinin de yard m yla sosyal 
ortamlarda da daha rahat etmelerini de 
sa layacakt r. Bu konuda da umut verici 
geli meler var.” dedi.

“Bizlerin görmediklerini 
görüyorsunuz”
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n da program n kendisi için anla-
m n n büyük oldu unu dile getirdi. Fikir 
hayat n n önde gelen isimlerinden Cemil 
Meriç’i anlatarak sözlerini sürdüren Ay-
d n, “Cemil Meriç, hayat mda etkilendi-

im nadir insanlardan biridir. Halen de 
kitaplar n  okuyorum. Meriç de kalp gözü 
gören biri. Kendisi ile ilgili söylenen bir 
söz var: Allah’ n, ruh gözü daha iyi görsün 
diye dünya gözünü kapatt  sahici mü-
nevver. Kitaplar n  okudu unuz zaman, 
ruh gözünün gördü ünü hissediyorsunuz. 
Bu nedenle sizlerin gördü ü bizlerin gör-
medi i bir eyler oldu unun fark na var -
yorum. Sizlerle birlikte olmaktan ve faa-
liyetler yapmaktan mutluluk duyaca m z  
ifade etmek istiyorum. E itimli, ruh gözü 
gören insanlar dile iyle sevgilerimi sunu-
yorum.” ifadelerini kulland .

Ünlü air Cemal Sa  ’nin görme engelli bir 
ö renci ile iirlerini payla t  programda 
A k Erdali, eyda Erdal, Y ld z Çan ve 
Orhan Oran Türk Halk Müzi i’nin en gü-
zel örneklerini sundu.

Yeni Y l  lk Onlar Gördü
Görme engelli çocuklar n e itim, sanat ve spor yoluyla topluma 

kazand r lmas n  amaçlayan Gören Kalpler E itim Derne i, OST M’in 
katk lar yla “Yeni Y la Merhaba” etkinli i düzenledi.
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OST M Endüstriyel Tasar m ve 
Koordinasyon Merkezi ile OST M 

Teknoloji Merkezi Kuruluyor

OST M firmalar na 
enerji verimlili i anlat ld

Koordinatörlü ünü Berna Dalaman' n ya-
paca  merkez, endüstriyel tasar m ih-

tiyac  duyan üretici  rmalara, tasar m süreç 
yönetimi dan manl , endüstriyel tasar m, 
mühendislik destekleri, model ve prototip 
konular nda hizmet verecektir. 

OST M Teknoloji A. . Yönetim Kutrulu Ba a-
kan  Sedat Çelikdoan' n ba kanl nda kurula-
cak olan teknoloji merkezinde üretim planlama 
ve Ar-Ge hizmetleri verilecek Cadem, Figes, 
Tekno Tasar m A. . ve Tekno Plan  rmalar -
n n bu merkezde yeralmalar  planlan yor.

Artan maliyetler ve de i en pazar 
artlar  dü ünüldü ünde enerji ve-

rimlili inin önemi bir kat daha art r yor. 
Sanayide kullan lan elektrik enerjisinin 
yakla k %70’i elektrik motorlar  taraf n-
dan tüketiliyor ve bu motorlar n da yakla-

k %35’i fan ve pompalar  döndürüyor. 
OST M OSB Müdürlü ü Enerji Yöneti-
mi Birimi taraf ndan 12-13 Aral k 2012 
tarihlerinde gerçekle tirilen “Sanayide 
Kullan lan Elektrik Motorlar nda Enerji 
Verimlili i" e itiminde; elektrik motor-
lar n n daha verimli elektrik motorlar  ile 

de i imi, asenkron elektrik motorlar na 
frekans konvertörü uygulanmas  ve me-
kanik dizayn n iyile tirilmesi konular n-
da bilgilendirme yap ld .  

50  rman n kat ld  e itimde örnekler 
üzerinden uygulamalar yap larak; fan ve 
pompalarda frekans konvertörü kullan -
n m n faydalar  üzerinde duruldu. Ayr ca 
geleneksel kontrol yöntemleri yerine fre-
kans konvertörü kullanarak baz  uygula-
malarda %80'lere kadar enerji verimlili i 
sa lanabildi i hat rlat ld . 
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Sa l kta 5 milyar hedefine OST M tasar mla ba lad
OST M, endüstriyel tasar m merkezi kurarak katma de eri 

yüksek üretim hede  ne bir ad m daha att . Sa l k Tekno-
lojileri Endüstriyel Tasar m Koordinasyon Merkeziyle 10 

adet medikal ürün yeniden tasarland . Yeni tasar mlar  
sergileyen merkez 10 yerli  rman n ayn  ürünlerinin yeni 

tasar mlarla nas l farkl  hale geldi ini gösterdi. Uluslar 
aras  rekabette tasar mla farkl la may  ve markala may  

hede  eyen  rmalara bu merkezle mühendislik ve  dan -
manl k destekleri verilecek.

Sa l k Bakanl  Kamu hastaneleri 
Kurumu Ba kan Yard mc s  Orhan 
Koç’un da kat ld  sergide ürün-

lerin yeni tasar mlar  ilgi gördü. OST M 
Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n; 
kalk nman n ön ko ulu olan teknolojisi 
yüksek katma de erli üretime h zla geçil-
mesi için kamu al mlar nda yerli  rmala-
r n desteklenmesi gereklili ini vurgulad . 
Ayd n; biz yerli üretim ve milli markala-
r n geli mesi için tasar m n olmasa olmaz 
oldu unu gördük ve bu merkezi kurmaya 
karar verdik, memnuniyetle ifade etme-
liyim ki son dönemde Sa l k Bakanl  
al mlar nda bu duyarl l a önem vermek-
tedir’ dedi.

Medikal Kümelenme Yönetim Kurulu 
Ba kan  Murat Ataman; 200 milyon do-
lar olan medikal ürün ihracat n n 2023’te 
5 milyar dolar olarak hede  endi ini be-
lirterek bu hede  ere ancak markala a-
rak ula labilece ini söyledi. Tasar m 
Merkezi’nin Teknik Koordinatörü Berna 
Dalaman proje uygulamas nda yer alan 5 
tasar m  rmas n  titiz bir elemeden sonra 

belirlediklerini ard ndan yo un bir alan 
çal mas yla i e ba lad klar n n alt n  çi-
ziyor. Dalaman, “4 ayl k çal man n so-
nunda yeniden tasarlanan ürünlerin pro-
totip ve modelleri üretilerek sergilendi”. 
dedi.

Ankara Kalk nma Ajans ’n n 2011 ikinci 
yar s nda açt  “Yenilikçi Uygulama-
lar Mali Destek Program ” kapsam nda 
“Sa l k Teknolojileri, Endüstriyel Tasa-
r m Koordinasyon Merkezi”  kri geli ti-
rildi ve  endüstriyel tasar m ihtiyac  için 
projelendirme yap ld . Projeyle; sa l k 
ürünlerinin ‘Kullan c  ve Yararlan c  
Odakl  Endüstriyel Tasar m’ ile endüstri-
yel tasar mc  istihdam n artt r lmas ,  en-
düstriyel tasar m ile ilgili devlet yat r m-
lar  ve özel sektör bütçelerindeki pay n 
artmas  hede  eniyor. OST M Endüstri-
yel Tasar m Koordinasyon Merkezi’yle; 
tasar m ihtiyac  duyan üretici  rmalara, 
tasar m süreç yönetimi dan manl , en-
düstriyel tasar m, mühendislik destekleri, 
model ve prototip konular nda hizmet 
verilecek. 








