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Y

erli ve milli üretim OSTßM’in misyonu haline geldi. Ülke içinde yabancà sermaye ile kurulmuĀ olan bir
çok tesis kuĀkusuz istihdam ve ekonomik
geliĀim için son derece önemli. Fakat dün-

OSB

ya rekabetinde var olmak ve gelecekte kendi
kendine yetebilecek bir ülke olabilmek için
kendi teknolojimize kendi markalaràmàza
sahip olabilmek bakàmàndan yerli kavramà
tek baĀàna yetmediØini görüyoruz. Bu vurguyu yapabilmek için yerli üretime milli
kavramànà ilave etmek zorunluluØu doØuyor. Bu ay içinde gerçekleĀtirdiØimiz Raylà
Sistemler ÇalàĀtayà'nda bu zorunluluØu daha
iyi gözlemledik. Ankara metro ihalesini alan
Çinli Ņrmanàn CEO yardàmcàsànàn da davetli olduØu ARUS çalàĀtayànda, %51’lik yerli
katkànàn nasàl uygulanacaØà tartàĀàldà. ßlginç
bir kareydi doØrusu. Bir yanda ihaleyi veren
Devlet diØer yanda ihaleyi alan yabancà Ņrma, mecliste de yerli üretici ve yan sanayiciler bu ihalede yerli katkànàn nasàl gerçekleĀeceØini sorguladàlar. Yabancà Ņrmanàn hangi
yerli üretici ile hangi parçalarà alabileceØi
masaya yatàràldà. KuĀkusuz ARUS’un amacà sadece bu ihalede yerli katkà Āartàyla elde

edilecek olan 250 milyon dolar deØildi elbette. Bu çalàĀtayda açàca görüldü ki; bugün için
iyi para kazandàØàmàz projeler olabilir. Fakat
gelecekte var olmak için kendi marka ve teknolojimize ihtiyaç var. Bunu için de raylà sistemlerde dünya rekabetinde fàrsat kaçmadan
kendi markamàzà çàkarabiliriz. Ve diØer ihalelere %100 yerli Ņrmalaràmàzla girebiliriz.
Elbette kendi markamàzà çàkarmak ciddi
Ar-Ge ve teknoloji yatàràmlarà ile gerçekleĀebilir. Bu da rekabet sahasànàn bizim lehimizde düzleĀmesiyle olabilir. ßĀte bu noktada da
kamu alàmlarànda yerli üreticinin korunmasà
gereklidir. OSTßM her fàrsatta kamuyu buna
zorlamasànàn nedeni de budur. Biz bunu
oturup misyon olarak belirlemedik. Nereye
gitsek neyle uØraĀsak önümüze bu çàktà. Ve
gördük ki; biz dünyayà yeniden keĀfetmiyoruz. ABD 1933 yàlàndan beri bunu zorunluluk haline getirmiĀ. Amerikan malà alàmànà

zorunlu hale getiren yasa 1929 ekonomik
buhranàndan sonra çàkaràlmàĀ ve kesintisiz
olarak tüm baĀkanlar ve hükümetlerce bu uygulanmàĀ. KuĀkusuz oyunu geliĀmiĀ ülkeler
kuruyor. Ne var ki; her ülke kendi kaderini
kendi çiziyor. Yeter ki; ortak akàl devlet devamlàlàØànda var olsun..
Biz yeni yàla kalp gözüyle görenlerle beraber
girdik. Gören Kalpler EØitim DerneØi'nin etkinliØini sizinle sadece bir iki kareyle paylaĀtàk. ßnĀallah yeni yàl ruh gözü açàk olanlaràn
yàlà olur.
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ABD yerli malÜ alÜm kanunu
bugün de yürürlükte
Amerika yerli sanayi ve iĈgücünü korumak için yerli malu satun alma kanunu uyguluyor. 3000 dolarun üzerindeki tüm kamu alumlarunda ve kamunun łnanse ettiçi tüm alanlarda sektörlere göre istisnalaru açukça belirlenerek %50 ile %100'e varan oranlarda yerli kullanmak yasaya baçlanmuĈ durumda. ABD
Ticaret Kanununun 41 kodlu (USC) baĈluçu, kamu kontratlarunu düzenlemektedir. Kamu kontratlaru bölümünün 10a-10d maddelerine istinaden düzenlenen
"Amerikan Al" (Buy American) yasasuna kamu alumu yapan kurumlar uymak zorundadur. AB ülkelerinde eyalet bazunda farklu uygulamalaru da olan yerli alum
kanunlaru her ülkenin milli marka geliĈimine katku saçluyor. 2007 DTM genelgesinde olduçu gibi ülkemizde de yerli üreticiyi koruma çabalaru var. Fakat
neden uygulanmuyor? Neden ABD'de olduçu gibi tamamen yerli sanayi ve iĈgücünü koruyan yasal düzenlemelere sahip deçiliz. îĈte ABD'nin 1933 yulundan
beri yürülülükte olan bazu kriz dönemlerinde revize edilerek her dönem uygulanan Buy American kanunu..
"Amerikan Al" Kanunu:
nunu: Devlet
AlÜmlarÜnÜn Yerli Kaynaklardan
KaríÜlanmasÜ

rik için yetki vverebilir. Savunma BakanlàØà hariç
kurumlarda bu oran %6 ila %12 arasànda
diØer kurumla
deØiĀmektedir. Savunma BakanlàØà’nda bu oran
deØiĀmektedir
%50’dir.
maksimum %5

“Amerikan Al” kanunu
unu federal hükümet tarafàndan yapàlan kamu
u alàmlarànda yerli malà alàmànà saØlamak için çàkaràlmàĀ bir yasadàr. Kanun ilk kez BaĀkan Hoover tarafàndan 1933
yàlànda çàkaràlmàĀtàr. 1929 yàlàndaki büyük
buhrandan çàkmak için
çin yerli sanayi ile iĀ
gücünün korunmasà ve Amerikan mallaràna öncelik tanànmasà
masà amaçlanmàĀtàr.
Yasa 1988, 1994, 1997
97 ve 2007 olmak
üzere 4 kez revize edilmiĀtir.
dilmiĀtir. Ürünün
Amerikan malà olup
p olmadàØà üretim
ya da imalat yeri kontrol
ntrol edilerek tespit edilir. Yüklenicinin
nin ulusu, malàn
menĀeinin belirlenmesinde
esinde göz önünde bulundurulmaz.

istenen kalite ve miktarda yurtiçinden
5. Malàn isten
tedarik edile
edilememesi
1988 rev
revizyonu: ABD’den mal almayan ülkelerden
kelerde mal almama maddesi eklendi an1996 yàlànda yürürlükten kalktà
cak 19
1994 revizyonu: $3000 altànda kalan
alàmlar için maddesi eklendi.
alàm
1997 revizyonu: Savunma BakanlàØà
19
her bütçe yàlànda dàĀaràdan yapàlan
he
alàmlaràn listesini kogreye sunmak
alà
zorundadàr. ßstisna yapàlarak tedarik
zo
edilen mallaràn listesi Ņyatlarà dahil
ed
kongreye sunulan raporda bulunmak
ko
zorundadàr.
zor

Bu yasa tüm federal alàmlarda uygulanmak zorundadàr. Kanun
nun koyucu tedarik
kontratlarà ve inĀaat kontratlarà için ayrà
hükümler koyarak detaylà açàklamalar
yapmàĀtàr. Bu hükümler
mler Federal Satànalma
YönetmeliØi’nin 25. Kàsmànda düzenlenmiĀtir.

2007 revizyonu: 110. Kongre bu rapor200
lamanàn tüm kamu kurumlarànda uygulama
lanmasàna karar vermiĀtir. ßstisnanàn bulanma
lunmasà halinde bir raporla birlikte, istisna
sahibinin imzasànàn ve istisnanàn sebebinin
edilmesini kanuna eklemiĀtir.
talep edilme

Federal hükümete teslim
slim edilen her ürüne menĀei testi (test of origin)
igin) uygulanmaktadàr. Bu
testler tedarik kontratlarànda
tlarànda bitmiĀ ürün üzerinden, inĀaat kontratlarànda
arànda ise tüm malzeme ve
alt yükleniciler üzerinden
nden yapàlmaktadàr.
Yasa iĀlenmiĀ ya da iĀlenmemiĀ maddeler üzerinde deØiĀiklik göstermektedir. ßĀlenmemiĀ
ß
maddeler ABD’de çàkaràlmàĀ veya üretilmiĀ ise
nihaî ürün olarak yerli sayàlàr. ßĀlenmiĀ maddeler ise ABD sànàrlarà içerisinde çàkaràlmàĀ, üretilmiĀ ya da imal edilmiĀse ve toplam yabancà
katkà oranà %50’yi aĀmamàĀsa yerli olarak kabul
edilir.
“Amerikan Al” Kanunu ßstisnalarà:
Yasa beĀ temel istisna öngörmektedir.

Milli irade engel tanumuyor

ABD’nin uyguladuçu Yerli Satunalma Kanunu aslunda
uluslararasu anlaĈmalara uymamasuna raçmen ABD gibi
ülkeler sözkonusu milli çukarlaru olduçunda çözüm yollaru
bulabiliyorlar.
NAFTA
Aslen Kuzey Amerika Serbest ticaret AnlaĀmasàna göre uygulanmamasà gerekir.

1. Kamu yararà

WTO

2. Ulusal güvenliØi ilgilendiren alàmlar. (Genellikle
Savunma BakanlàØà tarafàndan yapàlan alàmlar)

Dünya Ticaret Örgütü düzenlemelerine de aykàràdàr. Ancak savunucularà bunun korumacà
bir kanun olmadàØànà söylemektedir.

3. 3000 dolaràn altàndaki alàmlar
4. Rekabetçi Ņyat eØer yurtiçi tedarik Ņyatà yurtdàĀàndaki Ņyattan makul olmayacak ölçüde fazla ise
Federal hükümet alàm yapan kuruma yurtdàĀà teda-

“Amerikan Al Kanunu” (Buy American Act), 3000 dolarun üzerindeki federal devlet alumlarunda, kamu yararu,
łyatta rekabetçilik, Amerikan topraklarunda kullanum da dikkate alunarak
ABD sunurlaru içerisindeki üretimden
satun alma zorunluluçudur.

Öçrenci yemekleri yerli
olmak zorunda
Educate America Act
Devlet fonlarà ile yürüyen okullarda her türlü ekipman alàmda sadece Amerikan yapàmà
ekipman ve ürün kullanàlmak zorundadàr.

School Lunch Program Act
Bakanlàk devlet okullarànda öØrencilere verilen yemeklerin ABD menĀeli olmasàna maksimum derecede dikkat etmek zorundadàr.

Bu kanun, d
direkt kamu malu alumlarunda
yer iĈveren ve iĈçiyi korumadevletin yerel
su amacuyla çukarulmuĈtur. Malun ABD
menĈeli olup olmamasu müteahhidin
ulusuna deçil, ürününün hammaddeden
yaru mamule oradan da nihaî ürüne
gelene kadar olan süreçte ABD’de imal
edilmesine baçludur. Bütün süreç içerisinde ürünün içerisindeki yabancu iĈçilik,
hammadde oranu %50’yi geçemez.
DolaylÜ AlÜmlarda Yerel
ñçerik Gereklilikleri:
Bu tip alàmlar paranàn kaynaØànàn federal hükümet olduØu ancak alàmlaràn direk olarak
federal hükümet tarafàndan gerçekleĀtirilmeyen alàmlardàr. Özellikle UlaĀtàrma BakanlàØà
tarafàndan daØàtàlan bütçenin kullanàmà hakkànda hükümler için çàkaràlan "Al Amerika
Yasasà" (Buy American Act), aksi karara baØlanmadàØà sürece ulaĀtàrma ile ilgili tüm alàmlaràn %100 Amerikan menĀeli olmasà gerekliliØini ortaya koyar. ßlgili Bakan, ürünün ülke
içerinde yeteri kadar üretilememesi, kaliteden
yoksun olmasà veya yurtiçi alàmàn projenin
maliyetini belirli bir oranda (genelikle %25)
oranànda arttàrmasà durumlarànda yurtdàĀàndan tedarik yapabilir.
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Türkiye'de yerli alÜm kanunu neden yok?
UlaĀtàrma BakanlàØà Birimleri
Satàn alma Hükümleri
FTA (Türkiye'deki karĀàlàØà DLH):
DLH’nàn yaptàØà veya fonladàØà tüm projelerde;
demir, çelik ve diØer ürünler ABD sànàrlarà içerisinde üretilmek zorundadàr.

FAA (Federal Havacàlàk Dairesi):
Havacàlàk Dairesi ßdaresi’nin bazà fonlarà sadece ABD içerisinde üretilen hammadde ve
imal edilen ürünler için kullanàlàr. Tesis ya da
ekipman Āu Āekilde yerli kabul edilir: ABD’de
üretilen parça veya alt parçalar, üretilen parça veya alt parçalaràn tamamànàn %60’àndan
fazla olmak zorundadàr. Yerli Ņrma ABD de
kurulmuĀ ve iĀ yapan Ņrma demektir. ßhaleler
yabancà Ņrmalara verilse dahi Havacàlàk Dairesi BaĀkanà, yabancà Ņrma rekabetçi koĀullarda
ihaleyi almàĀ olsa da kamu yararà var ise Ticaret Bakanà ile mütalaa ile yerli Ņrmayà tercih
edebilir ancak yabancà Ņrma ile yerli arasàndaki
teklif farkà en çok %6 olmalàdàr.

FHA (Karayollarà Genel MüdürlüØü):
Karayollarà ßdaresi’nin tüm yaptàØà veya fonladàØà projelerde; demir,çelik ve üretilen tüm
ürünler ABD sànàrlarà içerisinde üretilmek zorundadàr.

DiØer Sektörler:
FCIC (Taràm Kredi KooperatiŅ):
Çiftçi malzeme ve ekipman alàmlarànda Amerikan malà alana mümkün olduØunca destek
olmak zorundadàr. Taràm BakanlàØà kredileri
ile malzeme alan çitçi %100 Amerikan malà
kullanmak zorundadàr.

Gümrük tarifeleri:
Yabancu mallara mallarun łyatunun artmasu için
uygulanan vergi

TOKß:
Çevre ve ÿehircilik BakanlàØà binalarda yerli
ürün ve malzeme kullanàlmasànà her türlü destek ve teĀvik eder.
KOSGEB:
Yatàràm yapan KOBß’ye Amerikan malà alàmànda her türlü destek verilecektir.
Süper Yüzde Uygulamalarà:
(Savunma BakanlàØà)
Savunma BakanlàØà, $3000 altà veya kullanàl-

Raylà TaĀàtlar:
ABD’deki raylà taĀàma sistemi özel bir Āirket
olan AMTRAK’a aittir. AMTRAK tüm hammadde alàmànda Amerikan malà kullanmak
zorunda ya da iĀlenmiĀ hammadde, ürün veya
malzeme alàmànda en az %50 oranànda yerli
iĀlenmiĀ ancak yine %100 Amerikan hammaddesi kullanàlmàĀ ürünleri tercih etmek zorundadàr. Bu uygulama en az $1,000,000 olan alàmlarda geçerlidir.

madan tekrar satàlma durumunun söz konusu
olmadàØà alàmlarànda listelenen ürünlerin %100
Amerikan malà olmasànà gerekli kàlar. Liste deØiĀkendir ancak genellikle tekstil ve özel metalleri kapsar. Kàsaca hammaddeden nihai ürüne
%100 Amerikan malà olmayan tekstil ürünü
ABD ordusu tarafàndan kullanàlmaz. Yine yasaya göre ABD’de eritilmeyen ve üretilmeyen
özel alaĀàmlà metallerin alàmà, ABD menĀeli
olmayan özel alaĀàmlà metalden üretilen savaĀ
uçaØà, roket, uzay sistemleri, gemi, tank ve otomotiv ürünleri ile silah sistemleri ve mühimmat
alàmà %100 milli olmak zorundadàr.

EØitim BakanlàØà:
Devlet fonlarà ile yürüyen okullarda her türlü
ekipman alàmda sadece Amerikan yapàmà ekipman ve ürün kullanàlmalàdàr.

àĀ Ticaret MüsteĀarlàØà tarafàndan
hazàrlanan ve 27 Temmuz 2007
Tarihli Resmi Gazete’de yayànlanarak
yürürlüØe giren “Offset Uygulamalaràna ßliĀkin TebliØ” offset uygulamalarànàn usul ve esaslarànà belirliyor.

Sanayiciler, tebliØe raØmen kamu
alàmlarànda tercih edilmediklerini ifade ediyor ve soruyor: TebliØ neden
uygulanmàyor?

Gümrük vergileri ve
kotalar geliĈmekte olan
ülkeler için daha çok
kullanulmakta olup,
GeliĈmiĈ ülkeler ithalatu
kusmak aduna yerli malu
kullanum kanunlarunu
kullanmaktadurlar.

Enerji Bakanluçu (Temiz Hava Teknolojileri)
Anayurt Güvenliçi Bakanluçu (Bayrak )
Hazine Bakanluçu (Para Basumu-Kaçut hammaddesi)
USAID (Yardumlar )
USSBA (KOBî Yardumlaru)
Çevre ve ćehircilik Bakanlçu (Toplu Konut)

Türkiye'deki offset tebliði
neden uygulanmÜyor?

D

Kotalar: Belirli bir malun
ülkeye girebilecek miktarunun devlet tarafundan
belirlenmesi

Kanunda istisnasu
olmayan ürünler
•
•
•
•
•
•

FRA (Hàzlà Trenler):
YHT’nin yaptàØà veya fonladàØà tüm projelerde;
demir, çelik ve diØer tüm ürünler ABD sànàrlarà
içerisinde üretilmek zorundadàr.

Yerli sanayi
ve iígücünü
koruma
uygulamalarÜ

Savunma alanàna yönelik olmayan ve
bedeli en az 5.000.000 ABD Dolarà
olan ihaleler için geçerli olan tebliØin
titizlikle takip edilmesi ve kamunun
bu noktada àsrarcà olmasà halinde;
yerli üreticilerin yatàràm ve dolayàsàyla istihdam olanaklarà artacak, cari
açàØàn kapanmasà hedeŅnde önemli
bir aĀama daha geride kalmàĀ olacak.
TebliØ, 3 bölüm ve toplam 16 maddeden oluĀuyor.

Yerli katku payu: Türkiye’den
üretilen mal ve hizmetlerin
ihraç bedelinden, bu mal ve
hizmetlerin üretiminin yapulabilmesi için, üretimi yapan
łrma/kuruluĈ tarafundan
ithal edilen mal ve hizmet
bedellerinin düĈürülmesi ile
bulunan yüzde deçeri ifade
eder.
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S

on dönemde “yerli tercihi” stratejik
bir yaklaĀàm olarak kamuoyunda daha
çok dile getiriliyor. “Yerli tercihi” ßngilizce (domestic preference) ifadesinin tam
karĀàlàØà. Türkiye’nin uzun süredir baĀànà aØràtmaya devam eden cari açàk, düĀük büyüme oranà ve sonuç olarak iĀsizlik sorunlarà da
dikkate alàndàØànda yerli ürün ve yerli üretim
bir tercih olmanàn ötesinde zorunluluk halini
aldà.
OSTßM olarak uzun süredir çeĀitli platformlarda yerli üretimin misyonerliØini yapàyoruz. Yerli üretimi geliĀtirmek için izlenecek
politikalar konusunda kafa yoruyoruz. Özellikle savunma sanayi offset uygulamalarànàn
sivil offset uygulamalarà tarafànda da yay-

gànlaĀmasànàn önemi üzerinde duruyoruz.
En son Ankara metro araçlarà ihalesini alan
Çinli Ņrmaya %51 oranànda offset Āartà konulmasànàn örnek ve iyi uygulama olarak
tüm kurumlarda uygulanmasà gerektiØini
söylüyoruz. DàĀ Ticaret MüsteĀarlàØà’nàn 16
Aralàk 1998 tarihli resmi gazetede yayànladàØà, daha sonra 27 Temmuz 2007 tarihli resmi
gazetede yayànlanan “offset uygulamalaràna
iliĀkin tebliØ”in neden uygulanamadàØànà
sorguluyoruz.
Konuyla ilgili araĀtàrmamàzà derinleĀtirdiØimizde dünyadaki bir çok ülkede özellikle
kamu alàmlarànda yerli tercihinin mevzuatla
düzenlendiØini gördük. Dünyanàn en liberal
ülkelerinden Amerika BirleĀik Devletlerin-

deki “Amerikan (malà satàn) Al Kanunu”yla
ilgili gazetemizin bu sayàsànda detaylà bir inceleme yaptàk. Sonuç olarak ABD’nin kendi
ülkesindeki yerli üretime verdiØi önceliØi görüyoruz. DiØer ülkelerde de durum çok farklà
deØil. ßsviçre, Güney Afrika, Malezya, Çin,
Kore gibi bir çok ülkede benzer uygulamalar
dikkat çekmektedir. Her ülke kendi Āartlaràna
uygun olarak yerli üretimi desteklemektedir.
Hatta iĀgücü de dahil yerli girdi kullanàmànda destekleyici hükümler getirmektedir. Bu
tip düzenlemelerin (regülasyonlaràn) farklà
Āekillerde bir çok ülkede uygulandàØànà görüyoruz.
Ülkeler ikincil ve detay mevzuat düzenlemeleriyle de yerli üretimlerini koruyorlar.
Mesela Kanada DTÖ ve NAFTA ile anlaĀma
imzalamàĀ. Ancak “yerel idareler anlaĀmanàn
tarafà deØildir” gerekçesiyle yerel idarelerde
“Kanada (malà) Al” (Buy Canadian) politikasànà güdüyor. Bazà ülkeler lisanslar, teĀvikler, standartlarla; bazà ülkeler de Ņili sànàrlamalarla yerli üreticilerini koruyorlar.
KüreselleĀmenin gönüllü misyonerliØini yapan bazà ekonomistler regülasyonlaràn servet
daØàlàmànà olumsuz etkilediØi ve rekabete engel olduØundan bahisle refah kaybàna neden
olduØunu iddia etmektedir. Onlaràn iddiasàna
göre piyasa dàĀànda çözümler aranmasàyla

piyasa Āartlarànàn iyileĀtirilmesi mümkün
deØildir. Ayràca DTÖ, NAFTA, AB gibi
oluĀumlaràn üye ülkelerde regülasyon uygulamalarànà engelleyen esaslar koymalaràndan
övgüyle bahsedilmektedir. Peki kamu alàmlarànda tek Pazar politikasà “single market
policy” uygulayan AB, diØer ülkelere karĀà
koruyucu bir politika izlemiyor mu? Yerli
sanayi korumacàlàØà bu sefer Avrupa sathà
mailine yayàlmàĀ olmuyor mu? Özetle korumacàlàk anlamànda deØiĀen bir Āey yok. Sadece korumacàlàØàn sànàrlarà deØiĀiyor.
Ülkemizde de kamu ihale kanununda yerli malà olarak belirlenen mallarà teklif eden
lehine %15 oranàna kadar Ņyat avantajà saØlanmasà öngörülüyor. Ancak bu hüküm maalesef uygulanmàyor. Çünkü kanun hiçbir
detay vermemiĀ; ve yaptàràm öngörmüyor.
Tamamen ihaleyi açan kurumun inisiyatiŅne
bàrakàlmàĀ. Kàsàtlà bütçesi olan kurumlaràn
satàn alacaklarà ürünler için neden daha fazla
ödeme yapacaklarà sorusunun bu kurumlarà
tatmin edici bir cevabà da doØrusu yok.
Yukaràda anlatàlanlardan görüleceØi üzere
mesele sadece mevzuatla ilgili deØildir. Mesele zihniyet meselesidir. Milli olmayà istiyor muyuz? ßstemiyor muyuz?

Tunus’ta OSTñM modeli için ilk adÜm atÜldÜ
unus Yatàràm ve Uluslararasà ßĀbirliØi
BakanlàØà ile OSTßM arasànda iĀbirliØi ve iyi niyet protokolü imzalandà.
TOBB ßkiz Kuleler’deki imza törenine TOBB
BaĀkanà Rifat HisarcàklàoØlu'nun evsahipliØinde, BaĀbakan Yardàmcàsà Babacan'àn baĀkanlàØànda, Gümrük ve Ticaret Bakanà Hayati
Yazàcà ile Tunus BaĀbakanà Hammadi Jebali,
DàĀiĀleri Bakanà RaŅk Abdesselam, Ekonomik ve Sosyal ßĀler Bakanà Ridha Saidi, Yatàràm ve Uluslararasà ßĀbirliØi Bakanà Riadh
Bettaieb ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi
Mehrez Ben Rhouma da katàldà.

T

Tunus Yaturum ve Uluslararasu îĈbirliçi Bakanluçu ile OSTîM arasunda
iĈbirliçi ve iyi niyet protokolü imzalandu. TOBB îkiz Kuleler'deki
imza törenine TOBB BaĈkanu Rifat Hisarcukluoçlu'nun ev sahipliçinde, BaĈbakan Yardumcusu Babacan'un baĈkanluçunda, Gümrük ve
Ticaret Bakanu Hayati Yazucu ile Tunus BaĈbakanu Hammadi Jebali,
DuĈiĈleri Bakanu Rałk Abdesselam, Ekonomik ve Sosyal îĈler Bakanu
Ridha Saidi, Yaturum ve Uluslararasu îĈbirliçi Bakanu Riadh Bettaieb
ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Mehrez Ben Rhouma da katuldu.

Arap uyanàĀànda ilk devrimi gerçekleĀtiren
Tunus kalkànmada da öncü olmak için yoØun
çaba harcàyor. OSTßM sanayi modelini uzun
süredir yakàn mercek altàna alan Tunus’un
yeni yöneticileri aynà modeli kendi ülkelerinde kurma kararà aldàlar.
OSTßM sanayi Āehri olma ve giriĀimcilerin
kuluçka merkezi özelliØiyle kalkànma için ilk
ve önemli bir model oluĀturuyor. Hàzlà ve geniĀ tabana istihdam oluĀturma özelliØiyle de
üretim gücü saØlàyor. OSTßM’in 45 yàllàk tecrübesiyle; kümelenme ve pazara ulaĀma imkanlarà da bu bölgelerde faaliyet gösterecek
olan giriĀimcileri hàzla teknolojiye entegre
edebiliyor.

sunduØu pek çok yardàmàn da gerçek hayata
yansàdàØànà, her iki tarafàn da stratejik iliĀkiler
kurmak istediØini ve bu konuda büyük bir iradenin bulunduØunu vurguladà.
Tunus devriminin dünyayà etkilediØini ve
Tunus'un tarihi bir dönüĀüm yaĀadàØànà ifade
eden ve demokratikleĀme sürecine özen gösterdiklerini söyleyen konuk BaĀbakan,
"Ülkemiz henüz beklenilen seviyeye ulaĀmasa da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda
olumlu adàmlar atmàĀtàr" dedi. Yeni bir anayasa hazàrlama çalàĀmalaràna devam ettiklerini, bu anayasanàn ülkeye geniĀ ufuklar açan
bir anayasa olacaØàna temas eden Jebali, ülkede uzlaĀàya önem verdiklerini, seçimlerin
Haziran 2013'e kadar yapàlacaØànà bildirdi.
Yolsuzluklarla mücadele, kalkànma stratejisi,
istihdam, eĀitsizlikle mücadele konularàna
büyük önem verdiklerine iĀaret eden Jebali,
Tunus'ta büyümenin arttàØànà, iĀsizliØin düĀmeye baĀladàØànà kaydetti.

Protokol; OSTùM Yönetim Kurulu Baûkanö Orhan Aydön ve Tunus Yatöröm ve
Uluslararasö ùûbirliøi Bakanö Riadh Bettaieb taraföndan imzalandö.

TOBB BaĀkanà Rifat HisarcàklàoØlu, Türkiye
ve Tunus'un ortak tarih ve kültüre dayalà köklü bir dostluØunun olduØuna dikkati çekerek,
Türkiye ve Tunus'un dünya ülkeleriyle dàĀ
ticaretleri toplam 400 milyar dolaràn üzerindeyken, iki ülke arasàndaki dàĀ ticaretin sadece 1,1 milyar dolarda kaldàØànà vurguladà.

Tunus ile ortaklàØàmàzà somut projelerle güçlendirmeyi hedeņiyoruz. Türkiye-Tunus ßĀ
Konseyi'ni destekliyor ve Türkiye-Tunus
iliĀkilerinde yeni bir çaØ baĀlatàlmasànà istiyoruz.''

HisarcàklàoØlu, Türkiye'nin, Tunus'un daha
demokratik ve daha zengin bir ülke olmasà
için gereken desteØi vermeye devam edeceØini ifade ederek, Āöyle konuĀtu: ''Ülkemizin
Tunus'a saØladàØà 500 milyon dolarlàk mali
kaynak Tunus'un geleceØine olan güvenimizin bir göstergesidir. Zira biz komĀularàmàzla birlikte yükselmek, birlikte kazanmak
istiyoruz. Yatàràmlar ve ticaret bakàmàndan

Türkiye'nin katkàsàyla baĀkent Tunus yakànlarànda inĀa edilecek sanayi bölgesinin uluslararasà standartlarda olacaØànà ifade eden
Tunus BaĀbakanà Jebali Türk yatàràmcàlarà bu
bölgeden yararlanmaya davet etti. "Yeni Tunus yeni yatàràmlar için kardeĀimiz Türklere
geniĀ ufuklar açacaktàr" diyen Jebali, Tunus'a
ve Tunus halkàna verdiØi destekten dolayà
Türk halkàna teĀekkür etti.

ßki ülke arasàndaki iliĀkileri sayà ve kalite
olarak en üst düzeye çàkarmaya çalàĀtàklarànà
kaydeden BaĀbakan Jebali, ikili iliĀkilerdeki geliĀmelerin kendilerini memnun ettiØini
ve bu konuda ufuklarànàn her zaman geniĀ
olacaØànà vurgulayarak ortak çàkarlarà gerçekleĀtirecek Āekilde temaslaràn artàràlmasà
gerektiØini söyledi. Hammadi Jebali, ßkili
iliĀkilerdeki geliĀmeye paralel olarak gelecek
yàldan itibaren Türkçe dil dersini okullarda
eØitim müfredatàna koyduklarànà bildirdi.
Türkiye'nin Tunus'a 100 milyon dolarà hibe
olmak üzere 500 milyon dolar destek saØladàØànà belirten Jebali, Türkiye'nin teknik olarak

Tunus'a gelen turist sayàsànàn bu yàl beĀ milyonu geçtiØini belirten Jebali, "Sosyal boyutlara önem veren bir serbest piyasa ekonomisini benimsiyoruz" dedi.
Bütün alanlardaki yatàràmlara iliĀkin bir yasa
hazàrladàklarànà hatàrlatan Jebali, yatàràm ve
Ņnans sistemini gözden geçirdiklerini bildirdi. Özel giriĀimleri destekleyeceklerini
anlatan BaĀbakan Jebali, katma deØer vadeden, bilgi teknolojileri yatàràmlaràna özellikle önem verdiklerini kaydetti. Ülkedeki
karayollarà ve demiryollarà baØlantàlarà ile
doØalgaz yatàràmlarànà bir an önce gerçekleĀtireceklerinin altànà çizdi. Jebali, "Yeni Tunus
yeni yatàràmlar için kardeĀimiz Türklere geniĀ
ufuklar açacaktàr. KarĀàlàklà yatàràmlaràn iki
ülke arasàndaki iliĀkileri daha da ileriye götürecektir.” dedi. Jebali, konuĀmasànàn sonunda
Āura katàlàmcàlarànà Tunus'u ziyaret etmeye
davet etti.

OSTéM ORGANéZE SANAYé GAZETESé | 5

ARALIK 2012

RaylÜ sistemlerde milli marka kararlÜlÜðÜ
Raylu ulaĈum sistemleri sanayicileri, iĈbirliçi amacuyla îstanbul’da bir araya geldi. Tüm Türkiye’deki sektör temsilcilerinin tek çatu altunda güç
birliçini hedeŃeyen Anadolu Raylu UlaĈum Sistemleri Kümesi (ARUS) îstanbul Ticaret Odasu’nda iĈbirliçi toplantusu gerçekleĈtirdi.
ihtiyaç olduØunu bunun maliyetinin de 40 milyar lirayà bulacaØànà hatàrlatarak kümenin iĀbirliØine desteØinin devam edeceØini söyledi.

Anahtar teslimi ií için eko sistem íart

R

aylà sistemler sanayicileri geçtiØimiz
aylarda gerçekleĀen Ankara metro ihalesinde; Āartnameye eklemeyi baĀardàklarà %51’lik yerli katkànàn çok sàkà olarak
takip edilmesine karar verdiler. UlaĀtàrma BakanlàØà yetkilileri, Kosgeb, Tübitak, üreticiler,
yan sanayiciler, kalite Ņrmalarà, mühendislik
Ņrmalarà ve üniversitelerden oluĀan küme toplantàsànda bundan sonraki ihalelere %100 yerli
ürünle girmek ve raylà sistemde milli marka
oluĀturulmasà kararlaĀtàràldà.

%51 offsete sÜkÜ takip
Ankara metro ihalesini kazanan Çinli Ņrma
CSR’nin yetkililerinin de davet edildiØi küme
toplantàsà birçok ilklerin de yaĀanmasàna zemin oluĀturdu. Milli raylà sistemler markasà
çàkarmak ve ülke kaynaklarànàn içeride kalmasà
amacàyla kurulan ARUS, bu süre içinde mevcut
projelerin de takipçisi olduklarànà, offset kararlàlàØànàn da yaygànlaĀmasànà hedeņiyor. Ankara
metro ihalesinde ilk kez %51 yerli katkà Āartànàn
konulmasànàn bir milat olduØunun altà çizilerek
bu Āartàn sözde kalmamasà için uygulamanàn
çok sàkà takip edilmesi gerektiØi vurgulandà.
Toplantàya çaØràlan Çinli CSR Ņrmasàna en üst
düzeyden bu karalàlàk aktaràldà. ßhaleyi veren taraf olan UlaĀtàrma BakanlàØà Alt Yapà Yatàràmlarà Genel MüdürlüØü’nün yanànda Çinlilere;
bu kümede bulunan hangi üretici ve Ņrmalardan
kimlerle görüĀtüØü ve hangi anlaĀmalarà yaptàØà,
%51 yerli Āartànà nasàl tamamlayacaØà soruldu.

ParanÜn yarÜsÜ Türkiye’ye kalacak
UlaĀtàrma BakanlàØà Alt Yapà Genel Müdür
Yardàmcàsà Yalçàn Eyigün; CSR ile Ņnal dizayn aĀamasàna geldiklerini belirterek Āartnamede yerli katkà Āartànàn açàkça yazdàØànà,
bunun takipçisi olacaklarànà vurguladà. Küme
üyesi üretici ve yan sanayiciler ihaleyi veren
ve alan taraņarà tüm detaylaràyla sorgularken
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn; sürecin bizzat takipçisi olacaØànà, ihale
tutarànàn %51 orandaki paranàn Türkiye’de
kalmasà gerektiØinin altànà çizdi.

Āartlarà deØiĀtirebiliyorlar ancak bizim gibi
geliĀmekte olan ülkeler için engel oluĀturuyorlar. AB bize offseti yasaklarken kendi üyeleri
dàĀàndaki ülkelere bunu uyguluyor yine ABD
ileri teknoloji ürünlerin Çin’den kendi ülkesine girmesini engellemek için DTÖ Āartlarànà
deØiĀtirdi.’ dedi. ARUS BaĀkan Yardàmcàsà
Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan, Kemal DerviĀ zamanànda kurulan üst kurullaràn içeride baØàmsàz fakat geliĀmiĀ ülkelere baØàmlà olduØunu,
uygulamalaràn da milli markalaràn doØmasàna
engel olduØunu. Bu küme iĀbirliØiyle %51
offset kararà alàndàØànà bunun kanunlaĀarak
geniĀletilmesi gerektiØini belirtti. ÇelikdoØan,
bundan sonraki hedeŅn milli marka oluĀturmak
olduØunu söyledi. ÇelikdoØan raylà sistemlerde
tek alàcà kamu olduØu için; tüm yerli aktörlerin
tek kümeyle hareket etmesinin elzem olduØunu
savunuyor.

40 milyarlÜk araca daha ihtiyacÜmÜz var

Türkiye raylà sistemler sanayicileri ile bir araya gelen UlaĀtàrma HaberleĀme ve Denizcilik
BakanlàØà Alt Yapà Yatàràmlarà Genel Müdürü
Metin Tahan; ‘Sanayicinin emrindeyiz’ mesajàyla milli marka kahramanlaràna cesaret verdi. Tahan, Ankara ihalesinde %51 yerli katkà
Āartàna baĀta kendisinin de ihtimal vermediØini ancak kümenin àsrarlà çabalaràyla ve siyasi
mercilerin çok büyük katkàlarà ile bu kararà aldàklarànà belirtti. Yerli katkà kararànàn önemine

Offset kanunlaímalÜ
Yerli üretimin; yabancà marka ve yatàràmcàlarla
ülke içinde olabileceØini hatàrlatan Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan asàl hedeŅn milli üretim olmasà
gerektiØini dile getirdi. Milli markalaràn çàkaràlmasàyla dünya pazarànda rekabet eden sanayi
olunmalà diyen ÇelikdoØan; 2023 hedeņerinin
ancak bu yolla tutturulabileceØinin altànà çizdi.
Milli marka oluĀturulmasànàn önünde AB fasàllarà, Dünya Ticaret Örgütü ve Kamu ßhale
Kanunu’nun olduØunu da hatàrlatan ÇelikdoØan, siyasi iradenin ve bilinçli toplumun bu
engelleri aĀabileceØini de söyledi. ÇelikdoØan:
‘AB ve DTÖ kendi çàkarlarà doØrultusunda

deØinen Genel Müdür Tahan, sadece Ankara
metro ihalesinin maiyetinin 3 milyar lira olduØunu hatàrlattà. Yerlilik ve milli marka àsraràndan dolayà OSTßM yönetimine ve kümeye
teĀekkürlerini ileten Tahan, 2023 hedeņerine
göre 10 bin adet daha raylà sistem araçlaràna

ARUS BaĀkanà ve Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç; kümelenmenin
bir kalkànma modeli olduØunu, kümelerin nihai
ürünü hedeņemeleri gerektiØini önemle vurguluyor. Dünyadaki kümelenme örneklerini anlatan Güvenç’e göre Türkiye; kümelenmeyle
yerli üretimini artàrmazsa yok olmaya mahkum
olacak. Bu yüzden her fàrsatta sanayicinin yanànda olduØunu hatàrlatan Güvenç, sektörel
anlamda bir eko sistem oluĀturulmasànà ve
dàĀaràda hiçbir kimsenin kalmamasà gerektiØi
vurguluyor. ßstanbul’da tüm raylà sistemler
aktörleriyle bir araya geldiklerini belirten Güvenç tek bir çatànàn olmasà ve kimsenin dàĀaràda kalmadan gerçek anlamda iĀbirliØiyle güç
birliØi yapàlmasà gerektiØi görüĀünde. Güvenç;
kümelenmenin iĀ takipçiliØi ya da Ņkri birliktelik olmadàØànà asàl hedeŅn nihai yerli imalat ve
tasaràm olduØunun belirtiyor. Küme üyelerine
seslenen Prof. Güvenç, anahtar teslimi iĀ alabilmeleri için tüm aktörlerin bir arada olduØu
kümelenmeyi iĀaret ediyor.

1 trilyon dolar pazar
Türkiye’de raylà sistemde ana üretici konumuna gelen Ņrmalar devletin kendilerine proje
vermesi gerektiØini ancak bu yolla %100 yerli
ürünlerini dünya pazaràna açabileceklerini belirtiyorlar. ßpekböceØi markasàyla haŅf raylà
sistem aracà üreten Durmazlar Ņrmasànàn Proje Koordinatörü Taha Aydàn, dünyada 20 yàl
içinde 1 trilyon dolar pazar olduØunu hatàrlatarak bu rekabette Türkiye’nin önünde önemli
fàrsatlar olduØunu hatàrlattà. Aydàn, gerek offset
kararlarà ile gerekse devletin özel projeleriyle
yerli Ņrmalaràn önünün açàlmasà gerektiØini ve
kendilerinin katkàlaràyla artàk Devletin kalkànma stratejilerinde raylà sistemlerin de yer aldàØànà belirtti.

Bozankaya Ņrmasànàn Yönetim Kurulu BaĀkanà Murat Bozankaya da Amerika ve Almanya’daki projelerde yabancà markalarla
yer aldàklarànà ancak kendi ülkelerinde kendi
markalaràyla büyümek istediklerini belirterek
yabancà Ņrma ürünlerinin teknik özelliklerine ve
kalite sorunlaràna dikkat çekti. Mekke metrosunu alan Ņrmanàn çok ciddi teknik sorunlar yaĀadàØànà, bu yüzden Riyad ihalesine alànmadàØànà
hatàrlatàrken ülkemizde 5 adet raylà sistem aracà
alan bir belediyenin de aracàn henüz tasaràm aĀamasànda olan bu Ņrmadan haberi bile olmadàØàna
dikkat çekti. Yerli otobüs de ürettiklerini hatàrlatan Bozankaya; yine yakànlarda yapàlan bir belediyenin otobüs ihalesini yabancà bir Ņrmanàn aldàØànà oysa ki; tamamen yerli üretim yapan Türk
markasà fabrikalaràn iĀsizlikten Ņnans sàkàntàsà
çektiØini hatàrlattà.

Küme çalàĀmalaràna katàlan yan sanayiciler de
tek tek söz alarak Ņrmalarà hakkànda bilgi verdiler. OluĀturulacak olan yerli üretim analiz listesinde kendilerinin nerede yer alacaklarànà dile
getiren sanayiciler ‘bize iĀ planà verin, standardizasyon ve sertiŅkasyonumuza yol açàn’ mesajànà
verdiler.
Türkiye’nin ilk yerli tramvayà RTE2000 mode-

Ömer Yulduz
îstanbul UlaĈum A.ć.
Genel Müdürü

lini üreten ßstanbul UlaĀàm A.ÿ. Genel Müdürü
Ömer Yàldàz; yerlileĀtirme faaliyetlerinden toplan 19 milyon Euro kazanç saØladàklarànà belirtti. Milli marka için tasaràm yatàràmlaràna aØàrlàk
verdiklerini belirten Yàdàz, yerlilik politikalarà ile
milli ürünlerin desteklenmesi gerektiØi ve tüm
üretim süreçlerinde marka bilinciyle hareket etmenin önemini vurguladà.
Biz Railtur Vagon A.ÿ. olarak demiryolu araçlaràna boji ve tanker vagon yapmaktayàz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayàn UlaĀtàrma
Bakanàmàz Binali Yàldàràm’a, TCDD Genel Müdürü Sayàn Süleyman Karaman’a ve Tülomsas
Genel Müdürü Sayàn Hayri Avcà beye Minnet ve
TeĀekkürlerimizi sunaràz.
Bir ülkenin en önemli unsuru ürettiØi ürünü en
ucuz ve hàzlà Āekilde varàĀ noktasàna ulaĀtàrmaktàr. Benim asàl iĀim uluslararasà nakliye olduØu
için buradan yola çàkarak ulaĀtàrma sektöründe
sanayici olduk. BildiØiniz gibi Türkiye'de taĀàmanàn % 92 karayollarà ile yapàlmaktadàr Demiryolu payà ise yaklaĀàk % 5 tir bu yolcu taĀàmalarànda daha vahimdir ki yaklaĀàk %2 civaràndadàr.
Bu deØerler ile 2023 Hedeņerini dikkate alàrsak
ÿehiriçi ve ÿehirlerarasà Yolcu ve Yük taĀàmasà
konusunda yapàlacak çok iĀimizin olduØu görülmektedir. Bu iĀler nasàl yapàlacak? DàĀardan bu
iĀleri yapacak Sanayicimi ithal edeceØiz. Hayàr
bu ülkenin kendi sanayisi ve sanayicisi bu iĀleri
yapmaya muktedirdir, Yeter ki ortada Haset ve
Kàskançlàk olmasàn Yeter ki hepimiz bu ülkenin ali menfaatlerini her Āeyin üzerinde tutalàm,
Yeter ki sàrt sàrta verelim. Sàrt sàrta verdiØimiz
zaman Dünya ölçeØinde çok önemli yerlere
gelebiliriz. Tabi bunun için Kalite, Marka ve
Referans çok önemlidir. Biz Türk demiryolu sanayicisi olarak Almanya dan veya Amerika dan
referans almamàz çok zor. Bunu ancak Türkiye
den alabiliriz.
Hep kaliteli ve standart kullanàm ömrü 20 -30 yàl
olan ürünler üretmeyi amaçladàk. Ucuz ürünün
bakàm, onaràm ve iĀletme maliyetlerini dikkate aldàØànàzda en pahalà üründe daha pahalàya
mal olmasà bir tarafa ayràca iĀletme güvenliØi
ve emniyet risk ettiØi de dikkate alànmalàdàr.

Halis Turgut
Railtur
Yön. Krl. BĈk.
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Sahaya inmeyen öðrenciye
ruz!
diploma yok! Güvenç: Tok yatmÕyo
Merkez Kampüsü açuluĈunda sunum yapan Çankaya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç; üniversitelerin bilgiye tok, sanayi ve
üretimin ise bilgiye aç olduçunu söyledi.

Çankaya Üniversitesi'nde
Teknoloji Geliítirme
Merkezi açÜldÜ

K

OSGEB ile Çankaya Üniversitesi iĀbirliØi ile oluĀturulan
Teknoloji GeliĀtirme Merkezi
(TEKMER) hizmete açàldà.
Çankaya Üniversitesi RektörlüØü AmŅsi'ndeki törene KOSGEB BaĀkanà
Mustafa Kaplan, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, Ankara Sanayi Odasà BaĀkanà
Nurettin Özdebir, OSTßM Yönetim
Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn ve akademisyenler katàldà.

P

eygamber
Efendimize
ait “‘KomĀusu açken tok
yatan bizden deØildir.”
hadisini; “Yeme içme deØil
bilgi açlàØà” olarak yorumlayan
Güvenç, “Bizim akademik personelimiz sahada, sanayici ile iç
içe. Sahaya inmeyen öØrenciye
diploma vermiyoruz, sanayici
ile bilgisini paylaĀmayan hocalarà tercih etmiyoruz.” dedi.
Bilgi paylaĀàmànà KümeleĀme
faaliyetleri ile sürdürdüklerini
belirten Güvenç, beĀ yàl önce
OSTßM’de baĀlattàklarà üniversite sanayi iĀbirliØi adàmlaràyla
bugün 5. kümelenmeyi kurduklarànà söyledi. ßĀ ve ßnĀaat
Makineleri
kümelenmesiyle
baĀlayan çalàĀmalaràn Savunma,
Medikal, Yenilenebilir Enerji
ve Raylà Sistemler sektörlerinde
devam ettiØini ifade eden Güvenç akademik kamuoyuna ‘biz

tok yatàp uyumuyoruz’ mesajà
verdi.
Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç;
henüz teknokente sahip olunmamasàna raØmen 168 üniversite içinde Üniversitelerarasà
GiriĀimcilik ve Yenilikçilik
Endeksi’nde 17. Sàrada olduklarànà hatàrlattà.

Gül: ‘Çankaya’nÜn farkÜnÜ
OSTñM’de gördüm’
CumhurbaĀkanà Abdullah Gül,
Çankaya Üniversitesi’nin farkànà
OSTßM’de gördüm dedi. Çankaya Üniversitesi’nin Merkez
Kampüsü’nün açàlàĀànda konuĀan
CumhurbaĀkanà Gül, üniversitesanayi iĀbirliØinin en somut örneØini ‘OSTßM’i ziyaretimde sizden
deØil onlardan dinledim’ diyerek
kalkànmanàn anahtarànàn, bilgisini
sanayiye aktaran üniversiteler ol-

duØunun altànà çizdi.
15 yàl önce kuruluĀuna imza attàØà
Çankaya Üniversitesi’nin Merkez
Kampusu’nu açan CumhurbaĀkanà Abdullah Gül, "Çok Āükür
bugün Türkiye'de çok sayàda üniversite var, hepsiyle övünüyoruz,
üniversiteler sadece öØretim veren
yerler deØildir. Bunun ötesinde
araĀtàrma, geliĀtirme, bilimsel faaliyetlerdir ama bütün bunlar da
yeterli deØildir. Bütün bu biriktirdikleri bilgiyi sanayiye nasàl aktaracaklar, nihayetinde ekonomiye
nasàl yararlà hale gelecekler, bu
çok önemli. Yoksa bütün bilgiler
dershanelerde kalàrsa, bütün bilgiler kitaplaràn aralarànda kalàrsa,
yetiĀen öØrenciler sadece teorik
bilgilerle mezun olurlarsa onlaràn
hayata adaptasyonlarà oldukça
zor olacaØà gibi bugün baĀta özel
sektör olmak üzere kalkànmanàn
temel unsuru olan kaynaklardan
yararlanamamàĀ olurlar" dedi.

KOSGEB BaĀkanà Mustafa Kaplan
yaptàØà konuĀmada, KOSGEB'in 2008
yàlàndan itibaren kendini yenilediØini
ve destek programlarànà deØiĀtirdiØini
söyledi. KOSGEB’deki deØiĀim ve
dönüĀümün 4 temel üzerine kurulduØunun ifade eden Kaplan, TEKMER'in
sanayiciler ile üniversiteler arasànda bir
köprü vazifesi gördüØünü ifade eden
Kaplan, ekonomi kavramà içinde pazarlamanàn yanà sàra Ar-Ge ve inovasyonun büyük öneme sahip olduØunu
anlattà.
Çankaya Üniversitesi Rektör Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç de üniversite-sanayi iĀbirliØinin geliĀtirilmesi
amacàyla hazàrlanan proje kapsamànda
kurulan TEKMER'in teknoloji geli-

Āimine katkà saØlayacaØànà söyledi.
Üniversitelerin son yàllarda teknoloji
ve bilim alanànda önemli mesafeler
kat ettiØini de belirten Güvenç Āunlarà
söyledi: 'Akademisyenler olarak yàllardàr yaptàØàmàz bilimsel çalàĀmalaràn
nihai ürüne dönüĀüp dönüĀemeyeceØini iç dünyamàzda tartàĀàrdàk. Artàk bu
endiĀelerimiz ortadan kalktà. Bugün
üretilen bu bilimlerin katma deØerli
ürünlere dönüĀtüØünü görebiliyoruz.
Çankaya Üniversitesi olarak biz de
Teknoloji GeliĀtirme Merkezi kurarak imkanlaràmàzà bu yönde harcadàk.
Tercihimizi bu yönde kullandàk. Ülkemizin ve ilimizin ekonomik olarak geliĀebilmesi için üniversitelerimizdeki
bilgiyi sanayimizde üretime dönüĀtürmeliyiz. Bunu baĀarabilirsek önümüzü
kesebilecek bir güç yoktur.
Ankara Sanayi Odasà BaĀkanà (ASO)
BaĀkanà Nurettin Özdebir ise yaptàØà
konuĀmada, Ankara’là sanayicilerin
giriĀimci bir ruha sahip olduØunu belirterek ''Üniversiteli giriĀimciler ve
sanayiciler üretim ve istihdama daha
fazla katkà saØlàyor. Biz KOSGEB
ile devlet desteklerinin artmasànà istiyoruz. TEKMER ile KOSGEB'den
aldàØàmàz destekler önemli oranda artacaktàr.” dedi.

“Kümeleímezsek yok oluruz”

OSTîM’li kauçuk üreticileri sektörel rekabetçilik gücünü arturmak, verimlilik ve inovasyon çaluĈmalarunu huzlandurmak amacuyla kümelendi. Günümüzde kümeleĈmenin çok önemli olduçu deçerlendirmesinde bulunan Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç,
“Küme olmazsak hiç bir Ĉey yapamayacaçuz.” dedi.

K

auçuk, ev yaĀantàsàndan endüstrinin avantajànà korumalarà ve ihalelerdeki yerli oraçeĀitli alanlaràna, yarà mamulden nihai nànàn çoØalmasà kümeleĀmeye baØlà.
ürüne kadar geniĀ bir sahada kullanàKüme faaliyetlerinin baĀaràlà solabilen ve dünya genelinde yàllàk 15
nuçlarà OSTßM’deki kauçuk üremilyon tonun üstünde üretim poticilerini de tek çatà altànda toplatansiyeline sahip bir madde. Bilim,
maya yönlendirdi. Üreticiler, ilk
Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn
adàmà Çankaya Üniversitesi’nin
2012/1 Sayàlà Kimya Sektörü
araĀtàrmasàyla attà. Bu amaçla
Raporu’na göre; sektör içerisinde
Ņrmalardan alànan bilgiler ve
plastik ve kauçuk ürünleri önempazar araĀtàrmalarànàn ardàndan
li bir yerde. 2011 yàlànda aØàrlàklà
hazàrlanan “Kauçuk Sektörü
kapasite kullanàm oranà kauçuk ve
Stratejàk Yol Haritasà” OSTßM
plastik ürünleri imalatànda %76,2
ODTÜ Teknokent’te düzenleĀeklinde gerçekleĀti. ßthalat aØàrlàk- Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç
nen toplantàyla açàklandà.
là olan sektörde, Ņrmalaràn rekabet

Çankaya Üniversitesi ßĀletme Bölümü ÖØretim
Görevlisi Dr. ßrge ÿener, Elektronik ve HaberleĀme MühendisliØi Bölüm BaĀkanà Prof. Dr.
Celal Zaim Çil, Çankaya Üniversitesi GiriĀimcilik ve ßnovasyon Uygulama ve AraĀtàrma
Merkezi Müdürü Meral Sayàn tarafàndan hazàrlanan çalàĀmada ilk olarak “Kauçuk Sektörü
Yerel Rekabetçilik Analizi: “Rekabet Elmasà”
baĀlàØà ele alàndà. Analizde Ņrmalar için girdi
koĀullarà, Ņrma stratejileri, yerel rekabet ve
iĀbirliØi ortamà, ßĀbirliØi kurumlarà, destekleyici kurumlar, talep koĀullarà ve talebin yapàsà
hakkànda ortaya çàkan avantaj ve dezavantajlar
paylaĀàlàyor.

Zahmet nimet olacak
“Nanoteknoloji yaklaĀàyor, kapàmàzàn eĀiØinde. Malzeme çok önemli; kauçuk da malzemenin bir parçasà, plastik onun bir parçasà.”
görüĀünü dile getiren Çankaya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç,
kauçuk üreticilerinin zaman kaybetmeden
kümeleĀmesi gerektiØini söylüyor. Güvenç,
“Küme olmazsak hiç bir Āey yapamayacaØàz,
hiçbir ihaleye de giremeyeceØiz. Küme olunduØu zaman aramàzda iĀbirliØi yapmasak bile

yan yana duruĀumuzun büyük etkisi oluyor.
Ruh kazanmàĀ, geleceØe birlikte bakmaya
baĀlamàĀ, birbirine güvenen, iĀbirliØi yapan
bir kümeye oluĀtuØu zaman kim bilir neler
olacak.” diyor.
Hazàrlàklarda sona gelindiØine iĀaret eden Güvenç, bundan sonraki süreçte somut adàmlaràn
atàlmasà gerekliliØi üzerinde durdu. Güvenç,
“Bu, küme için bir yol haritasà olacak. Herkesin kafasànda soru iĀaretleri var; “Kümeye girdik de ne olacak?” Burada sihirli deØnek yok.
BaĀlangàçta çekeceØimiz zahmet size nimet
olarak ileride gelecek. Birden bire hiçbir Āey
olmuyor. Firmalarànàzàn içerisinde üniversite
olarak proje yapmaya, problemlerinizi yavaĀ
yavaĀ çözmeye, àslah etmeye baĀlayacaØàz.
Eksikliklerinizi, maliyet muhasebenizi, yönetim organizasyonunuzu, verimliliØinizi iyileĀtirmeye çalàĀacaØàz. Bu çalàĀmalarà yaparken
paralel olarak kümede belirlediØimiz stratejik
yol haritasànda yer alan iĀleri yapmaya devam
edeceØiz. Kümenin baĀaràlà olmasà tamamen
size baØlà. Sizler ne kadar birbirinize yaklaĀàr, güvenir ve iĀbirliØine açàk olursanàz
küme o kadar baĀarà saØlar.” dedi.
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ìehirlerimizde raylÜ ulaíÜm
sistemleri ihtiyacÜ ve planlanmasÜ
Dr. Remzi TOPRAK

verilmesi raylà sistemlerin yapàmàndan daha
önemlidir. UlaĀàm yatàràmlarà, büyük Ņnansman gerektirmesi, tamamlanmasànàn zaman
almasà, yapàm ve iĀletme aĀamalarànda Āehir
içi yaĀama tartàĀàlmaz etkilerinin olmasà nedeniyle planlama, yapàm ve iĀletme aĀamalarànda ciddi temellere dayandàràlmalà ve gerekli
planlama, Ņnansman ve örgütlenme modelleri
oluĀturulmalàdàr.

R

aylà ulaĀàm sistemleri en geniĀ anlamàyla “sabit bir yola (ize, raya vb.)
baØàmlà olarak hareket ederek yük ve
yolcu taĀàyan tek ya da birleĀik araçlarla, bunlaràn yardàmcà tesislerinden oluĀan sistemler”
olarak tanàmlanabilirler. Bu tanàm içine tarihsel geliĀim içinde görülen ahĀap, demir ray
ve beton yol üzerinde çalàĀan tek raylà (mono
ray), çift raylà (düo ray) sistemler ve izli otomatik toplu taĀàm sistemleri (AGT: Automated
Guideway Transit) girmektedir. Farklà çekiĀ
tipleri olan atlà, kablolu, buharlà, dizelli, elektrikli, hava basànçlà, jet motor çekiĀli türler ile
demirle demir, demirle lastik, betonla lastik,
hava yastàØà, manyetik yastàk gibi sürtünme
ve kaldàrma biçimleri kullanàlan raylà sistemler
de bu kapsamàn içindedir. Ayràca, bu tanàmàn
içinde zeminde, zemin altànda ya da üstünde
giden raylà sistemler de yer almaktadàr.
ÿehir içi geliĀimin belirli bir aĀamasàndan
sonra ana eksenlerdeki ulaĀàm talebinin ancak
raylà sistemlerle gerekli Āekilde ve ekonomik
biçimde karĀàlanmasà mümkün olabilmektedir. Yapàlan çalàĀmalar, bu yargànàn geliĀmekte
olan ülkeler açàsàndan daha büyük oranda geçerlilik taĀàdàØànà göstermektedir. Gerçekten
de bugün dünyada tramvaydan metroya kadar
çeĀitli raylà sistemler yüzlerce Āehrin ulaĀtàrma
sistemlerinde önemli bir rol oynamaktadàr.
Son zamanlarda geliĀmekte olan ülkelerin
büyük Āehirlerinde de raylà sistemlerin oluĀturulmasà çalàĀmalarà yaygànlaĀmaktadàr. Ülkemizde ßstanbul, Ankara ve ßzmir’den sonra
Konya, Bursa, EskiĀehir, Kayseri, Adana,
Samsun, Gaziantep ve Antalya da raylà sistemler geliĀtirmiĀ ve geliĀtirmekte Āehirler arasàna
girmiĀ bulunmaktadàr. Bu Āehirlerin yanà sàra
birçok Āehirde de raylà sistem planlamalarà yapàlmaktadàr.
Büyük Āehirlerin ulaĀàm sorunlarà, onlaràn sosyal ve ekonomik varlàklarànà sürdürebilmeleri,
gelecekte yaĀanàlàr çevreler olabilmeleri bakàmàndan büyük önem taĀàmaktadàr. Gürültünün ve hava kirliliØinin azalmasà, enerjinin
daha v erimli kullanàmà, konforlu, güvenilir ve
emniyetli taĀàmacàlàk gibi katkàlarà göz önüne
alàndàØànda raylà taĀàmanàn Āehir içi yolcu taĀàmacàlàØàndaki önemi açàktàr. Bu nedenle günümüzde hàzla artan nüfus, iĀgücü ve araç sa-

hipliØine paralel olarak ulaĀàm sorunlarà hàzla
büyüyen Āehirlerimizde, ekonomik ve verimli
bir ulaĀàm sistemi oluĀturmanàn en temel koĀulu, diØer taĀàma sistemleri ile entegre olmuĀ bir
raylà sistem aØànàn oluĀturulmasàdàr.

Bununla birlikte, kaynaklaràn sànàrlà olduØu
ve eldeki kaynaklaràn daha dikkatli kullanàlNüfusu 1 milyonu aĀan Āehirlerde, sàkàĀàk
masànàn gerekli olduØu bir ortamda sistem
saatlerde bir yöndeseçim kriterlerinin geki ulaĀàm talebinin
liĀtirilmesi ve bunlara
6000 yolcuya ulaĀ“Gürültünün ve hava
temel olarak oluĀturulan
masà
durumunda
çalàĀmalaràn belli stankirliliçinin
azalmasu,
otobüs ile taĀàmanàn
dartlara oturtulmasàna ihenerjinin daha verimli
yeterli olduØu, ancak
tiyaç vardàr. Dünyadaki
6000–15000 yolcu
kullanumu, konforlu,
örnekleri Āehirlerimizin
arasànda tramvay ve
ihtiyaçlarà doØrultusunda
güvenilir ve emniyetli
haŅf metro, yolcu
uygulamaya geçirmemiz
sayàsànàn
15000’i
taĈumaculuk gibi katkularu
gerekmektedir. ÖrneØin
geçmesi durumunda
Āu anda Avrupa Āehirlegöz önüne alunduçunda
ise metronun gerekli
rinde, Āehirlerin imajànà
olduØu genellikle uzraylu taĈumanun Ĉehir içi
yenilemek ve böylece
manlar tarafàndan kayolcu taĈumaculuçundaki
Āehir ekonomisini canbul edilmektedir. Bu
açàdan bakàldàØànda
landàrmak amacàyla yayönemi açuktur.”
ülkemizde ßstanbul,
gànlaĀan tramvay veya
Ankara ve ßzmir bu
haŅf raylà sistemler,
sànàrlarà çoktan aĀülkemiz için, ancak Āehir içi ulaĀàm talebinin
màĀlardàr. ßstanbul’da bir yöndeki saatlik yolcu
karĀàlanmasànda bu sistemlere gerek varsa düdebisi 20–30 bin yolcuyu aĀan birçok eksen
Āünülmelidir.
bulunmaktadàr. Bu düzeyde olmasa da Ankara, ßzmir ve birkaç Āehrimizde yoØun traŅk
Hazàrlanan ulaĀàm etütlerinin bilimsel temeleksenleri vardàr. Bu nedenle, baĀta ßstanbul ve
lere dayalà araĀtàrmalarà içermesi ve önceliAnkara olmak üzere bütün büyük ĀehirlerimizØin Āehir içi ulaĀàm planànàn hazàrlanmasàna

SSM’de yeni bir platform

S

SM tarafàndan yapàlan duyuruda;
bundan sonraki süreçte “Savunma
Sanayii Ürün KataloØu” oluĀturulmasàna yönelik çalàĀmalaràn portal
üzerinden sürdürüleceØi ve bu kapsamda
üyelik ve veri giriĀ iĀlemlerinin http://
sanayilesme.ssm.gov.tr adresinden gerçekleĀtirileceØi bildirildi. Duyuruda ayràca, karĀàlaĀàlan sorunlarla ilgili sanayilesme@ssm.gov.tr e-posta adresine bilgi
verilebileceØi belirtildi. MüsteĀarlàk bünyesindeki projelerde faaliyet gösteren ya
da göstermek isteyen Ņrmalar için portala
giriĀ SK/O 2011 yönergesi ile zorunlu
hale getirildi.

PortalÜn iílevi
Savunma sanayii alanànda çalàĀan Ņrmalaràn birbirilerinden haberdar olmalarànà
ve iletiĀimlerini arttàrmalarànà, bu alanda

de raylà ulaĀàm sistemleri hayata geçirilmeye
baĀlanmàĀ, hatta metro, haŅf raylà ve hàzlà
tramvay sistemleri de iĀletmeye alànmàĀtàr.

faaliyet göstermek isteyen Ņrmalaràn da
kendilerini tanàtabilmelerini saØlayacak
portaldan elde edilecek verilerle savunma
sanayii ana ve yan sanayii Ņrmalaràyla ilgili sürekli güncellenecek bir veri tabanà
oluĀturulacak. Bu veriler, 2012-2016 yàlà
Stratejik Planà’nda öngörülen yetenek
envanteri ve potansiyel yerli alt yüklenici
listesine temel teĀkil edecek. Portalda Ņrmalaràn yararlanabileceØi; Stratejik Plan
2007-2011, 2009-2016 Sektörel Strateji
Dokümanà, Stratejik Plan 2007-2011,
2009-2016 Sektörel Strateji Dokümanà,
Sanayi Katàlàmà Offset Esaslarà Rehberi
2011, Savunma Sanayii MüsteĀarlàØà'na
SK/O Taahhüdü Bulunan Firmalar, ßhracat ve Teknolojik ßĀbirliØi Türü Offset Ön
Onay ve Kredilendirme ßĀ AkàĀ ÿemasà
gibi baĀlàklarda bilgiler de bulunuyor.

Günlük toplam toplum taĀàma yolcu miktarànàn 700 binden fazla olduØu tahmin edilen
yerleĀim yerlerinde bu yolculuklaràn tek bir
ulaĀàm türüyle yapàlmasà beklenmemelidir. Bu
talep düzeyinde sadece otobüs tercih edilirse
traŅØin tàkanmasà, ulaĀàm araçlarànàn kapasitelerinin üzerinde yolcu taĀàmasà, yolculuk süresinin artmasà, araç iĀletme hàzànàn azalmasà
ve otobüs Ņlosunun çok çabuk yàpranmasà söz
konusu olacaktàr. Hizmet düzeyindeki bu tür
sorunlar özel araçlà yolculuklarà da özendirici
etki yapabilecektir.
Otobüse dayalà toplu taĀàmacàlàkla birlikte yoØunlaĀan özel araç kullanàmànàn Āehirlerde yol
açacaØà çevresel etkiler de unutulmamalàdàr.
Benzer Āekilde sadece raylà ulaĀàm sistemleriyle yolcu taĀànmasà toplu taĀàmacàlàk akslaràna
kolay eriĀilebilir uzaklàkta olanlaràn daha fazla
faydalanmasàna, diØer gruplaràn ise ancak özel
araçlaràyla duraklara ulaĀmak suretiyle bu sistemleri kullanmasàna yol açabilecektir. Bunun
sonucunda da özel araç traŅØini arttàrmak veya
raylà sistemleri kapasiteleri altànda çalàĀtàrmak
gibi iki olumsuz tercihle karĀà karĀàya kalànacaktàr. Bu nedenle, Āehirlerimizde yapàmà sürdürülen veya planlanan raylà ulaĀàm sistemlerinin diØer ulaĀàm sistemleri ile bütünleĀtirilmesi
gereØi açàktàr. Benzer Āekilde sistem tercihlerinin Āehirsel geliĀmeyle entegre olmasà da
önemli ve zorunludur. ÿehir içi yolcu taĀàmacàlàØànda toplu taĀàm sistemlerinin özendirilmesi
ve gerekli olduØu durumlarda raylà sistemlerin
yapàlmasà, en ucuz veya en geliĀmiĀ teknoloji
yerine en uygun sistemin tercih edilmesi kaynaklaràn etkili ve verimli kullanàmà açàsàndan
oldukça önemlidir.
Son söz olarak, raylà ulaĀàm sistemlerinin
yalnàz baĀlaràna Āehir içi ulaĀàm sorununu çözemeyeceklerinin bilinci ile Āehir içi ulaĀàm
sisteminin bir bütün olarak düĀünülmesi ve
yönetilmesi gereØi hatàrdan çàkaràlmamalàdàr.

Savunma Sanayii
MüsteĈarluçu tarafundan yürütülen
sanayileĈme faaliyetleri kapsamunda, savunma
sanayii łrma,
ürün ve yetenek
envanteri oluĈturulmasuna yönelik
olarak hazurlanan
“SSM Savunma
Sanayii Portalu”
łrmalarun giriĈlerine açuldu.
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3GEN "MİLLİ GURURUMUZ"

Türkiye’de gerek tasaràm
gerekse otomotiv çözümleri
bakàmàndan yerli otomobile
gönül veren bir çok kiĀi bulunuyor. ÇoØu yerli üretici
de proje ve Ņzibilite aĀamasànda. YetiĀtirdiØi öØrencilerinden ve yakàn dostlaràndan
bir ekip kurarak ortaya çàkan
iddialà isimlerden
biri de Serdar Sapmaz.

MOKAP

Sapmaz ve ekibi yüzde yüz
elektrikli ve hibrid motor olmak üzere iki farklà Āekilde
3GEN adànà verdiØi bir araç
tasarladà.
3GEN’in macerasà;
tasarl
Serdar
Serda Sapmaz’àn baĀ tasaràmcàsà
ràmcà olduØu, adànà tasaràmàndan
mànda alan süper spor bir
araç modeliyle 2010 yàlànda
baĀladà.
Türkiye’nin uzun
baĀlad
süredir
süred özlemini ve hayalini
kurduØu
bir projeyi gerçekkurdu
leĀtirmek
için 2 kiĀiyle yola
leĀtirm
çàktàklarànà belirten Sapmaz,
çàktàk
projede
projed bugün itibaràyla 16
kiĀinin
kiĀini görev aldàØànà söyledi. Sapmaz,
“Tüm ekibimizle
Sa
ve olaØan
üstü gayretlerimizola
le 3GEN’i
yollara hazàrlàyo3G
ruz.” dedi.

Gazi Üniversitesi tarafàndan
da desteklenen 3GEN, tüm
dünyada adàmàzà duyurmaya
hazàrlanàyor. 1/1 ölçekteki
maketi Gazi Üniversitesi’nde
sergilenip tüm Türkiye'nin
beØenisine sunulacak olan
aracàn Cenevre ve Detroit
Auto Show gibi dünyaca ünlü
fuarlarda sergilenmesi hedefleniyor.

Fiber ve karbon Ņber gövde
ve alüminyum Āaseye sahip olmasà planlanan 3GEN,
2014’de kullanàcàlaràna kavuĀacak. Böylece Türkiye ilk
yerli elektrikli spor otomobilini üretmiĀ olacak.

Milli Otomobil Projesi ilgi görüyor
OSTîM Teknoloji A.ć. Yönetim Kurulu BaĈkanu Sedat Çelikdoçan'un milli otomobil projesi
medyada ilgi görüyor. Geçen ay OSTîM Gazetesi'nde ana hatlaruyla yayunlanan Milli Otomobil Projesi pazar sorununa farklu çözümler getiren yerli otomobil projesi oldu.

B

aĀbakan Recep Tayyip ErdoØan'nàn 2 yàl önce yerli
otomobil üretimi konusunda vizyon belirlemesinin
ardàndan bir çok yerli ütretici projeye talip oldu.
GeçtiØimiz ay UludaØ Üniversitesinde otomobil üretimi
konulu geniĀ katàlàmlà bir çalàĀtay yapàldà. Konsept araç
üretiminden elektirikli Ar-Ge çalàĀmalarànàn zorunluluØuna kadar yerli birikimler masaya yatàràldà. ÇelikdoØan'àn
yàllardàr üzerinde çalàĀtàØà proje öncelikle motor ve tasaràmànàn yerli olmasà gereliØiØi ön plna çàktà. Teknoloji ve

tasaràmà yerli olan otomobilin milli marka olabileceØi vurgulandà. Medya ve siyasi çevrelerde de ilgi gören proje pazar sorununa da farklà yaklaĀàmlar sunuyor. Bu perpektiņe
baĀlanacak projeyle 2023'te otomobil üretiminde dünyada
ilk 10'a nasàl girilebileceØi ön görülüyor. Konsorsiyumla
üretilebilecek ototmobil gelecete Çin ve Hindistan'la yaràĀabilecek yàlda 3 milyon üretilebilecek. Ar-Ge maliyetleri
de düĀük olacaØàndan 4-5 yàl içinde 5 modelle milli marka
yollara çàkabikecek.

Kurtulmuí OSTñM projelerini dinledi

O

STßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn, yerli üretimin ülkemizin ekonomik ve teknolojik geliĀimine ivme
kazandàracaØànà, sanayicilerin yabancà ülkelerin kamu alàmlarànda uyguladàØà hassasiyeti
Türkiye’de de görmek istediklerini kaydetti.
Türkiye’de üretilen otomotiv ürünlerinin, kalitesini uluslararasà piyasada kendini kabul ettirdiØini ifade eden ve Türkiye’nin uluslararasà
milli markasànà oluĀturmasà gerektiØini vurgulayan OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yönetim Kurulu
BaĀkanà Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan BaĀbakan
Recep Tayyip ErdoØan’a sunulan yerli otomobil
projesini anlattà. Doç. Dr. ÇelikdoØan, projeye
göre 5 ayrà segmentte otomobilin kademeli olarak planlanàp üretileceØini, bu pazar ve nüfusa
sahip ülkelerle konsorsiyum kurulabileceØini
söyledi. ÇelikdoØan, üretim aĀamasàna gelen
MßLRES (Milli Rüzgar Türbini) hakkànda bilgi
verdi.
AK Parti Genel BaĀkan Yardàmcàsà Numan
KurtulmuĀ, mili ve yerli projelerin varlàØàndan
var memnun olduØunu ve bu projeleri daha
geniĀ bir zaman diliminde dinleyeceØini söyledi.

OSTîM Yönetim Kurulu BaĈkanu Orhan
Aydun ve OSTîM Teknoloji A.ć. Yönetim
Kurulu BaĈkanu Doç.
Dr. Sedat Çelikdoçan,
AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel
BaĈkan Yardumcusu
Numan KurtulmuĈ’u
ziyaret ederek yerli ve
milli üretim konusundaki görüĈlerini ve
OSTîM’in bu yöndeki
çaluĈmalarunu paylaĈtu.
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Nanoteknolojide
mükemmeliyet merkezi
Bilkent Üniversitesi bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren Ulusal Nanoteknoloji AraĈturma Merkezi (UNAM)
nanoteknoloji araĈturmacularunun
üssü durumunda. Merkezde; hidrojen depolama, karbon nanotüpler,
spintronik silisyum nanoteller, łber lazerler, silisyum nanokristaller
konularunda önemli çaluĈmalara imza
atuluyor. UNAM Direktörü Prof. Dr.
Salim Çuracu, kurumu, nanoteknolojide
“Türkiye’nin mükemmeliyet merkezi”
olarak niteliyor.

Son yàllarda nanoteknolojinin geliĀimi amacàyla;
ABD, Japonya, AB ülkeleri, Kore, ßsrail, Güney
Afrika BirliØi, Kanada gibi ülkelerde her biri 100
milyon Dolaràn üzerinde harcama yapàlarak çok
sayàda Ulusal AraĀtàrma Merkezleri ve Enstitüleri kuruldu.
Türkiye’de ise akademik çevrelerin ortak görüĀü nanoteknolojide geç kalàndàØà yönünde. Ülkemizde nanoteknoloji
çalàĀmalarà Bilkent Üniversitesi bünyesindeki Ulusal Nanoteknoloji AraĀtàrma Merkezi
(UNAM) Projesi ile hàzlanma
sürecine girdi.

ladàØà katkàlar TÜSßAD, TÜBßTAK ve TTGV
tarafàndan nanoteknoloji ödülü ile ödüllendirildi.
Faaliyetleri Bakanlar Kurulu kararà ile ulusal nitelikte bir enstitüye dönüĀtürüldü.

Türkiye’nin mükemmeliyet merkezi
UNAM Direktörü Prof. Dr. Salim Çàracà, kurumu, nanoteknolojide “Türkiye’nin mükemmeliyet merkezi” olarak niteliyor. Merkezde
son zamanlarda yapàlan bilimsel ve teknolojik
çalàĀmalaràn hem içerik hem de kalite açàsàndan
sàçrama yaptàØànà vurgulayan Çàracà, çeĀitli alanlarda en yüksek etki faktörüne (impact factor) sahip olan,
bugüne kadar Türkiye’den
hiçbir makalenin yayànlanmadàØà bilimsel dergilerde,
Türkiye kökenli ilk makalelerin UNAM’dan çàktàØànà
belirtiyor.
UNAM
araĀtàrmacàlarànàn
çeĀitli ulusal ve uluslararasà
proje yaràĀmalarànda birincilik ödülleri aldàklarànà, yüksek
lisans ve doktora örgencilerinin
tez aĀamasànda teknoloji Āirketleri kurarak, geliĀtirdikleri yüksek teknoloji ürünlerini pazarlamaya baĀladàklarà bilgisini veren Çàracà, son yàllarda
ülkemizde ki üniversitelerden yapàlan
patent baĀvurularànàn ve alànan patentlerin çoØunun UNAM tarafàndan gerçekleĀtirildiØini ifade ediyor.

Prof. Dr. Salim Çuracu
UNAM Direktörü

2006 yàlànàn baĀànda baĀlayan
UNAM-Ulusal Nanoteknoloji
AraĀtàrma Merkezi Projesi’nin
1. Fazà zamanàndan bir yàl önce bitirildi. Bu faz
döneminde bina ve araĀtàrma ekipmanàna deØeri 28 milyon TL olan yatàràm yapàldà. 2006 yàlà
ortalarànda baĀlayan ve bir buçuk yàlda bitirilen
UNAM binasà yaklaĀàk 9000 m2
kapalà alanda titreĀim ve sàcaklàk
kontrollü 62 laboratuvar, konferans salonu ve oŅsleri baràndàràyor. 1. Faz döneminde alànan cihazlaràn çoØu kurularak araĀtàrma
çalàĀmalarànda kullanàlmaya baĀlandà. Bu sürede
UNAM’da hidrojen depolama, karbon nanotüpler, spintronik silisyum nanoteller, Ņber lazerler,
silisyum nanokristaller konularànda önemli çalàĀmalar yapàlarak UNAM’àn nanoteknolojiye saØ-

Öðrenmek ve çalÜímak
mutluluktur
Ümit Kaplan îĈ Okulu öçrencileri Dünya Engelliler Günü’nde çifte
mutluluk yaĈadu. Okulun Matbaa Atölyesi’ne OSTîM’in araculuçuyla
kazandurulan ‘Tampon Basku Makinesi’ hizmete girdi. AçuluĈ törenine
katulan Milli Eçitim Bakanluçu MüsteĈar Yardumcusu Merdan Tufan,
engellilerin meslek edinmeleri kadar istihdamunun da önemli olduçunu söyledi.
mit Kaplan ßĀ Okulu öØrencileri
eØitimlerini ürüne dönüĀtürüyor.
Meslekle ilgili temel ve teorik bilgileri aldàktan sonra üretimde kullanàlan
alet, makine ve takàmlarla çalàĀabilme
yeteneØini geliĀtirici eØitim–öØretim
faaliyetleri yapan öØrenciler; AØàrlama
ve Servis, Baskà, Çiçek, Dokuma, Gàda
Teknolojisi, Matbaa, Takà, AhĀap ve
Trikotaj gibi çeĀitli meslek dallarànda
hayata hazàrlanàyor. Bu sayede yaĀamlaràna farklà bir pencere açan öØrencilerin,
eØitim araçlarànàn temininde hayàrsever
iĀadamlaràndan da destek geliyor. Okulun Matbaa Atölyesi için ihtiyaç duyulan
‘Tampon Baskà Makinesi’ OSTßM’in
aracàlàØàyla Yakup SaØlam tarafàndan
temin edildi. Aynà atölyeye Yusuf Tekin
de ‘Hava Kompresörü’ kurulumunu gerçekleĀtirdi.

Ü

M

addeyi atomik ve moleküler seviyede
kontrol etme bilimi olarak tanàmlanan
nanoteknoloji; atomlaràn diziliĀini tasarlayarak yeni yapay malzemeleri ortaya çàkarabilen, molekülleri iĀlevsel duruma getirebilen,
elde edilen bu yapàlaràn olaØanüstü özelliklerini
mevcut ürünleri geliĀtirmekte kullanan veya tamamen yeni teknolojik ürünler elde edebilen bir
özelliØe sahip. 21. yüzyàla damgasànà vuracaØàna
inanàlan bu bilim dalànàn ‘nanomalzeme’ olarak
adlandàràlan ürünleri; savunma, tekstil, otomotiv,
inĀaat, elektronik sektörleri ile yeni tedavi yöntemlerinde ve ilaç sanayinde yerini almaya baĀladà.
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Çàracà,”UNAM’da yapàlan araĀtàrmalar sonucu kamu ve özel sektörden önemli
kuruluĀlaràn teknolojik problemlerine çözümler geliĀtirilmiĀtir. Çok kàsa geçmiĀine raØmen,
UNAM’àn hàzla yükselen baĀaràsànàn temelinde
araĀtàrmacàlaràmàzàn bilimin sànàrlarànà zorlayarak
ileri teknoloji geliĀtirmeye yönelik tutkularà ile
modern araĀtàrma altyapàmàza kolaylàkla eriĀebilmeleri yatmaktadàr. Bilkent‘ten, diØer üniversitelerden ve sanayi sektöründen araĀtàrmacàlaràn
UNAM’àn dünya standartlaràndaki araĀtàrma
laboratuvarlarànà günün her saatinde kolaylàkla
kullanabilmeleri ülkemizde takdirle karĀàlanan
yeni bir vizyondur. Bu sayede Bilkent dàĀàndaki
çok sayàda araĀtàrma çalàĀmasàna da önemli katkà
saØlanmàĀtàr.” dedi.

3 Aralàk Dünya Engelliler Günü’nde her
iki iĀadamàna ve OSTßM’e, baskà makinesinin alàmànda gösterdikleri duyarlàlàk
nedeniyle Milli EØitim BakanlàØà MüsteĀar Yardàmcàsà Merdan Tufan tarafàndan
plaket takdim edildi.

ler sayesinde çocuklaràmàz kendi kendine ayakta durabiliyor, iĀini görebiliyor.
Okul içinde ve sosyal hayatta fert olarak
kendini ifade edebiliyor.” dedi.
OSTßM OSB Bölge Müdürü Adem Aràcà
da OSTßM bünyesinde engellilerin çalàĀma hayatàna katàlmalarà için uygulamalar olduØunu, ßĀkur’un yapacaØà bütün
iĀlemleri yerine getiren ßstihdam OŅsi
aracàlàØàyla iĀ ve eleman arayanlaràn bu
platformda buluĀtuØunu kaydetti. Aràcà,
engelli bireylerin istihdamànàn, iĀverenlerin gündemine daha fazla taĀànmasà
gerektiØine iĀaret etti.
Ümit Kaplan ßĀ Okulu öØrencileri eØitimlerinin ardàndan çalàĀma hayatàna
kazandàràlàyor. Dönem baĀànda 4 öØrencisi iĀe yerleĀtirilen okulun Āu anda 30
öØrencisi çalàĀàyor. Okul yetkilileri ilk
dönemin sonunda bu sayàyà 50, Haziran
2013 itibaràyla da okul mevcudunun yaràsà olarak hedeņiyor.

Eðitim hayata hazÜrlÜyor
Engellilere yönelik eØitim merkezlerinin
ailelerin geleceØe yönelik endiĀelerini
ortadan kaldàracaØànà belirten MüsteĀar
Yardàmcàsà Merdan Tufan, “Bu merkez-

ORSñAD büyüyor

OSTîM OSB Yönetim Kurulu üyeleri tarafundan Organize Sanayi Bölgesi îĈadamu ve Yöneticileri Derneçi (ORSîAD) ziyaret
edildi. Dernek BaĈkanu Özcan Ülgener, ORSîAD’un vizyonunu
geliĈtirmeye yönelik çaluĈmalar içinde olduklarunu belirtti.

O

STßM Yönetiminin ziyaretinden
duyduklarà memnuniyeti dile getiren ORSßAD Yönetim Kurulu BaĀkanà
Özcan Ülgener, Dernek olarak OSTßM
OSB’yi aØabeyleri olarak gördüklerini
belirtti. ORSßAD’àn her geçen gün geliĀtiØine dikkat çeken Ülgener, 13 yàlà
aĀkàn süredir çalàĀmalarànà sürdüren
ORSßAD’àn sorumluluklarànàn bilincinde olduØunu kaydetti. OSTßM’in
ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluĀu olma yolunda ilerlediØini söyleyen
BaĀkan Ülgener, “ÇalàĀmalaràmàzda en
büyük destekçilerimizden biri sizlersiniz;
OSTßM bizim aØabeyimiz, siz olmadan
biz olmayàz. ORSßAD, önümüzdeki
günlerde daha aktif etkinliklerin içinde
yer alacaktàr. Görev dönemimiz içerisinde sosyal sorumluluk çalàĀmalarànàn yanà

sàra ORSßAD’àn vizyonunu geliĀtirmeye
yönelik faaliyetleri hayata geçirmeye baĀladàk; URGE projesini ilk tamamlayan sivil toplum kuruluĀuyuz. DiØer yandan üyelerimizde ßĀ SaØlàØà ve GüvenliØi bilincini
oluĀturmak ve gerekli alt yapàyà tesis etmek
için çaba içerisindeyiz." dedi.
DerneØin çalàĀmalarànà beØeniyle takip
ettiklerini ifade eden OSTßM OSB Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn ise
ORSßAD’àn daha da ilerlemesi için desteØe hazàr olduklarà mesajànà verdi. “DostluØumuzu pekiĀtirmeliyiz” diyen Aydàn,
DerneØin herkese kucak açan örnek bir
yapàsà olduØunun altànà çizdi. BaĀkan Aydàn, üyelere fayda üreten ve farkàndalàk
oluĀturan çalàĀmalaràn çoØalmasà gerektiØini söyledi.
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Medikal sektörü Irak pazarÜnda
söz sahibi olmak istiyor
Yeniden yapulanma sürecinde tüm dünya için kuyasuya rekabetin baĈladuçu gözde bir pazar olarak deçerlendirilen Irak, Türk
medikal üreticileri için stratejik pazarlardan biri olma yolunda.

I

rak’àn BaĀkenti BaØdat 4-6
Aralàk 2012 tarihleri arasànda Türk medikal üreticilerine
ev sahipliØi yaptà. “Uluslararasà ßlaç, Tàbbi Malzemeler ve
Hastane ßnĀaatà Teknolojileri Fuarà”, tàbbi cihaz ve tàbbi malzemelerin bölgede tanàtàlmasà
adàna iz bàrakan bir organizasyon oldu. Fuar
yeni dönemde yapàlacak yatàràmlar ve ortaklàklar için de referans oldu.

arda, OSTßM’in Irak pazarànda
görünürlülüØünün artàràlmasà,
Irak SaØlàk BakanlàØà ile diyalog sürecinin baĀlatàlmasà anlamànda olumlu geliĀmeler saØlandà. Türkiye’nin BaØdat BüyükelçiliØi Ticari
AtaĀesi Faruk Kaymakçà da fuarda Ņrmalarla
bir araya geldi. Kaymakçà, Irak pazaràndaki
geliĀmeleri anlattà, Ņrmalardan gelen sorularà
yanàtladà.

21 kurum ve kuruluĀun yer aldàØà fuara katàlan OSTßM Medikal Kümesi de üreticilere
rehberlik etti. Medikal Küme standànda; küme
üyesi Ņrmalaràn tanàtàmà yapàldà, Irak medikal pazarànda alàm yapan kiĀi ve kuruluĀlaràn
yetkilileri ile ikili görüĀmeler gerçekleĀtirildi.
Irak’tan Türkiye’ye alàm heyeti getirilmesi
yönünde görüĀlerin de masaya yatàràldàØà fu-

Türk medikal sektörünün Irak pazarànda yer
bulabilmesine katkàlar saØlayan fuarda yapàlan
deØerlendirmelerde; Türk tàbbi cihaz ve malzemelerinin bölgede iyi tanàtàlmasà ve bölgeye
ihraç edilen ürünlerinin kalitesinin kontrol altànda tutulmasàyla pazarda yer edinilebileceØi,
Ekonomi BakanlàØà’nàn Irak’a ihracat yapan
Ņrmalara verdiØi desteklerin avantaj olduØu
belirtildi.
OSTßM Yatàràm Āirketi üzerinden
Irak’a yapàlan ihracatàn geliĀmiĀ
olmasà, güçlü yerel ortaklaràn varlàØà, Irak’a yapàlan fabrika, elektrik
altyapàsà inĀaatlarà, ortak üretim
tesislerinin inĀa edilmiĀ olmasà ile
tàbbi cihaz üreticileri için lojistik
yakànlàØà, CE ve ISO 13485 gibi
sertiŅkalaràn Irak pazaràna giriĀ için
temel düzeyde yeterliliØi OSTßM’in
avantajlarà olarak öne çàktà.

Baíkent OSTñM’le
daha da ileri taíÜnacak
Ankara Kalkunma Ajansu, Kalkunma Bakanu Cevdet Yulmaz'un da
katulduçu programda toplam 27 milyon lira bütçeli 2012 Yulu Mali
Destek Programu'nu açukladu. Bakan Yulmaz, “OSTîM gibi kuruluĈlarla Ankara’nun potansiyelini daha da ileri taĈumak istiyoruz” dedi.

2

yàl önce “BaĀkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor” sloganà ile yola çàkan
Ankara Kalkànma Ajansà, bugüne kadar
195 projeye toplam 25 milyon lira destek vererek, bölgenin sosyo-ekonomik
kalkànmasà için çalàĀmalarànà sürdürüyor.
Ajans, bölgenin sürdürülebilir kalkànmasànàn saØlanmasà adàna yeni bir mali destek programànà açàkladà.

Programa katàlan Kalkànma Bakanà
Cevdet Yàlmaz konuĀmasànda kalkànmanàn nimetlerinden tüm kesimlerin
faydalanmasà gerektiØini söyledi. Kalkànma ajanslarànàn sadece para daØàtan
kurumlar olarak görülmemesi gerektiØine iĀaret eden Cevdet Yàlmaz, ajanslaràn bölgenin planlarànà yapan, potansiyelini ortaya
çàkaran, sektörel analizler
gerçekleĀtiren
ve bilgi üreten
kurumlar olduØunu vurguladà.
OSTßM gibi kuruluĀlarla Ankara’nàn
potansiyelini daha da ileri taĀàmak istediklerini kaydeden ve Ankara’yà rekabetçi bir Āehir yapmak istediklerini
belirten Bakan Yàlmaz, ” Ankara aynà
zamanda Türkiye’nin sosyo-ekonomik
geliĀmiĀlik sàrasànda 2. sàrada olan bir

‘Plast Eurasia’ Sektörü Buluíturdu
Plast Eurasia îstanbul 2012, 86 ülkeden sektör profesyonellerini Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi. Fuara
katulan OSTîM łrmalaru ziyaretçilerden yakun ilgi gördü.
ve OSB Ņrmalaràndan HemaĀ Makine, MZ
Makine, Quant Lazer Kaynak ve Senkron
Plastik de katàlàm gösterdi. Firmalar fuar
boyunca, üretimleri ve satàĀ Āartlarà hakkànda bilgiler verirken yeni iĀ baØlantàlarà
kurma imkanà buldular.
2. yàlànà kutlayan Plast Eurasia ßstanbul, Tüyap tarafàndan PAGEV (Türk
Plastik Sanayicileri, AraĀtàrma, GeliĀtirme
ve EØitim Vakfà) iĀbirliØi ile 43 ülkeden
1085 Ņrma ve Ņrma temsilciliØinin katàlàmàyla düzenlendi. Sektör Ņrmalarànàn rekabet güçlerini artàrmalaràna, yeni pazarlara ulaĀmalaràna katkà saØlayan ve önemli
yatàràmlara yön veren Plast Eurasia ßstanbul 2012, 4 gün boyunca 86 ülkeden plastik endüstrisi profesyonellerinin buluĀma
noktasà oldu.

2

29 Kasàm – 2 Aralàk tarihleri arasànda, 9
salonda 80.000 m2 sergi alanànda gerçekleĀen Plast Eurasia ßstanbul 2012, yurtiçi
ve yurt dàĀàndan gelen misaŅr ve satàn
alma heyetleri tarafàndan yoØun ilgi gördü. Plastik Makineleri, Kimyasal ve Hammaddeler, Makine Yan ve Ara Sanayi, Isà
ve Kontrol Cihazlarà, Kalàp, Hidrolik ve
Pnömatik, Geri DönüĀüm alanlaràndaki
üreticilerin yer aldàØà fuara OSTßM OSB

YurtdÜíÜ katÜlÜmlar
Tüyap ve T.C. Ekonomi BakanlàØà heyet
organizasyonlarà kapsamànda Azerbaycan,
B.Hersek, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, Hindistan, Irak, ßran, ßtalya, Kanada,
Kazakistan, Lübnan, Makedonya, Màsàr,
Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sàrbistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Ürdün,
Yemen ve Yunanistan’dan gelen heyetler de
fuarà ziyaret ettiler.
Plast Eurasia ßstanbul 2012’de ayràca
Tüyap’àn organize ettiØi “Uluslararasà Plastik Endüstrisi Yayànlarà Editörler BuluĀmasà” ve PAGEV’in düzenlediØi “Plastik Teknolojisi ve Tasaràm YaràĀmasà Ödül Töreni”
gerçekleĀtirildi. Türkiye’nin en dinamik ve
istikrarlà büyüyen sektörlerinden biri olan
plastik sektörünün yurtdàĀàna yönelik tanàtàmànà pekiĀtirme amacàyla düzenlenen buluĀmaya 12 sektörel yayànàn editörleri katàldà.

Āehir. YaĀam kalitesi, sosyal yaĀam
olarak bakarsanàz 1. sàrada olan Āehir.
Bunu daha da geliĀtirmek istiyoruz.
2002’de ihracatà 1.5 milyar dolar, geçen sene 6.6 milyar dolarà yükselmiĀ.
ßhracat yapan, istihdam üreten bir Āehir Ankara. Sanayinin çok önemli bir
paya sahip olduØu bir il konumunda.
Biz Ankara’yà kendi içinde daha dengeli bir il haline getirmeyi, daha rekabetçi bir il haline getirmeyi istiyoruz”
dedi.
Ankara Kalkunma Ajansu’nun destek verdiçi projeler KOBî’lerin yenilikçi uygulamalar ile küresel rekabete hazurlanmasunun saçlanmasundan, STK’larun iĈlevlerini
yerine getirmesine yardum edecek mali
desteçe, üniversitelerin araĈturmalaruna
fon saçlamaktan yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduçu teknik desteçe kadar geniĈ
bir yelpazede yer aluyor.
Ajansun 2012 Yulu Mali Destek Programlaru Ĉu baĈluklar altunda suralanuyor:
• 12 milyon lira bütçeli Çevreye Duyarlu Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek
Programu
• 5 milyon lira bütçeli Kursal Kalkunma
Mali Destek Programu
• 5 milyon lira bütçeli Turizm Mali Destek Programu
• 5 milyon lira bütçeli Sosyal Kalkunma
Mali Destek Programu

Türkçe konuían
giriíimciler OSTñM’de

K

omĀu ülkelerde, Orta Asya'da,
Balkanlarda yaĀayan ve Türkçe konuĀan giriĀimcilerle ülkemizin
baØlarànà güçlendirmek için Türkiye
Odalar ve Borsalar BirliØi ile DàĀiĀleri
BakanlàØà’nàn iĀbirliØinde düzenlenen
“16. Türkçe KonuĀan GiriĀimciler Programà” katàlàmcàlarà OSTßM’i ziyaret etti.

23 ülke ve 3 özerk bölgeden 48 katàlàmcànàn yer aldàØà ziyarette OSTßM hakkànda bilgiler verilerek, yatàràm fàrsatlarà
anlatàldà. Konuklar sunumlaràn ardàndan
Ņrma temsilcileriyle ikili görüĀmelerde
bulunarak iĀ birliØi ve ortaklàk alanlarànà

konuĀtular. Türk Dünyasà giriĀimcileri
ayràca OSTßM bünyesindeki küme yetkilileriyle de bir araya geldi.
Öte yandan OSTßM Yönetimine ziyarete
gelen Ak Parti Milletvekilleri Hüseyin
ÿahin, Ekrem Çelebi ve ÿükrü Erdinç de
Ņrma temsilcileriyle bir araya geldi. ßkili
görüĀmeler esnasànda konuklarà ziyaret
eden vekiller; birlikte hareket etmenin,
ticari ve ekonomik alanda iĀbirliØini geliĀtirmenin önemine deØinerek bu yöndeki faaliyetlere katkà vermeye devam
edeceklerini ifade ettiler.
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Ankara Üniversitesi sanayicilerle iíbirliðine hazÜr

T

oplumsal refahàn geliĀmesi, bilimsel ve teknolojik çalàĀmalaràn
imkanlaràndan etkin bir Āekilde
yararlanmakla saØlanabiliyor. Bilgi birikimini üretime dönüĀtürmenin en önemli
araçlaràndan biri de üniversite-sanayi iĀbirliØi. OSTßM, üniversitelerde edinilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüĀtürülmesi
için öne çàkan sanayi laboratuvarlaràndan
biri. Ülkemizin köklü eØitim kurumlaràndan Ankara Üniversitesi de OSTßM’le iĀbirliklerini geliĀtirmek istiyor. Üniversite
Yönetimiyle birlikte OSTßM’i ziyaret eden
Rektör Prof. Dr. Erkan ßbiĀ “Biz her türlü
teklife ve iĀbirliØine hazàràz.” dedi. ßbiĀ,
hem OSTßM’i hem de üniversiteyi çok iyi
bildiØini söyleyerek birlikte yeni ve farklà
çalàĀmalarà hayata geçirmek istediklerini
ifade etti.

“OSTßM Yöneticileriyle önceden de konuĀuyorduk; üniversiteyle nasàl iĀbirliØi
olabilir, üniversitenin beklentileri nelerdir
diye. Kàsmet bugünlereymiĀ.” açàklamasànda bulunan Rektör Erkan ßbiĀ Āu görüĀlere yer verdi: “Artàk yaØ var, un var, Āeker
var; helva yapma zamanà. OSTßM burada,
biz her türlü teklife ve iĀbirliØine hazàràz.
Üniversite de burada. Sizleri de üniversitemize bekliyoruz. Bundan sonra ne gibi
iĀbirlikleri ve projeler olur, ne gibi ürünlerin ortaya konulma çabalarà olur; sonuçlara
bakacaØàz. Önümüze engeller çàkarsa da
çözmek Sayàn BaĀkan ve benim iĀim.”

OSTîM’e ziyarette bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan
îbiĈ, sanayicilerle ortak çaluĈmalaru geliĈtirmek istediklerini belirtti. OSTîM’i
yakundan tanuduçunu ifade eden îbiĈ, kurum olarak teklife ve iĈbirliçine hazur
olduklarunu söyledi.

“Üniversitelerin saha odaklÜ
olmalarÜnÜ bekliyoruz”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn da daha önce Ankara Üniversitesi
ile imzalanan protokol çerçevesinde güzel
bir baĀlangàç yapàldàØànà hatàrlattà, yeni
dönemde bu adàmlarà daha da geliĀtirerek,
iyileĀtirerek ve çeĀitlendirerek devam et-

tirmek istediklerini kaydetti. DeØiĀen dünyanàn, sanayicileri üniversitelerle iĀbirliØine doØru yönlendirdiØini dile getiren
Aydàn, üreticilerin rekabet gücünü geliĀtirmesi ve ufkunu geniĀletmesi için akademik desteØin Āart olduØunu vurguladà.
EØitim kurumlaràndan saha odaklà bir bakàĀ
açàsà beklediklerini söyleyen Aydàn, “Üni-

versitelerimizden biraz saha odaklà, piyasa
odaklà, iĀe dokunma odaklà çalàĀma ve deØiĀim bekliyoruz. Ankara Üniversitesi’nin
farklà imkanlarà ve merkezleri var. Bunlaràn birçoØuyla temaslaràmàz oldu. Onlaràn
daha proaktif çalàĀmalara dönüĀmesini
bekliyoruz. Bunu sadece bölgemiz açàsàndan deØil, burada yapacaØàmàz pozitif
çalàĀmalaràn baĀkalaràna da örnek teĀkil
etmesi açàsàndan önemsiyoruz. OSTßM
olarak bazà üniversitelerle çalàĀmalaràmàz
oluyor; projeler yürütüyoruz. Bu dönem
bizim için inĀallah üniversitelerimizle
yeni bir baĀlangàç olur.” dedi.
Rektör Erkan ßbiĀ’le birlikte OSTßM’e
gelen akademik birim yöneticileri de fakülte ve enstitülerin sanayicilere açàk olduØu mesajànà verdiler. AB’nin 2020 yàlànda Avrupa’yà inovasyon toplumu haline
getirmek istediØini, 2050 hedeŅnde ise
“Global Avrupa’yà OluĀturmak” temasànàn
bulunduØunu anlatan Rektör Yardàmcàsà
Prof. Dr. Ayhan Elmalà, “AB, bilimi üretime dönüĀtürmek amacàyla proje partneri
olarak özel sektör ve KOBß’leri destekleyen programlarà hazàrladà. 2020 hedeŅnde
‘ßnovasyon Avrupasà’nà oluĀturmak için
özellikle KOBß’lerin inovasyona dahil olmasà öngörülüyor.” dedi. Elmalà, küme çalàĀmalarànda Ņrmalar tarafàndan geliĀtirilecek projelerde de Ankara Üniversite’sinin
katkà saØlayabileceØi görüĀünü paylaĀtà.

Savunma sanayi
Fransa’da tanÜtÜldÜ
Dünya savunma ve havaculuk sektörünün dört yüzden fazla ana sanayi
łrmasunu ve beĈ yüz üzeri tedarikçi łrmasunu bir araya getiren Aeromart
Toulouse 2012, 4-6 Araluk 2012 tarihleri arasunda Fransa’nun Toulouse
Ĉehrinde gerçekleĈtirildi.

9

.’su düzenlenen organizasyona OSTßM Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi de (OSSA) 98 üyesini temsilen katàldà. EtkinliØin ilk gününde tedarik
zincirinde yeni trendlerin ve uygulamalaràn
anlatàldàØà konferanslar düzenlenirken,
ikinci ve üçüncü günlerde ikili iĀ görüĀmelerine yer verildi. Midi Pirene Bölgesi
Kalkànma Ajansà’nàn desteØi ve BCI’àn organizatörlüØünde gerçekleĀen etkinlik süresince 31 ülkeden 1300’den fazla katàlàmcà 10 bine yakàn ikili iĀ görüĀmesi yapma
fàrsatànà yakaladà.
Aeromart Toulouse 2012’nin ikinci gününde düzenlenen çalàĀtayda Türk savunma sanayi anlatàldà. ÇalàĀtayda, Savunma
Sanayi MüsteĀarlàØà SanayileĀme Daire
BaĀkanà Bilal AktaĀ tarafàndan Türkiye pazarànàn tanàtàmàna yönelik bilgilendirme
yapàldà. OSSA Küme Koordinatörü Hilal
Ünal ise sunumunda Türk savunma yan sanayi hakkànda bilgiler verdi. Katàlàmcàlar;
6-8 Mart 2013 tarihinde Savunma Sanayi
MüsteĀarlàØà’nàn himayesi ve OSSA’nàn
organizasyonuyla Ankara’da düzenlenecek
Savunma ve Havacàlàkta Endüstriyel ßĀbirliØi Günleri’ni duyurarak Ņrmalarà ülkemize davet edildi.

Savunma Sanayi Müsteûarlöøö Sanayileûme Daire Baûkanö Bilal Aktaû sunumunda
Türk Savunma Sanayini anlattö.

OSTéM ORGANéZE SANAYé GAZETESé | 13

ARALIK 2012

KOBñ’ler insan kaynaðÜ geliítirmekte zorlanÜyor
OECD LEED Komitesi’nce çaluĈmalaru tamamlanan ve raporu yayunlanan “Leveraging Training and Skills
in SME’s” projesinin “Rekabetçi
KOBî’ler îçin Beceri GeliĈiminde Yenilikler” konulu konferansu
KOSGEB’te yapuldu. Konferansta;
KOBî’lerin ekonomik geliĈme, istihdam ve iĈ alanlaru açma konusunda
büyük önem taĈumasuna raçmen,
insan kaynaklarunu geliĈtirme konusunda engellerle karĈu karĈuya geldiçi
vurgulandu.

B

ölgesel kalkànma, istihdam ve sosyal refahàn artàràlmasà amaçlaràna
yardàmcà olacak yenilikçi Ņkirler
üzerinde yoØunlaĀàyor. Yerel Ekonominin
ve ßstihdamàn GeliĀtirilmesi Görev Gücü
(LEED) Programà’nàn çalàĀma alanànda;
istihdam politikalarànàn tespiti yetkisinin
yerel idarecilere devri, bölgesel iĀbirliØi
ve yönetim, giriĀimcilik, sosyal yenilikler,
küreselleĀme ve bölgesel yönetimler bulunuyor.

programlaràmàz ile bu sorunun çözümünde önemli roller üstlenmiĀ bulunuyoruz.
KOSGEB olarak hem yeni giriĀimcilerin,
hem de KOBß’lerde istihdam edilen personelin eØitimine çeĀitli desteklerle katkà
saØlàyoruz. “Nitelikli Eleman ßstihdam
DesteØi” KOSGEB’in verdiØi en yaygàn
destektir.” dedi.

“OSTñM, KOBñ’lerin laboratuvarÜdÜr"
Konferansàn açàlàĀànda konuĀan OSTßM
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn
konferansàn sihirli kavramlarànàn; “inovasyon” ve “yeteneklerin geliĀtirilmesi”
olduØunu belirtti. OSTßM’in, Türkiye’deki
KOBß’lerin prototipi, laboratuvarà olduØu
hatàrlatmasànda bulunan Aydàn, OSTßM’de
bu kavramlaràn üzerinde hem çalàĀmalar
hem de uygulamalar yapàldàØànà ve sonuçlarà görme fàrsatà olduØunu aktardà.

Aydàn, “KOSGEB’in çalàĀmalarànda çok
takdir edilecek bir Āey var; yeni giriĀimci
oluĀturmaya çalàĀàyor. Kendimize baktàØàmàz zaman; bölgemizde de geçmiĀten
bu yana geleneksel olarak iĀini yapan
binlerce giriĀimci var. Biz de bunlaràn
hayatta kalmasànà ve gelecekte var olmasànà düĀünüyoruz. Biz, KOSGEB’in
politikalarànà yerelleĀtirerek kendi bölgemize taĀàmaya çalàĀàyoruz. Bu anlamda
inovasyon ve yeteneklerin geliĀtirilmesi
kavramlarà bizim de gündemimizi meĀgul
ediyor. Bunun gündeme getirilmesi ve
tartàĀàlmasànà çok önemsiyoruz. Bu nedenle OECD yetkililerine ve KOSGEB’e
teĀekkür ediyoruz. OSTßM bölgesindeki
verilerden yararlanacaØàz. DiØer ülkelerde yapàlan çalàĀmalarà merakla ve heyecanla izlemek istiyoruz. Onlardan da
kendimize dersler çàkartmak düĀüncesindeyiz.” dedi.
Aydàn daha sonra “KOBß’lerde Rekabet
ßçin Yetenek GeliĀtirme Yenilikleri” konulu oturuma baĀkanlàk yaptà. Oturumda
yapàlan deØerlendirmelerde OSTßM’in,
KOBß’lere sunulan hizmetlerin görülme-

14
Aralàk’ta
KOSGEB
Konferans
Salonu’nda
gerçekleĀen
“Rekabetçi
KOBß’ler ßçin Beceri GeliĀiminde Yenilikler” konferansànda uygulama sahalaràndan
biri de OSTßM olan “Leveraging Training
and Skills in SME’s” projesinin sonuçlarà,
OECD ülkelerinde yenilikçi ve rekabetçi bir KOBß sektörü için eØitim ve beceri
geliĀtirme politikalarà tavsiyeleri tartàĀàldà.

Nitelikli iígücü ihtiyacÜ
Proje ile altà farklà ülkedeki KOBß’lerin
eØitime eriĀimleri ve iĀletme içi becerilerinin geliĀtirilmesinin analiz edildiØini ifade eden KOSGEB BaĀkanà Mustafa Kaplan, Türkiye'nin hàzlà büyümesine paralel
olarak, üretken bir ekonomi için yetiĀmiĀ
insan kaynaklaràna önemli ölçüde ihtiyaç
duyulduØunu söyledi. Nitelikli iĀgücünün
Türk özel sektöründeki eksikliØine hissedildiØine dikkat çeken Kaplan, “Avrupa
BirliØi'ne tam üye olmaya aday olan ülkemizde, mesleki eØitim ve öØretim sistemi
özellikle geliĀtirilmeli ve iyileĀtirilmelidir.
Büyük iĀletmelerin aksine KOBß'ler, nitelikli iĀgücü edinme problemlerini kendi
bünyelerinde henüz çözebilmiĀ deØillerdir. Bu nedenle çeĀitli eØitim ve destek

Leveraging Training and Skills in
SME’s projesinde altö OECD ülkesinde
yer alan yedi bölgedeki KOBù’lerin
eøitime eriûimi incelendi. Proje, Doøu
Flaman Bölgesi (Belçika), OSTùM OSB
(Ankara/Türkiye), Canterbury (Yeni
Zelanda), Zaglebie Alt Bölgesi (Polonya), Batö Midlands Bölgesi (Büyük
Britanya) ve Quebec ile Manitoba (Kanada) olmak üzere yedi ayrö bölgede
uygulandö.

si adàna önemli bir örnek olduØu vurgulandà.
Konferansta yapàlan sunumlarda KOBß’lere yetenek geliĀtirme konusunda
farklà olanaklar saØlandàØà, KOBß’lerin
ekonomik geliĀme, istihdam ve iĀ alanlarà
açma konusunda büyük önem taĀàmasàna
raØmen, insan kaynaklarànà geliĀtirme
konusunda halen engellerle karĀà karĀàya

geldikleri görüĀü öne çàktà. KOBß’lerde eØitim ve beceri geliĀtirmenin büyük
iĀletmelere karĀàn önemli ölçüde düĀük
seviyelerde görüldüØü ve KOBß’lerin
yüzde 50 ye varan oranda daha az eØitim
verdiØi ifade edildi. KOBß’lerin küçüklüklerinden dolayà örgün öØrenim faaliyetlerini desteklemekte çoØu kez zorlandàklarà dile getirildi.
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"OSTñM; KOBñ ile büyük íirketlerin
avantajlarÜnÜ birleítiren bir model"
Kalkunma Bakanu Cevdet Yulmaz OSTîM’e yaptuçu ziyarette "KOBî’lerin esnekliçiyle büyük Ĉirketlerin ölçek ekonomisini birleĈtirmiĈ bir model" dedi.
da düĀünülmesi gerektiØini anlatan Yàlmaz,
“Yerli Ņrmadan ziyade yerli üretim” hatàrlatmasà yaptà.

AydÜn: Offset kanunu için
hiçbir engel yok

Ü

niversite – sanayi iĀbirliØine de
deØinen Cevdet Yàlmaz, üniversiteleri sahada görmek istediklerini
ifade etti. Kalkànma Bakanà Yàlmaz, “Bütün
üniversiteler kampüs dàĀàna çàkabilmeli, iĀ
adamlarà kampüse girmeye çekinmemeli.
Hatalarà göze almadàØànàz, özgüven içinde
davranmadàØànàz sürece yenilik de yapamazsànàz. Yenilik kültürünü saØlamlaĀtàrdàØàmàzda rekabetçilik anlamànda önemli bir
yere geleceØiz. Kendimiz üretmek, kendi
modellerimizi, teknolojimizi, tasaràmlaràmàzà ortaya koymak durumundayàz. Bunu
yaptàØànàzda gerçek anlamda kalkànmàĀ oluyorsunuz.” dedi.

OSTñM tecrübesi
Türkiye’nin önümüzdeki süreçte yüksek
teknolojiyi hedeņemek zorunda olan bir
ülke olduØuna iĀaret eden Bakan Yàlmaz,
“Üretimin içinde ve ihracatàn içinde yüksek
teknolojinin payànà artàrmak zorunda olan,
burada sàçrama yapmak durumunda olan bir
ülkeyiz. Türkiye’de önemli bir KOBß varlàØà olduØunu görüyoruz. OSTßM tecrübesini
de ben biraz Āöyle anlàyorum: KOBß’lerin
esnekliØiyle büyük Āirketlerin ölçek ekonomisini birleĀtirmiĀ bir model. Her ikisinin
avantajlarànà bir araya getirebiliyor. KüçüØün dinamizmi, hareketliliØi, adapte olma

yeteneØi. DiØer taraftan daha büyük bir ortamda, ölçek ekonomisiyle, iĀbirliØiyle birçok Āeyin altàndan kalkma gücü. KOBß’ler
bugün toplam istihdamàmàzàn yüzde 78’ini
oluĀturuyor, toplam katma deØerimizin yüzde 55’ini üretiyor.” dedi.

Ar-Ge yatÜrÜmlarÜ yetersiz
Türkiye’deki Ar-Ge yatàràmlarà konusunda
da önemli tespitlerde bulunan Yàlmaz, büyük Āirketlerin Ar-Ge’ye önem vermediklerini dile getirdi. Bakan Yàlmaz, “Büyük
Āirketler maalesef Ar-Ge'ye, yüksek teknolojiye yeterince önem vermiyorlar. Ben
böyle görüyorum. GeçmiĀte daha rahat ve
kolay kazanma imkanlarànàn getirmiĀ olduØu bir alàĀkanlàkla, çok fazla yeniliØe
teknolojiye önem vermiyorlar. Bu konuda
altyapàlarànà geliĀtirmiyorlar. Halbuki bunlarda çok büyük sermayeler var." ifadelerini
kullandà.

Yerli alÜm
Kamu ihalelerinde ki yerli alàm uygulamalaràndan da bahseden Kalkànma Bakanà
Cevdet Yàlmaz, ulaĀtàrma ve savunma sanayinde baĀlayan alàmlarla birlikte saØlàk alanà için de çalàĀmalaràn devam ettiØini vurguladà. Kamu alàmlarànda Ar-Ge olgusunun

OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn; yerli üretim ve milli marka geliĀimi
için kamu alàmlarànda yerli Āartànàn olmasà gerektiØini vurguladà. Amerikan Satàn
alma kanunun (Buy American act.) bazà
sektörlerde %100 yerli Āartà getirdiØini belirten Aydàn, ilgili yasanàn kongre metnini
Kalkànma Bakanà Cevdet Yàlmaz’a verdi.
Aydàn’a göre offset kanunu çàkarmanàn
önünde hiçbir engel yok. ßleri teknoloji ve
yerli markalaràn geliĀmesi bu yasaya baØlà.
Ankara sanayisinin öncülerini, büyüklerini bünyesinde baràndàran OSTßM’i ziyaret
eden Kalkànma Bakanà Cevdet Yàlmaz milletvekilleri ve bürokratlaràyla, yerli sanayinin geliĀim öyküsünü Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn’dan dinledi.
Sàranàn katma deØerli ileri teknoloji içeren
ürünlerin üretilmesine geldiØini; Ankara
sanayisinin bu vizyona kilitlendiØinin altànà çizen Aydàn, “Ankara
ekosistemi
deØiĀerek,
dönüĀerek ve geliĀerek
katma deØeri yüksek
üretime geçmektedir.”
dedi.
Ankara sanayicilerinin
kümelenme ve ortaklaĀa rekabet kavramlaràna
aØàrlàk vermesi gerektiØini dile getiren Orhan
Aydàn, “Kümelenmenin
en iyi örneklerini çàkar-

mayà baĀardàk. Ancak daha yolun baĀàndayàz. GeliĀmiĀ ülkelerin en iyi kümelenme
örneklerini inceleyerek kuruduØumuz oluĀumlar meyvelerini vermeye baĀladà. Yerli
üretim ve milli marka misyonuyla hareket
eden OSTßM, iĀbirliØi ve güçbirliØi amacàyla kümelenmede öncü olmuĀtur. Offset
konusundaki çabalaràmàz bunun en somut
örneØidir. ßĀ ve ßnĀaat Makineleri, Yenilenebilir Enerji, Medikal, Raylà Sistemler,
Savunma ve Havacàlàk, Raylà UlaĀàm Sistemleri ve son olarak Kauçuk sektörlerinde
kümelenmeleri gerçekleĀtirmiĀtir. Uluslararasà rekabeti geliĀtirme projeleri üreten
kümeler, iĀbirliklerinden güzel sonuçlar
ortaya çàkmàĀtàr. Anadolu Raylà Sistemler
Kümelenmesi'yle Ankara Metro ihalesinde yüzde 51 yerli katkà Āartà konulmuĀtur.
Savunma sanayi ve sivil havacàlàkta dünya
devleri 6-8 Mart 2013 tarihleri arasànda
Ankara’da yerli üreticilerle bir araya getirilecektir. SaØlàk Teknolojileri Endüstriyel
Tasaràm Koordinasyon Merkezi kurularak
10 adet medikal ürün yeniden tasarlanmàĀtàr. Türkiye’nin enerji sektöründe üretime
yönelik önem taĀàyan Milli Rüzgâr Türbini Projesi OSTßM’de hayata geçirilmiĀtir.
Milli otomobil projesi yetkililere sunulmuĀtur” dedi.

Kalkunma Bakanu
Cevdet Yulmaz

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi artacak
OSTîM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümesi’nin 2.
PaylaĈum Toplantusu’nda küme üyesi łrmalar sektörün son durumunu
masaya yaturdu. ODTÜ OSTîM
Teknokent’te gerçekleĈen toplantuda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar, daire baĈkanlaru,
üniversite temsilcileri ve üyeler
yer aldu. Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürü Yusuf Yazar, önümüzdeki
yullarda yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin artacaçunu,
tesislerin ihtiyacu olan parçalarun
imali noktasunda sanayicilerimizin
önemli roller oynayacaçunu belirtti.

Y

enilenebilir enerji teknolojilerinin yerli
kaynaklarla üretiminin üzerinde durulduØu toplantànàn açàlàĀ konuĀmasànà Yenilenebilir
Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi Yönetim
Kurulu BaĀkanà YaĀar Çelik yaptà. Çelik, dünya
ve ülkemizdeki geliĀmeleri anlattà, küme faaliyetleri hakkànda bilgilendirme yaptà. Çelik’in

ardàndan bir sunum yapan Küme Koordinatörü
Pànar Yalman da ilk toplantàdan bu yana gerçekleĀen eØitim çalàĀmalarà, projeler, ziyaretler ve
yararlanàlabilecek destekleri anlattà.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar, teĀkilat olarak yürüttükleri projeler, alternatif enerji kaynaklarà, teĀvikler ve ülkemizde bu
alandaki yatàràmlaràn son durumunu özetleyerek
baĀladàØà konuĀmasànda; önümüzdeki 5 yàlàk
dönemde yenilenebilir enerji kaynaklaràndan
elektrik üretimi konusunda jeotermal, biyokütle
ve güneĀte hàzlà bir tàrmanàĀ yaĀayacaØànà vurguladà. Yazar, tesislerin ihtiyacà olan parçalaràn
Türkiye’de imali noktasànda sanayicilerimizin
önemli rolleri olacaØànà kaydetti.

Yerli imalata kapasite oluíturulacak
Yerli imalata kapasite oluĀturulacak Yenilenebilir enerji kaynaklaràndan üretim konusunda son yàllarda çalàĀmalaràn hàzlandàØànà ifade
eden Yusuf Yazar, yeni teknolojilerde Türk
sanayisinin, imalatçàsànàn devreye girmesini
teĀvik ve Türkiye’de yeni, temiz ve enerji baØlamànda imalat sanayinde bir kapasite oluĀturulmasànàn amaçlandàØànà söyledi.
Genel Müdür Yazar, Āu deØerlendirmede bu-

lundu: Son rakamlar itibaràyla jeotermalde ve
biyokütlede ciddi bir artàĀ oldu. Kurulu güç
olarak, dünyadakine benzer oranlarda deØilse
bile 15 megawatlar düzeyinde olan jeotermalde
150 megawatà aĀtàk; biyokütlede 230 megawatlarà yakalamàĀ durumdayàz. Buna çöp gazàndan
elektrik üretimi de dahil. Önümüzdeki 5 yàlàk
dönemde hem yenilenebilir enerji kaynaklaràndan elektrik üretimi konusundaki bu artàĀàn;
özellikle jeotermalde, biyokütlede ve güneĀte
hàzlà bir tàrmanàĀ yaĀayacaØànà rüzgardakine
benzer bir biçimde bekliyoruz. Hem de bu tesislerin ihtiyacà olan parçalaràn imalinde sizlerin oynayabileceØi önemli roller olacaktàr, o
noktada da ciddi bir tàrmanàĀ bekliyoruz.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Yusuf Yazar
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Yenilikçi projeler ufuk açÜyor
Ankara Kalkunma Ajansu tarafundan geçtiçimiz yul baĈlatulan Yenilikçi Ankara Proje Pazaru etkinliçinin ikincisi ATO Congresium Kongre Merkezi’nde
gerçekleĈtirildi. Etkinliçe katulan proje sahipleri kendilerini, iĈ łkirlerini, Ĉirketlerini yerli ve yabancu yaturumculara tanutma imkânu buldular.
Yasayla birlikte sektörümüz oldukça canlandà. 2013 yàlànda ciddi bir satàĀ rakamà
bekliyoruz. Ülkemizde, gerek kalkànma
ajanslarànàn gerek diØer desteklerle çalàĀmalaràn duyurulmasà anlamànda iyi bir yol
alàndà. Ödül bizim için biraz sürpriz oldu.
Projemiz konusunda aslànda iddialàydàk.
En büyük etken de yeni giriĀimci olduØumuz için 2010’dan beri projemizi baĀaràyla tamamlayàp aynà zamanda sektörde de
aktif olarak yer aldàØàmàz, ciro yaptàØàmàz
için ödülü layàk görmüĀler, çok memnun
olduk.

2

. Yenilikçi Ankara Proje Pazarà’nàn
açàlàĀ konuĀmasànà yapan Ankara Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri Doç. Dr.
Asàm Balcà, “ßkincisini düzenlediØimiz Yenilikçi Ankara Proje Pazarànàn, yenilikçiliØi
benimsemiĀ genç yaĀlà herkesin kendinden
bir Āeyler bulabileceØi bir ortamàn oluĀmasàna katkà saØlamasànà umuyoruz. Projelerini sergileyen giriĀimcilerimiz yaptàklarà/
geliĀtirdikleri yenilikçi projelerle sadece
kendilerine deØil bölgemize ve Türkiye’ye
de yeni bir pencere açmaktadàrlar.” dedi.
Geçen yàl ki Proje Pazarà’nda takriben 90
projenin sergilendiØini belirten Ankara Valisi ve Ankara Kalkànma Ajansà Yönetim
Kurulu BaĀkanà Alâaddin Yüksel de, "Bugün biraz daha farklà. Hem katàlàmcà sayàsà
arttà hem de katàlàmcàlaràn niteliØi deØiĀti.
Bugün 135 projenin katàldàØà bir etkinliØi
birlikte gerçekleĀtiriyoruz" ifadelerini kullandà.

KalkÜnma ajanslarÜmÜz
meyve vermeye baíladÜ
26 ilde bulunan kalkànma ajanslarà ile çok
önemli hizmetler verdiklerini söyleyen Kalkànma Bakanà Cevdet Yàlmaz, Kalkànma
ajanslarànàn Āu an 26 bölgede 81 ili kapsayan Āekilde faaliyetlerini sürdürdüØünü ifade etti. Bakan Yàlmaz Āu görüĀleri paylaĀtà:
Bunu bir Ņdan dikmeye benzetirsek, 2-3 yàl
önce Anadolu'nun 4 bir tarafàna bu Ņdanlarà diktik, Āimdi bunlaràn çiçeklendiØini,
meyve ürettiØini görüyoruz. Bundan da çok
mutluyuz. En son dikilen Ņdanàmàz olan
Ankara Kalkànma Ajansà’nàn da bu gibi çok
önemli ve baĀaràlà etkinliklere imza attàØànà
görmekten de son derece mutluyuz.
2. Yenilikçi Ankara Proje Pazaru organizasyonunda 5 ayru kategoride proje ödülleri
verildi. En BaĈarulu Kadun Tekno GiriĈimci
Ödülü’nü Esra Canbolat, En Yüksek Ticari
Potansiyel Vadeden Proje Ödülü’nü Selahattin Çelik, Teknolojik Üstünlük Vaad
Eden Proje Ödülü’nü Fikret KuĈ, Katma
Deçeri En Yüksek Proje Ödülü’nü ćadi
Çaçatay Öztürk, Gelecek Vaat Eden îĈletme Ödülü’nü ise Recep Çaçru YüzbaĈuoçlu
aldu.

“Yeni desteklerle yolumuza
devam etmek istiyoruz”

Esra Canpolat
Fotovoltaik GüneĀ Paneli Üretimi projesiyle En BaĀaràlà Kadàn Tekno GiriĀimci
Ödülü’nün sahibi Esra Canpolat, ülkemizin
ciddi bir güneĀ enerjisi potansiyeline sahip
olduØunu, 2023 yàlàna kadar Türkiye’deki
elektrik ihtiyacànàn yüzde 20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklaràndan karĀàlanmasànàn beklendiØini söyledi. 2 yàl önce Bilim
Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn TeknogiriĀim Sermayesi DesteØi’ne baĀvurduklarànà ifade eden Canpolat, daha iyi bir üretim
için yeni yatàràmcàlar ve yeni desteklerle
yola devam etmek istediklerini belirtti.
Projenizi anlatàr màsànàz?
2010 yàlànda Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn TeknogiriĀim Sermayesi
DesteØi’ne baĀvurarak yola çàktàk. Projeye
baĀvurduØumuzda konumuz “Fotovoltaik
GüneĀ Paneli Üretimi” idi. O yàl Türkiye’de
güneĀ paneli üretimi yoktu. Sadece yurtdàĀàndan güneĀ paneli alànàp burada sistem
kurulumlarà gerçekleĀiyordu. 2010’da desteØi aldàØàmàz zaman birkaç denemeden
sonra prototipimizi çàkardàk. Bu süreçte
prototipimizi hazàrlarken seri üretimden ziyade entegre sistemlere ve son kullanàcàya
yönelik güneĀ panelleri üretimine yoØunlaĀtàk. Önümüzdeki yàllarda hem sàcak su hem
de elektriØi aynà anda üreten güneĀ panelleri konusunda da projeler sunacaØàz ama;
Āimdilik bizim açàmàzdan bunun için biraz
zamanà var. Elektrik üretimine daha çok
aØàrlàk vermek istiyoruz.
YaklaĀàk 5 yàldàr güneĀ enerjisinden elektrik üretim sektöründeyiz. Daha iyi bir
üretim için yeni yatàràmcàlar ve yeni desteklerle yolumuza devam etmek istiyoruz.

Bu sistem ülkemizde ne aĀamada?
Yenilenebilir enerji kaynaklarànàn dünyada
çok ciddi bir kullanàmà var. Ülkemizde de
son bir iki yàldàr özellikle farkàndalàk çok
arttà, somut çalàĀmalar var. Yàl içerisinde
ÿebekeye BaØlantà YönetmeliØi devreye
girdi. Bu sayede artàk Āebekeye baØlanàp
fazla elektriØimizi satabiliyoruz. Belirlenen
hedeņer doØrultusunda, 2023 yàlàna kadar
Türkiye’deki elektrik ihtiyacànàn yüzde
20’si yenilenebilir enerji kaynaklaràndan
karĀàlanmasà bekleniyor. Bu hedefte ciddi
bir ilerleme olacaØànà düĀünüyoruz. Devlet
teĀviklerinin daha fazla olmasà gerekiyor.
YurtdàĀà ile kàyasladàØàmàzda elbette ki kw/
saat baĀàna verilen ödenek düĀük kalàyor.
Ancak bir yandan da Ülkemiz çok ciddi bir
güneĀ enerjisi potansiyeline sahip. Bunu da
göz önüne aldàØànàzda yurtdàĀà destek rakamlaràna oldukça da yaklaĀàyoruz. Sistem
kurulumu sàrasànda, son kullanàcàya yönelik
sistemlerde, bireysel sistemlerde biraz daha
yatàràm teĀviØi verilmesi taraftaràyàm. En
azàndan kullanàcàyà ikna ve cesaret konusunda teĀvikler.
GüneĀ enerji sistemleri iki üç yàl öncesine
göre kadar özellikle Ņyatlarànda oldukça
ciddi bir düĀüĀ oldu. Artàk kendisini 8 yàl
gibi bir sürede amorti edebilir hale geldi, bu
iyi. Git gide de Ņyatlar bir süre daha düĀecek ondan sonra belli bir aĀamaya geldiØinde artàk ideal Ņyata ulaĀmàĀ olacak.

“Yüzde 99 yerli parçalarla ürettik”

Fikret KuĈ

Teknolojik Üstünlük Vaad Eden Proje Ödülü’nü alan Fizik Mühendisi Fikret
KuĀ, dünya genelinde 50’ye yakàn Ņrma tarafàndan üretilen ‘Atomik Kuvvet
Mikroskobu’nu %99 yerli parçalarla daha
ekonomik bir maliyetle tasarlayarak kullanàma hazàr hale getirdi. “Atomlara “gülümse”
diyerek fotoØrafànà çekiyoruz” diyen Fikret
KuĀ, teknoloji geliĀtirecek giriĀimcilere sànàr
tanàmamalarà tavsiyesinde bulundu.

ÇalàĀmanàz nasàl baĀladà?
Hacettepe Üniversitesi Fizik MühendisliØi
bölümü mezunuyum. Aynà zamanda nanoteknoloji ve nanotàp alanlarànda yüksek
lisansàmà bitirmek üzereyim. Bu projeye
Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà’nàn
TeknogiriĀim Sermayesi DesteØi ile yaklaĀàk 1 yàl önce baĀladàk. Cihazàmàz, metrenin
milyarda birine kadar, yüksek çözünürlükte üç boyutlu görüntü alabiliyor. Kusursuz
yüksek çözünürlüklü görüntü almanàn dàĀànda baĀka atomik kuvvet mikroskoplarànda olmayan; kolay kurulum, kolay kullanàm, taĀànabilirlik, düĀük maliyet özellikleri
ile çalàĀmalarà hiç alàĀàk olmadàØànàz derecede kolaylaĀtàrmayà hedeņiyoruz. Piyasada
var olan, ileri teknoloji çalàĀmalarànda yer
alan atomik kuvvet mikroskoplarà, çok yüksek çözünürlüØe ihtiyaç duyulan yerlerde
kullanàlàyor. Ancak eriĀilmesi çok zor, kullanàmà çok zahmetli. Mevcut atomik kuvvet
mikroskoplarà, kurulumu yapàldàktan sonra
yerinden kàmàldatàlamayan cihazlar.
Ürüne ’yerli üretim’ diyebilir miyiz?
Dünyada 50’ye yakàn atomik kuvvet mikroskobu üreticisi var. Herkes kendi teknolojisini ortaya koyup temelde aynà prensip
üzerine dayalà olan cihazà imal ediyor. ßki
farklà otomobil birbirine ne kadar benzerse iki farklà atomik kuvvet mikroskobu da
birbirine o kadar benzer. Parçalaràn büyük
bir kàsmànà kendi laboratuvaràmàzda ürettik
ve %99 yerlidir. Sadece mekanik parçalar;
PCB adà verilen baskà kart baĀka Ņrmada
üretildi. Direnç, kapasitör gibi malzemeler
ithal. Biz, özellikle Türkiye’de üretilebilecek Āekilde tasaràmlaràmàzà yapàyoruz.
Bizimle beraber çevremiz de geliĀsin diye
yurtdàĀàna gitmesini istemiyoruz. Yazàlàm,
gömülü yazàlàm, metrenin milyarda biri
oranànda konumlandàrma yapan hassas tarayàcà, sensör; aklànàza ne gelirse tamamà
Ņrmamàzda üretildi.
TeknogiriĀimcilere önerileriniz?
Mikroskobumuza patent almayà hedeņiyoruz. ÿu an sadece prototip aĀamasànda ama
bitmek üzere. Bu, çok talep gören bir cihaz.
Piyasadaki atomik kuvvet mikroskoplarà
50 ile 500 bin dolar arasànda Ņyatlarda ve
kullanàmà zor. Bizimkinin Ņyatànà ise 10
bin dolara kadar çektik, kullanmasà ise daha
kolay. Atomlara “gülümse” diyerek fotoØrafànà çekiyorsunuz. Bu cihaz insanoØlunun
sahip olduØu en yüksek teknolojilerden biri.
ÖrneØin uzaya uydu gönderseniz bundan
daha basit, böyle bir cihaz. Biz oturduk
masanàn üstünde yaptàk bunu. Teknoloji geliĀtirecek arkadaĀlara söylemek istediØim;
sànàr tanàmasànlar. Biz bu kadarànà yapabiliriz, gerisini baĀkasà yapar gibi bir yaklaĀàma
girmesinler.
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ñí ve iníaat makineleri
sektörü 5 milyar dolar
hedefinde

Yoksulluk herkes
için mümkün
20. Yoksullarla DayanuĈma Haftasu etkinlikleri içinde yer alan “Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluçun Analizi ve Geleceçi” konulu panel
OSTîM’in ev sahipliçinde ODTÜ Teknokent’te gerçekleĈtirildi. Yoksulluçun nedenleri ve alunabilecek tedbirlerin ele alunduçu programda,
yoksulluçun herkes için mümkün olabileceçi görüĈü dile getirildi.
TaĀ, bu Āekilde dünya ekonomisini krize
sokan talep yetersizliØi meselesinin de ortadan kalkacaØànà, krizi tetikleyen temel
faktörün ise ‘yaygàn yoksulluk’ olduØunu kaydetti. Kaynak israfànàn yoksullukla
mücadelede önem taĀàdàØàna ve yoksulluØun her an karĀàlaĀàlabilecek bir durum
olduØuna iĀaret eden Ramazan TaĀ, israf
edilen yemeklerin kurulacak uygun eĀleĀtirme sistemleri ile yoksullarà doyurmaya
fazlasàyla yeteceØini vurguladà.

Türkiye’nin iĈ ve inĈaat makineleri
sektörünün ilk ve tek kümelenmesi olan OSTîM îĈ ve îĈ Makineleri
Kümesi’nin (îćîM) GeniĈletilmiĈ 2.
Olaçan Genel Kurul Toplantusu ‘îĈ
ve înĈaat Makinelerinin Geleceçi’
temasuyla Gazi Üniversitesi METEM tesislerinde gerçekleĈtirildi.
Toplantuda, 2023’te iĈ ve inĈaat
makinalaru için 9.5 milyar dolarluk
iç pazarun öngörüldüçü, bunun
yarusunu yerli üreticilerin yapmasu
durumunda 4.8 milyar dolarluk bir
satuĈun beklendiçi kaydedildi.

G

enel Kurul Toplantàsà’nàn ilk bölümünde gerçekleĀen sunumlarda; aØàr iĀ makineleri sektörünün
önde gelen kuruluĀlarà tarafàndan sektörün
bugünkü durumu ve geleceØe yönelik projeksiyonlarà anlatàldà.

Hidromek adàna sunum yapan Strateji Yönetim Müdürü Merih Özgen, sektörün büyüklüØünün dünya genelinde 100 milyar
dolarlàk bir rakamà ifade ettiØini söyledi.
Çin, Kuzey Amerika, Avrupa, Hindistan
ve Japonya’nàn büyük pazarlar olarak gösterildiØini kaydeden Özgen, ürün gruplarànda aslan payànàn hidrolik ekskavatör olduØuna iĀaret etti. 2007 yàlànàn 11.500 adet
iĀ makinesi satàĀàyla, Türkiye’de bütün
zamanlaràn rekoru olarak tarihe geçtiØini
belirten Merih Özgen, 2012’de bu rekorun
12.000 adetle geçilmesinin beklendiØini
dile getirdi.

2023 hedefleri sektör için fÜrsat
2015’te pazaràn büyümesinin beklendiØini ifade eden Özgen, “Türkiye pazarà için
geleceØe çok ümitli bakàyoruz. Bunun nedeni ülkemizin 2023 vizyonuyla ilgili. Bu
vizyon kapsamànda çok büyük projeler var;
alt yapà, kentsel dönüĀüm, enerji, çevre ve
ulaĀàm. Bunlar trilyon dolar mertebelerinde. Bu projelerin önemli bir kàsmànàn gerçekleĀtirileceØini varsayarak çok olumlu
bakàyoruz. Gelecekle ilgili Türkiye pazarànda, 2011 verilerine bakarak yorumlarsak
iĀ makineleri ihracatàmàz 1,2-1,5 milyar dolar civarànda ihracatàmàz var. Toplam makine ihracatàmàz 12,3 milyar dolar. 2023’te
önümüze koyulan hedef; makine sektörü
için 100 milyar dolarlàk ihracat yapmak.
Biz bunun içerisinden %12’yi iĀ ve inĀaat
makinesi üreticilerinin almasà gerektiØini
düĀünüyoruz. Böylelikle bizim hedeŅmiz
12 milyar dolarlàk ihracat yapmak olmalà.”
dedi.

5 milyar dolarlÜk hedef
“Ülkemiz %8 büyüyecekse bunun karĀàlàØànda sektör %18 oranànda büyüyecek.”
deØerlendirmesini yapan Özgen, Āöyle devam etti: ßĀ ve inĀaat makinelerinin 2023’te
9.5 milyar dolarlàk bir iç pazarà olacak.
Yurt içi satàĀlaràmàz 9.5 milyar dolar; bunun yaràsànà yerli üreticilerin yapmasànà
öngörüyoruz. Bunun karĀàlàØà ise 4.8 milyar dolar. 12 milyar dolar da ihracat hedeŅmiz var. Bunlarà toplarsak Türkiye’de
ki iĀ ve inĀaat makinesi
sektörünün 16.8 milyar dolarlàk üretim
yapmasà
gerekiyor.
DiØer yandan 2023’e
kadar bu sektörde 5
milyar dolarlàk yatàràm gerekiyor.
Programda
ayràca
40 saatlik Ticari ßstihbarat eØitimlerini
tamamlayarak
mezun olan ßĀ ve ßnĀaat
Makineleri Kümesi
Ņrmalaràna
(ßÿßM)
sertiŅkalarà verildi.

P

anelin açàlàĀ konuĀmasànà yapan
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà
Orhan Aydàn, yoksulluk kavramànàn dàĀànda kalànamayacaØànà, bu sorunun
aynà zamanda varsàllaràn; imkânlarà, kaynaklarà olanlaràn da sorunu olduØunu söyledi. Yoksullara Yardàm ve EØitim Vakfà
(YOYAV) sayesinde yoksulluk kavramànàn Türkiye’nin ve Ankara’nàn gündemine taĀàndàØànà hatàrlatan Aydàn, “Biz de o
vesileyle yeni Āeyler öØrenmeye, konuyu
keĀfetmeye çalàĀàyoruz. Kendi bölgemizde ve Āahsàmàz adàna buna ne türü çözüm
üretebiliriz, buna kafa yoruyoruz. GeçtiØimiz yàllarda da deØiĀik baĀlàklaràmàz oldu.
Sadece OSTßM’den baktàØàmàz zaman;
iĀsizlere iĀ bulursak, yoksulluØun tamamà
deØil ama en azàndan bizimle ilgili olan tarafàna belki bir katkà saØlayabiliriz. Küresel sistem, dünyadaki paylaĀàm, insanlaràn
düĀünce tarzlarà, hayatà yaĀama ve algàlama biçimi herkeste farklà Āekilde cereyan
ediyor.” dedi.
YOYAV BaĀkanà Prof. Dr. ßbrahim AteĀ
de “Yoksulluk, herkes tarafàndan çok iyi
tanànmalà, tehlikelerine karĀà tedbirler
alànmalà ve tüm insanlàk, tüm toplumlar,
ona karĀà ciddi bir mücadele içinde olmalàdàr.” dedi. YoksulluØa karĀà ilgisiz ve
bilgisiz olmanàm mücadeleyi baĀtan kaybetmek anlamàna geleceØini ifade eden
AteĀ, yoksulluØun analizini yapmadan tanàmanàn ve önlemenin imkansàz olduØunu
sözlerine ekledi.

1.4 milyar insan aç
Panelin ilk sunumu BirleĀmiĀ Milletler
Kalkànma Programà (UNDP) Program
Destek Sorumlusu Fatma Gelir tarafàndan
yapàldà. Dünyada yaĀayan 7 milyar insanàn
1.4 milyarlàk kàsmànàn açlàk sànàrànda olduØunu hatàrlatan Gelir, Yoksulluk Nedir?
sorusunun yanàtànda; açlàk, düĀük gelire
sahip olmak, temel ihtiyaçlarà karĀàlayamamak ve temel ihtiyaçlara eriĀememek
kavramlarànàn arandàØànà anlattà. Gelir,
yoksullukla mücadelede kullanàlan araçlar
ve geliĀtirilen politikalaràn baĀarà oranànà
etkilediØini dile getirdi.

Terörde iísizlik ve yoksulluk faktörü
“Terör Örgütüne Alandan Bir BakàĀ”
konulu sunumuyla panele katàlan Polis
Akademisi ÖØretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
M. Alper Sözer, örgüte katàlàmà etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amacàyla yapàlan
araĀtàrmada iĀsizlik ve yoksulluØun önde
gelen nedenlerden biri olduØunu söyledi. Bireylerin örgüte katàlma sürecinde;
örgütlerin çoØunlukla süreci belirleyen
baskàn yapàlar olduØu bilgisini veren Sözer, “Örgütler etken taraf olarak muhtemel
bireyleri belirler ve bu bireyleri, örgüte
kazandàrmak için bir dizi yol, yöntem,
söylem ve stratejiyi uygulamaya koyarlar.
Eleman kazanma süreçlerini etkileyen faktörleri iç (örgütsel unsurlar) ve dàĀ faktörler (örgütsel yapà dàĀàndaki unsurlar) olarak sànàņandàrmak mümkün.” dedi.

Yoksulluðu anlamak
için tarih okunmalÜ
“YoksulluØun Küresel Sebepleri ve GeleceØi: Küresel Açgözlülük” sunumuyla
yoksulluØun dünya genelindeki durumunu
anlatan Türk Hava Kurumu Üniversitesi
ÖØretim Üyesi Doç. Dr. Emin AkçaoØlu,
yoksulluk kavramànàn analiz edebilmesi
ve anlaĀàlabilmesi için; sebepler ve sonuçlar arasàndaki iliĀkilere yoØunlaĀàlarak
tarih okunmasà gerektiØini söyledi. KüreselleĀme, yoksulluk ve açgözlülük arasàndaki etkileĀimi tarihi boyutlaràyla ele
alan AkçaoØlu; küreselleĀmenin yeni bir
olgu olmadàØànà, dünyanàn en az Āimdiki
kadar küreselleĀmiĀ bir geçmiĀi olduØunu
belirtti.

SÜfÜr yoksulluk vizyonu
Turgut Özal Üniversitesi ÖØretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ramazan TaĀ ise “Sàfàr yoksulluk vizyonunu gerçekleĀtirebilmek için;
kaynak kàtlàØàmàz yok, vizyon kàtlàØàmàz
ve eĀleĀtirme sorunumuz var.” dedi. Mevcut kaynaklaràn dünya nüfusunun tamamànà zengin etmeye yeteceØinin altànà çizen

12-18 Araluk tarihleri arasunu kapsayan
“Yoksullarla DayanuĈma Haftasu”nun
açuluĈ töreninde, hafta etkinliklerine katku
saçlayan kurumlara BaĈbakan Yardumcusu Bülent Arunç tarafundan plaket takdim
edildi.
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ñslam KalkÜnma BankasÜ
vizyonunu deðiítirmelidir

M

üslüman ülkeler arasànda iĀbirliØini geliĀtirmek için 1969’da
ßslam Konferansà TeĀkilatà kuruldu. Ülkemiz de bu teĀkilata üye. Bu
teĀkilata baØlà baĀka bir örgüt ise ßslam
Kalkànma Bankasà 1973’te kuruldu. Bankanàn amacà, geri kalmàĀ ßslam ülkelerini
kalkàndàrmak için Ņnansal destek saØlamak. Ancak bu örgütün dünyada ses getiren bir projeyi desteklediØini ben duymadàm. Keza ßslam ülkelerinin çoØunun fakir
olduØu da düĀünülürse 1973’ten bu yana

OSTñM modeli
ñslam ülkelerinde
de uygulanmalÜ

ß

slam Kalkànma Bankasà Gözden
Geçirme Heyeti’nden Ülke Müdürü
Sobir Kamilov, Bölge Müdürü Murad
Yandiev, Avrupa ve Asya Bölge BaĀkanà Hikmat Aliyev tarafàndan OSTßM
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn
ve OSTßM Vakfànàn Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan’a
“Dünya Bankasà Kaynaklà Yenilenebilir Enerji ve Enerji VerimliliØi Kredisi”
hakkànda banka bilgilendirme yapàldà.
Banka politikalarà ve bu kredilerden
yararlanabilme Āartlarànàn da paylaĀàldàØà toplantàda Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM’in genel
yapàsà ve küme çalàĀmalarà ile ulaĀàĀan
baĀaràlà sonuçlarà anlattà. Bazà ßslam
ülkeleri tarafàndan OSTßM modelinin
örnek alàndàØànà ve birkaç ülkede uygulanmaya baĀlandàØànà dile getiren
Aydàn, heyet üyelerine teklif sundu:
Siz, diØer ßslam ülkelerindeki sanayicilerin ihtiyaçlarànà belirleyin ve onlara
ihtiyacà olan kredileri saØlayàn. Biz de
OSTßM olarak o ülkelere her konuda
teknik destek saØlayalàm. ßstenirse de
OSTßM modelini bu ülkelerde uygulanmasàna yardàmcà olalàm.
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Banka yetkililerinden genç bir ekip bu
ay içerisinde OSTßM OSB’yi ziyaret etti.
OSTßM’de faaliyette bulunan KOBß’leri
ve OSTßM ßdare’nin ve OSTßM KooperatiŅnin öncülüØünde kurulan Āirket, küme,
iĀ birliktelikleri ve faaliyetlerle ilgili bilgi
aldàlar.

organik ve simbiyotik bir yaĀam var. ßĀ
yeri açmak isteyen giriĀimcilerin stok
tutmalaràna gerek yoktur. Çünkü ticaret
erbabà OSTßM’de yeterince vardàr ve giriĀimcinin ihtiyacà olan mamul, yarà mamul
ya da ham maddeyi kendi iĀi olarak zaten
tutmaktadàr. Keza OSTßM’de giriĀimciliØe
baĀlayacak insanlaràn yapacaklarà iĀler için
gerekli tüm makine donanàm ve bilgiye de
kendisinin sahip olmasà gerekmez. Hemen
yakàn komĀusunda ihtiyaç olan makine ve
bilgi birikimi vardàr zaten. OSTßM atmosferi iĀe yeni baĀlayacak bireyleri sanayi,
hizmet ve ticaret iĀçiliØine en ucuz yolla
hazàrlayan bir yapàdàr. Aynà zamanda en
verimli Āekilde giriĀimciliØin Ņilen öØrenildiØi bir zemin de sunmakta OSTßM atmosferi.

OSTßM’de faaliyet gösteren küçük ve orta
ölçekli imalat, ticaret ve hizmet Āirketlerinin özelliØi, emek yoØundan sermaye yoØuna doØru bir yelpaze sergilemeleridir.
Becerisi ve çok az sermayesi olan insanlar
OSTßM ortamànda kendilerini giriĀimci
olarak bulabilirler. Çünkü OSTßM bu tip
giriĀimcilere gerekli alt yapàyà son derece ucuza sunmaktadàr. OSTßM’de adeta

OSTßM tipi yerler insanlaràn refahànàn artmasànda en büyük katkàyà sunmaktadàr. Bu
yerler sayesinde giriĀimciler ve çalàĀanlar
hem iĀ öØrenmekte hem de istikrarlà bir beceri ve gelire sahip olmaktadàrlar. Ülkelerin kalkànmasà ve sürdürülebilir refah için
devasa yatàràmlar gerek yoktur. ÖrneØin
biz, GAP projesine milyarlarca kaynak aktardàk, devasa baraj ve yollar yaptàk. An-

geçen yaklaĀàk 40 yàllàk sürede diĀe dokunur bir eylem göremedik. Ülkemizde zaman zaman ßslam Kalkànma Bankasà’ndan
kredi kullandàØànà söyleyen iĀ adamlaràna
rastladàm. Ya da ülkemizin büyük yatàràmcàlarànàn ham madde almak için bu kurumdan kredi kullandàklarànà gazetelerden
biliyorum. Ancak Bankanàn kuruluĀ amacà
olan fakirlikle mücadele konusunda baĀaràlà olmadàØà kanaatindeyim.

cak bölgeden göçü önleyemedik. Bunun
nedeni yapàlan yatàràmlaràn bölgenin kàlcal
damarlaràna sirayet etmemesidir. Devasa
yatàràmlar bölge insanlarànàn az da olsa istikrarlà bir gelire ve beceriye kavuĀmasàna
neden olmamaktadàr. OSTßM benzeri yerler gelir yaratàcà beceri ve istikrarlà geliri
kàlcal damarlara kadar ulaĀtàrarak hücrelerin ya da bireylerin ailelerin sürdürülebilir
bir canlàlàkta kalmasànà saØlamaktadàr.
ßslam Kalkànma Bankasà da yaptàØà kredilendirmelerle zaten zenginler ve büyük
sermaye arasànda dolaĀan paraya katkà
vermemeli, OSTßM tipi projeleri destekleyerek paranàn- enerjinin kàlcal damarlara
sirayet etmesini saØlamalàdàr. KuruluĀundan bu yana 40 yàl gecen ßslam Kalkànma
Bankasànàn amentüsünü deØiĀtirmesi ve
vizyonuna OSTßM tipi sanayi Āehirlerini
hedef koyarak misyonunu belirlemelidir.
Aksi halde bir kàrk yàl daha geçecek ve
kuruluĀ bu güne kadar olduØu gibi bundan
sonra da politikalarà ile garip gurabanàn
deØil, Bankaya zaten ihtiyaç hissetmeyenlerin yanànda yer almaya devam edecektir.

Nitelikli teknik personel fÜrsatÜnÜ kaçÜrmayÜn!

O

STßM Yönetiminin katkàlarà ve Gazi
Üniversitesi iĀbirliØi ile OSTßM’de eØitim faaliyetlerine baĀlayan OSTßM Meslek
Yüksek Okulu, Ņrmalaràn nitelikli personel
ihtiyaçlaràna çözüm üretmek amacà ile bu yàl
eØitim faaliyetlerinde yeni bir uygulamayà hayata geçiriyor.
GerçekleĀtirilen yeni düzenleme ile okullaràndan tekniker olarak mezun olan öØrenciler
artàk eØitimlerinin yaràsànà Ņrmalarda “ßĀ Yeri
EØitimi” alarak gerçekleĀtirecekler. Böylece
okullarànda aldàklarà teorik bilgiler ile iĀletmelerde gerçekleĀtirilen uygulamalarà birleĀtirme
imkanà da bulacak olan öØrenciler aynà zamanda sanayideki geliĀmeleri ve yenilikleri yakàndan takip edebilecekler. GerçekleĀtirilen yeni
düzenlemeler ile iĀletmeler de ilerde çalàĀacaklarà teknik personeli daha öØrencilik yàllaràndan itibaren tanàyarak kendi üretim koĀullarà,
iĀletme prensipleri ve ihtiyaçlarà doØrultusunda
yetiĀtirme imkanàna sahip olacaklar.
GerçekleĀtirilecek olan iĀ yeri eØitimleri iĀletmelere herhangi bir maddi sorumluluk getirmemekle birlikte öØrencilerin iĀ ve meslek
hastalàklaràna karĀà sigortalarà Gazi Üniversitesi tarafàndan saØlanacak. Bu uygulamada
iĀletmelerin tek sorumluluØu iĀ yeri eØitimi sürecinde öØrenciye uygun çalàĀma ortamà saØlamak ve görevlendireceØi sorumlu bir personel
ile mesleki geliĀimine katkà saØlamak.
ÖØrenciler iĀ yeri eØitimlerini 2 yàllàk eØitimleri süresince 14’er haftalàk 3 dönem halinde
tamamlayacaklar. Uygulama 1 dönem okul – 1
dönem iĀ yeri eØitimi Āeklinde birbirini takip
eden süreçler olarak gerçekleĀtirilecek. Böylece öØrenciler okulda almàĀ olduklarà teorik eØitimi takip eden dönemde iĀletmede uygulama
imkanàna sahip olacaklar. Aynà zamanda almàĀ
olduklarà teknik bilgileri sàcaØà sàcaØàna iĀletmelerine aktarabilecekler.
ßĀ Yeri EØitimi uygulamalarà kapsamànda
öØrenci talep eden Ņrmalaràmàzàn bünyelerinde en az 10 kiĀi istihdam ediyor olmasà ve bunlardan en az 1 kiĀinin üniversite
mezunu olmasà gerekiyor. Bu özellikleri
yapàsànda baràndàran iĀletmelerimiz OSTßM Meslek Yüksek Okulu Mekatronik,
Endüstri Ürünleri Tasaràmà, Elektrik Ener-

jisi Üretim ßletim ve DaØàtàmà, Kaynak
Teknolojisi ve Lastik ve Plastik Teknolojisi Programlaràndan öØrenci talep edebilecekler.

kaybetmeden taleplerini OSTßM DanàĀmanlàk ve EØitim Merkezi’ne veya OSTßM ßstihdam OŅsi’ne iletebilirler.

Nitelikli teknik personel arayàĀà olan ve bu
imkandan faydalanmak ve iĀletmelerimiz
sànàrlà sayàda kontenjan nedeni ile vakit

OSTøM østihdam O¿si: 0312 385 50 90
OSTøM MYO: 0312 354 38 35
ODEM: 0312 385 01 66

DETAYLI BILGI ñÇñN:
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Yerli markalar iç pazarda daha fazla çaba harcÜyor
Korhan GÜMÜìTEKñN

korhan@ostim.com.tr

Sanko Makine yerli üretimde nerede
duruyor ?
Sanko Holding’in sanayici kimliØi altànda
Gaziantep’teki fabrikamàzda yerli ürün olan
MST marka Bekoloder ve Telehandler üretiyoruz. Avrupa’da özellikle bekoloderden
daha çok satàlan bir ürün olan telehandlerin ilk ve tek yerli üreticisiyiz. Sanko’nun
Türkiye’de üretim yapma isteØi üzerine 2003
yàlànda ßzmir’de ki MastaĀ satàn alàndà. 2006
yàlànda Gaziantep’te 500 bin metre kare açàk,
50 bin metre kare kapalà alanda yeni tesisimizi
kurduk. Avrupa’da ve dünyada en son teknolojiyle üretim yapan tesislerden biri. Firma
olarak geliĀen teknolojileri çok yakàndan takip
ediyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge ekibimize, kullanàcàlardan bize ulaĀan talepleri iletiyoruz. Onlar
da günün Āartlaràna yakàĀan ürünler üretmek
için elinden geleni yapàyorlar.

îĈ makinelerinde sayulu yerli
üreticilerden biri olan Sanko Makina MST markasu ile
kurmuzu beyaz renkli ilk ve tek
yerli telehandler ile iç pazarda
iddiasunu sürdürüyor. Öncelikle
kamu alumlarunda hem łyat
hem kalite olarak kendini kanutlamuĈ olan yerli ürünlerin tercih
edilmesi gerekiyor. Özel sektör
projelerinde de yabancu kredi
kuruluĈlarunun makine alumlarunda kendi markalarunu dikte
etmesi söz konusu. DuĈ pazarda kendini kanutlamuĈ Türk
üreticileri iç pazardaki büyümelerini nasul saçlayacak? Nasul
var olmaya devam edecekler
ve nasul geliĈecekler? Sanko
Makine îmalat Makineleri SatuĈ
ve Pazarlama Direktörü Harun
Arab ve îĈ GeliĈtirme Müdürü
RaĈit Özgül ile sektörü ve yerli
üretimi deçerlendirdik.

màyla istenilen yere gelinemedi.
Ülkeler, teknolojisini yerli alàm sayesinde geliĀtiriyor. Hiç unutmuyorum; Türkiye’de büyük
bir müteahhit grubu baraj projesi yapàyordu.
Barajàn Ņnansmanà Alman bir Ņrma tarafàndan
karĀàlanàyordu. Türkiye’de fazla talep görmeyen
Alman bir Ņrmanàn iĀ makinelerini tercih etmiĀlerdi; milyon dolarlàk bir alàmdà. “Bir çok marka
varken neden bu markayà terci ettiniz?” diye sorduØumda “Bu krediyi Almanya’dan saØladàk,
Alman Hükümeti zorunlu tuttu ve bütün makineleri oradan almak zorunda kaldàk.” yanàtànà
verdiler. Bizim de kamuda buna daha çok dikkat
etmemiz gerekiyor. Cari açàØàn aĀaØà çekilmesi
noktasànda Hükümetin çok ciddi bir çalàĀmasà
ve gayreti var. Bunu biliyoruz. Ancak kamunun
halen, özellikle bazà kurumlaràn tutumlaràna anlam veremiyoruz. Gerçekten çok ĀaĀàràyoruz. ÿu
anda Türkiye’de bekoloder üreten 3 tane yerli
üretici var. Telehandler konusunda biz tekiz.
Rakiplerimiz Fransàz, Amerikan ve ßngiliz üreticileri. Bir çok sektöre hitap eden bir ürün. YaklaĀàk %20’lik Ņyat avantajàmàza raØmen kamuda
tercih edilmiyoruz.
ßç pazarda en öncelikli engelleriniz neler?
Neredeyse son 3 yàldàr çok fazla ihale yapàlmàyor. Daha çok Devlet Malzeme OŅsi kanalàyla
alàmlar yapàlàyor. DMO, özellikle kamu kurumlaràna alàm yaparken Devletin menfaatlerini göz
önünde bulundurarak, çok ciddi anlamda Ņr-

Türkiye içindeki satàĀlaràmàzà artàrmak için
direktörlük yapàlanmasàna aØàrlàk verdik. ßç
Anadolu, Orta Karadeniz ve Ege bölgeleri
Ankara’ya baØlà, buradan yönetiyoruz. Organizasyon yapàmàzda toplam 3 direktörlük var.
Yerli imalat makinelerimizin satàĀ ekibini tamamen ayàrdàk. Ürünlere daha çok konsantre
olalàm ve pazara daha iyi hakàm olalàm diye
böyle bir satàĀ stratejisi benimsedik.
ßhracat kàsmà ßstanbul’da konuĀlandàràlmàĀ
durumda. ßhracat yaptàØàmàz ülke sayàsà 30’u
geçti. Sadece 1 ülkeye yaptàØàmàz satàĀ neredeyse Türkiye satàĀàna denk. ßhracatàmàz aØàrlàklà olarak Kuzey Afrika ülkeleri, Rusya ve
Azerbaycan vb ülkelere gerçekleĀiyor. Bunun
yanànda Avrupa ve Amerika’ya da satàĀàmàz
oluyor. Türkiye’ye coØraŅ olarak yakàn ülkelerle ticari iliĀkilerimiz daha iyi konumda.
Hammadde ve parça tedarik süreciniz
nasàl iĀliyor?
KonukoØlu ailesi fabrika yatàràmàna karar
verdiginde öncelikle bir Ņzibilite çalàĀmasà
gerçekleĀtirildi, fabrikanàn Adapazarà civarànda kurulmasà üretim maliyeti açàsàndan daha
uygun görünmesine raØmen sanayicilerimizin
Abdulkadir KonukoØlu Bey’e “Burada yan
sanayi var, biz üreteceØiniz ürüne yan sanayi
temin edebiliriz” Āeklindeki talepleriyle beraber üretim Gaziantep’e alàndà. Kullandàgàmàz
sac EreØli Demir Çelik’ten geliyor, ürettiØimiz diØer parçalaràn %70’lik kàsmà da Gaziantep, Ankara, EskiĀehir gibi bir çok ilimizden
temin ediliyor.
Ankara’da yatàràm yapma konusunda Sayàn
Sami KonukoØlu bizleri kàrmadà ve Anadolu
Bulvarà üzerinde 7 dönümlük bir yer aldàk.
Önümüzdeki yàl inĀaatàna baĀlayàp hizmetlerimizi oraya aktaracaØàz. Üretimlerimizin
satàĀ ve teĀhirini orada yapacaØàz. Hem bize
hem Ankara’ya yakàĀàr bir tesis kurmayà planlàyoruz.
Yerli üretim konusunda üretebileceØimiz,
alabileceØimiz bütün parçalarà Ülkemizden
temin ediyoruz. Buna da çok önem veriyoruz. Hatta Āirketimizde kullandàØàmàz hizmet
araçlarànà bile yerli markalardan seçiyoruz. Bu

Her Āeyden önce kamu alàmlarànda Devletin
daha hassas olmasànà istiyoruz. Sanko Makine
olarak 2012 yàlànà bir önceki yàla göre iyi kapattàk. BelirlediØimiz hedeņere ulaĀtàk.
Bu iĀte markalaĀmak çok önemli. Ancak markalaĀma sadece üretici Ņrmanàn çabasàyla, harcadàØà parayla olan bir kavram deØil. Ürünün
çok kullanàlmasà ve tercih edilmesiyle de markalaĀàlàyor. Bugün ikinci el otomobil faktörünü
oluĀturan nedir; piyasada çok kullanàlàyor olmasà. Dolayàsàyla da iĀ makinesinde da öyle. Halen
ithal markalarà seçip Türkiye’deki pazar payànà
artàrdàØànàzda yerli üreticinin de ister istemez
Āevki kàràlàyor. YapacaØà yatàràmlar varsa da geri
adàm atàyor. Bunlar hepimizin duyarlà olmasà
gerektiØi önemli hususlar. Tabii ki ithal ürünler
de piyasada olacak; bizim üretmediklerimiz var.
Rekabet güzel bir Āey. Bizim pazara girmemiz
ciddi anlamda rekabet saØladà.
ßĀin ilginç yanà Makine Aksamlarà BirliØi BaĀkanà Sayàn Adnan Dalgakàran bu konuyu sürekli
gündeme getiriyor. Biz bir çok ülkeye ihracat
yaparken, kendimizi kabul ettirmiĀken Türkiye
pazarànda kendimizi kanàtlamak için daha fazla
çaba sarf ediyoruz. ßhracat yaptàØàmàz ülkeler
ürünlerimizden çok memnun. Her yàl artan bir
graŅkle talep yukarà doØru gidiyor. Bu, Türkiye
için de böyle ama gönül istiyor ki Ülkemizde bu
daha hàzlà ilerlesin. Fabrikamàz burada, biz buradayàz.
Bu sene 300’e yakàn kamu kurum ve kuruluĀlaràndan yetkilileri Gaziantep’teki fabrikamàza götürüp çalàĀmalaràmàzà yerinde gösterdik. Ziyaretçilerimiz üretim tesislerimizden iyi izlenimlerle
ayràldàlar. Alàmlarda ondan sonra artàĀ oldu. Bir
kere üretimin yerinde görülmesi gerekir. Burada
çalàĀan biri olarak deØil bir Türk vatandaĀà olarak hep Āunu söylüyorum: Türkiye’de böyle bir
ürün ve üretim var. Bunu görün, almasanàz da
kafanàzda bir Ņkir oluĀsun. En azàndan bir yerde
otururken Türkiye’de de bu üretiliyor denilsin.
Biz bile hala sanayicinin içinde olmamàza raØmen gidiyoruz, bakàyoruz “Türkiye’de bunlar da
üretiliyor mu?” diyoruz ve ĀaĀàràyoruz.

RaĈit Özgül
konuda bile bir hassasiyet var. Ankara’da yapacaØàmàz tesisin de bize yerli üretim anlamànda
ufuk açacaØànà düĀünüyoruz. Tesisin yer alacaØà
bölgeyi OSTßM’e yakàn bir yerde seçmemizin
bir çok faktörü var. OSTßM’e yakàn olmak hem
yedek parça temini hem kuracaØàmàz servisin
orada yaptàracaØà imalatlaràn OSTßM içerisinde
daha rahat ulaĀàlabilir olmasà ve Ankara içinden
ve dàĀàndan müĀterilerimizin de bizi ziyarete
geldiØinde iĀlerini çabuk görmelerini saØlayacak. Makine sektörünün kalbi OSTßM’de atàyor;
imalat ve ikinci el anlamànda.
Ürünlerimizi müĀterilerimize beØendirmek
önemli. Yabancà alàĀkanlàØà nereden geliyor;
“Alman, Amerikan malàdàr, bu saØlamdàr” halbuki Türkiye’deki yerli üretim konusundaki
hassasiyet oluĀtukça sektörümüzde faaliyet gösteren Ņrmalar da artàk Āunu demeye baĀladàlar:
Biz de Türkiye’de bir takàm parçalaràmàzà ürettiriyoruz. Bu bile bir baĀaràdàr aslànda.
Kamu alàmlarànda tercih ediyor musunuz?
Son zamanlarda saØolsun Sayàn BaĀbakanàmàzàn ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanàmàzàn
özellikle vurguladàØà bir konu var. OSTßM BaĀkanàmàz da çok ciddi bir kamuoyu oluĀturuyor;
yerli üretim. Bu konuda hala kanayan yaralaràmàz var. BaĀbakanàmàzàn ve Bakanàmàzàn bu
konunun üstünde çok durmasàna ve bu konuda
genelge olmasàna raØmen maalesef tam anla-

Harun Arab

malarla görüĀmeler yapàyor ve en uygun Ņyata
almaya çalàĀàyor. Burada da bir takàm sàkàntàlar
yaĀanàyor. Gerekli mercilere de bunlarà bildirdik. Neticede Devletin bir birimidir, mutlaka
kendine göre haklà olduØu sebepleri de vardàr.
Buna raØmen ABD, Almanya gibi ülkelerdeki uygulamalara benzer yapàlar oluĀturulabilir.
Türkiye’de de aslànda ßller Bankasà nezdinde
bu yapàlabilir. OSTßM BaĀkanàmàz Orhan Aydàn Bey ve Yönetimin ßller Bankasà nezdinde
giriĀimlerinin olduØunu biliyoruz. Bizler de
Āunu istiyoruz: A Ņrmasà, B Ņrmasàndan ziyade
Türkiye’de üretilen yerli ürün alàrsanàz; örneØin
“kredi faiziniz daha düĀük olacak” ya da “vade
daha uzun olacak” gibi alternatiņer sunulabilir.
Bu tip konularà gündem getirdiØimizde uluslararasà ticaret kanunlaràna ters olduØu dile
getiriliyor. Halbuki böyle bir Āey olduØunu düĀünmüyorum. Bizim de yerli üreticilerimizi desteklememiz lazàm. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanàmàz “yerli otomobil üretelim” diyor. Biz
yerli makine üretiyoruz, bu konuda bir hassasiyet oluĀturamadàk. Yàllardàr bunun için uØraĀàyoruz. Bunlar 1-2 yàlda aĀàlacak konular deØil.
Devlet desteØi olmalà. Yönetim Kurulu BaĀkanàmàz “Devlet gerekli desteØi verirse biz de bu
iĀin içerisinde oluruz” Āeklinde görüĀ bildirdi,
açàklama yaptà. Ancak maalesef iĀ makineleri
konusunda bir takàm engelleri aĀamadàØàmàzdan
onlar da Āu anda beklemedeler.

Sayàn Özgül; sektör perspektiŅne
baktàØànàzda nasàl fàrsatlar var?
Kentsel dönüĀüm iĀ makineleri sektörü için
önemli bir etken olacak. 30 yàllàk süreçte bunu iyi
deØerlendirmek gerekir. 33 ilde baĀlayan kensel
dönüĀümde 7 milyona yakàn bina yàkàlacak, 400
milyar USD’lik yatàràm yapàlacak, bu maksatla
yeni makine ve ataĀmanlar tasarlanacak, doØru
makine kullanàmà ile %30’a varan tasarruf saØlanacak, yàllàk 4000 adetten fazla iĀ makinesà bu
maksatla kullanàlacak, sektöre büyüme etkisi
yaklaĀàk %20 olacaØà tahmin edilmektedir. Bu
süreçte nitelikli eleman ihtiyacàà %50 artacaktàr,
sektöre daha nitelikli ve yetkin insan kaynaØànàn kazandàràlmasà için Āimdiden çalàĀmalara
baĀlamak gerekmektedir.

TÜRKñYE ñì MAKñNELERñ
SEKTÖRÜ EKONOMñK DEïERLER
• Avrupa’nun en büyük 4. iĈ makinalaru
pazaru
• Dünyanun en büyük 11. iĈ makinalaru
pazaru
• îĈ makinalaru imalat sanayinde
Avrupa’nun 9. büyük ülkesi
• Türkiye iĈ makinalaru pazaru Çin’den ve
Hindistan’dan sonra son 8 yuldur en huzlu
büyüme oranuna sahip ülke
• 7 yaĈ sunurunda 61.000 adet açur iĈ
makinasu kullanuluyor.
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Yeni YÜlÜ ñlk Onlar Gördü
Görme engelli çocuklarun eçitim, sanat ve spor yoluyla topluma
kazandurulmasunu amaçlayan Gören Kalpler Eçitim Derneçi, OSTîM’in
katkularuyla “Yeni Yula Merhaba” etkinliçi düzenledi.

2

2 Aralàk Cumartesi günü OSTßM’de
ki Gazi Üniversitesi METEM tesislerinde gerçekleĀen etkinliØin ilk bölümünde, Ankara Numune Hastanesi Göz
Doktoru AyĀe Turan tarafàndan görme
engelliler için çok önemli bir geliĀme olan
kök hücre çalàĀmalarànàn baĀlangàcàyla ilgili bilgiler aktaràldà.

“Eðitimle herkes baíarÜlÜ olabilir”
Programàn davetlileri arasànda bulunan
Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç konuĀmasànda OSTßM
Yönetimine bu etkinliØe katkàlarà için teĀekkür etti. EØitimin dünyadaki en zor iĀ
olduØunu belirten Güvenç görme engellilere seslenerek, “Sizler kalp gözleriyle
görenlersiniz, bu yeteneØin diØer insanlara da geçmesini diliyorum. Kalp gözüyle
görmek her insana nasip olmuyor, doØruyu görmeye yardàm ediyor. Daha hassas
ve duygusal olunuyor. GeliĀmekte olan
teknoloji, insanàn karĀàlaĀtàØà sàkàntàlarà
giderecek yönde çok güzel çàØàrlar açacak.
SaØlàkla ilgili geliĀmeler, özellikle nanoteknolojide yapàlacak olan geliĀmeler, insan vücudunda zaman içerisinde meydana
gelebilecek olan her türlü deØiĀmeleri,
bozulmalarà tedavi edecek. Onun için geleceØe umutla bakmak gerekiyor. Morali

bozup, hayata küsmenin hiçbir anlamà
yok. EØitilirlerse herkesin baĀaràlà olabileceØi gözüküyor. Bu çocuklaràmàzàn beyninin, gören insanlaràn beyninden daha fazla
çalàĀtàØàna inanàyorum. Bu yeteneklerini
çeĀitli meslek dallarànda da kendilerini
geliĀtirebilirler, öØrenebilirler, her mesleØi de yapabilirler. ßnĀallah önümüzdeki
yàllarda teknolojinin de yardàmàyla sosyal
ortamlarda da daha rahat etmelerini de
saØlayacaktàr. Bu konuda da umut verici
geliĀmeler var.” dedi.

“Bizlerin görmediklerini
görüyorsunuz”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn da programàn kendisi için anlamànàn büyük olduØunu dile getirdi. Fikir
hayatànàn önde gelen isimlerinden Cemil
Meriç’i anlatarak sözlerini sürdüren Aydàn, “Cemil Meriç, hayatàmda etkilendiØim nadir insanlardan biridir. Halen de
kitaplarànà okuyorum. Meriç de kalp gözü
gören biri. Kendisi ile ilgili söylenen bir
söz var: Allah’àn, ruh gözü daha iyi görsün
diye dünya gözünü kapattàØà sahici münevver. Kitaplarànà okuduØunuz zaman,
ruh gözünün gördüØünü hissediyorsunuz.
Bu nedenle sizlerin gördüØü bizlerin görmediØi bir Āeyler olduØunun farkàna varàyorum. Sizlerle birlikte olmaktan ve faaliyetler yapmaktan mutluluk duyacaØàmàzà
ifade etmek istiyorum. EØitimli, ruh gözü
gören insanlar dileØiyle sevgilerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandà.
Ünlü ÿair Cemal SaŅ’nin görme engelli bir
öØrenci ile Āiirlerini paylaĀtàØà programda
AĀàk Erdali, ÿeyda Erdal, Yàldàz Çan ve
Orhan Oran Türk Halk MüziØi’nin en güzel örneklerini sundu.
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OSTñM firmalarÜna
enerji verimliliði anlatÜldÜ

A

rtan maliyetler ve deØiĀen pazar
Āartlarà düĀünüldüØünde enerji verimliliØinin önemi bir kat daha artàràyor.
Sanayide kullanàlan elektrik enerjisinin
yaklaĀàk %70’i elektrik motorlarà tarafàndan tüketiliyor ve bu motorlaràn da yaklaĀàk %35’i fan ve pompalarà döndürüyor.
OSTßM OSB MüdürlüØü Enerji Yönetimi Birimi tarafàndan 12-13 Aralàk 2012
tarihlerinde gerçekleĀtirilen “Sanayide
Kullanàlan Elektrik Motorlarànda Enerji
VerimliliØi" eØitiminde; elektrik motorlarànàn daha verimli elektrik motorlarà ile
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OSTñM Endüstriyel TasarÜm ve
Koordinasyon Merkezi ile OSTñM
Teknoloji Merkezi Kuruluyor

deØiĀimi, asenkron elektrik motorlaràna
frekans konvertörü uygulanmasà ve mekanik dizaynàn iyileĀtirilmesi konularànda bilgilendirme yapàldà.
50 Ņrmanàn katàldàØà eØitimde örnekler
üzerinden uygulamalar yapàlarak; fan ve
pompalarda frekans konvertörü kullanànàmàn faydalarà üzerinde duruldu. Ayràca
geleneksel kontrol yöntemleri yerine frekans konvertörü kullanarak bazà uygulamalarda %80'lere kadar enerji verimliliØi
saØlanabildiØi hatàrlatàldà.

K

oordinatörlüØünü Berna Dalaman'àn yapacaØà merkez, endüstriyel tasaràm ihtiyacà duyan üretici Ņrmalara, tasaràm süreç
yönetimi danàĀmanlàØà, endüstriyel tasaràm,
mühendislik destekleri, model ve prototip
konularànda hizmet verecektir.

OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yönetim Kutrulu BaĀakanà Sedat Çelikdoan'àn baĀkanlàØànda kurulacak olan teknoloji merkezinde üretim planlama
ve Ar-Ge hizmetleri verilecek Cadem, Figes,
Tekno Tasaràm A.ÿ. ve Tekno Plan Ņrmalarànàn bu merkezde yeralmalarà planlanàyor.
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SaðlÜkta 5 milyar hedefine OSTñM tasarÜmla baíladÜ
OSTîM, endüstriyel tasarum merkezi kurarak katma deçeri
yüksek üretim hedełne bir adum daha attu. Saçluk Teknolojileri Endüstriyel Tasarum Koordinasyon Merkeziyle 10
adet medikal ürün yeniden tasarlandu. Yeni tasarumlaru
sergileyen merkez 10 yerli łrmanun aynu ürünlerinin yeni
tasarumlarla nasul farklu hale geldiçini gösterdi. Uluslar
arasu rekabette tasarumla farklulaĈmayu ve markalaĈmayu
hedeŃeyen łrmalara bu merkezle mühendislik ve danuĈmanluk destekleri verilecek.

S

aØlàk BakanlàØà Kamu hastaneleri
Kurumu BaĀkan Yardàmcàsà Orhan
Koç’un da katàldàØà sergide ürünlerin yeni tasaràmlarà ilgi gördü. OSTßM
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn;
kalkànmanàn ön koĀulu olan teknolojisi
yüksek katma deØerli üretime hàzla geçilmesi için kamu alàmlarànda yerli Ņrmalaràn desteklenmesi gerekliliØini vurguladà.
Aydàn; biz yerli üretim ve milli markalaràn geliĀmesi için tasaràmàn olmasa olmaz
olduØunu gördük ve bu merkezi kurmaya
karar verdik, memnuniyetle ifade etmeliyim ki son dönemde SaØlàk BakanlàØà
alàmlarànda bu duyarlàlàØa önem vermektedir’ dedi.
Medikal Kümelenme Yönetim Kurulu
BaĀkanà Murat Ataman; 200 milyon dolar olan medikal ürün ihracatànàn 2023’te
5 milyar dolar olarak hedeņendiØini belirterek bu hedeņere ancak markalaĀarak ulaĀàlabileceØini söyledi. Tasaràm
Merkezi’nin Teknik Koordinatörü Berna
Dalaman proje uygulamasànda yer alan 5
tasaràm Ņrmasànà titiz bir elemeden sonra

belirlediklerini ardàndan yoØun bir alan
çalàĀmasàyla iĀe baĀladàklarànàn altànà çiziyor. Dalaman, “4 aylàk çalàĀmanàn sonunda yeniden tasarlanan ürünlerin prototip ve modelleri üretilerek sergilendi”.
dedi.
Ankara Kalkànma Ajansà’nàn 2011 ikinci
yaràsànda açtàØà “Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programà” kapsamànda
“SaØlàk Teknolojileri, Endüstriyel Tasaràm Koordinasyon Merkezi” Ņkri geliĀtirildi ve endüstriyel tasaràm ihtiyacà için
projelendirme yapàldà. Projeyle; saØlàk
ürünlerinin ‘Kullanàcà ve Yararlanàcà
Odaklà Endüstriyel Tasaràm’ ile endüstriyel tasaràmcà istihdamàn arttàràlmasà, endüstriyel tasaràm ile ilgili devlet yatàràmlarà ve özel sektör bütçelerindeki payàn
artmasà hedeņeniyor. OSTßM Endüstriyel Tasaràm Koordinasyon Merkezi’yle;
tasaràm ihtiyacà duyan üretici Ņrmalara,
tasaràm süreç yönetimi danàĀmanlàØà, endüstriyel tasaràm, mühendislik destekleri,
model ve prototip konularànda hizmet
verilecek.

