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edebilseydi bugün Japonya, Güney Kore gibi başarı
hikayelerini konuşmayacak; tersine ülkemizi bir
kalkınma örneği olarak konuşturuyor olacaktık.
100. yıla yaklaşıyoruz; 10 yıl kaldı... Bu önemli
dönemeçte kilometre taşı olarak belirlenen 2023
hedefleri, Türkiye’de her kesimi öyle ya da böyle bir
şekilde ilgilendiriyor. Doğal olarak bunların arasında
üretenler yani sanayiciler başı çekiyor.

C

500 milyar dolar ihracata ulaşmak için her sektörün
belirlediği bir rakam var. Bunu elde etmenin yolu;
üretmek kadar ihraç edebilmekten, markalar ortaya
çıkarmaktan geçiyor. Küresel ticaret dengelerinde
rakiplerinizden bir adım önde olabilmek için
kendinizi iyi anlatmanız lazım. İyi anlatmanın yolu
ise sıkı iletişim kanalları kurmayı ve lobi faaliyetlerini
güçlendirmeyi şart koşuyor. Özellikle altını çizmek
gerekir; KOBİ’lerin dışa açılması yönünde geliştirilen
metotların köşe başını kümeleşme faaliyetleri tutuyor.

Girişte bun sözleri ifade etmemin nedeni ise
şu: 1923’ten çizilen yol haritası kararlılıkla devam

Dünyada sürekli gelişen sektörlerin başında
medikal geliyor. Medikal sektörüne öncelik veren
ülkelerin, kısa sürede gelişmişlik düzeyinde büyük
aşama kaydettiğine ilişkin pek çok örnek gösterilebilir.
Çin, Hindistan, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere
gibi ülkeler medikalde doğru politikalar izleyerek
ulusal ekonomilerine önemli katkılar sağlıyorlar. Bu
politikaların temelinde Ar-Ge’ye verilen ağırlık ve

korhan@ostim.com.tr

500 milyar doların yolu
lobiden geçiyor
umhuriyetimizin 90. yılını idrak ediyoruz.
Bir asra yakın bir süre önce tohumları ekilen
ülkemizin mücadele kulvarında önünde
duran en önemli konulardan biri ekonomik kalkınma
arayışlarıydı. Kurucu irade, geleceğin Türkiye’sini
milli üretim modelleriyle kurgulamak istemişti. O
yıllarda peş peşe açılan tesisler bu amacın belirgin
göstergesiydi. Derken uçak fabrikasını kendi
girişimcisi, mühendisi ve işçisinin alınteriyle vücuda
getirmişti.

destek önemli bir yer tutuyor.
Yeni ve özel hastane sayısındaki artış, kaliteli sağlık
hizmeti talebinin çoğalması, teknolojideki yenilikler ve
bunun gibi daha birçok faktör ülkemizde de sektörün
gelişimine ivme kazandırıyor. Firmalar, müşteri
beklentilerini karşılayabilmek ve verimliliklerini
artırabilme arayışlarında, her gün kendilerini geliştirme
azmindeler.
2023’e 5 milyar dolar ihracat hedefi koyan Türk
sağlık sektörünün kurumsal çatılar altında birleşmesi,
yolu daha rahat yürümelerine katkı sağlıyor.
Ankara’nın sahip olduğu potansiyeli, yerli üretim
kabiliyetleriyle dünyaya açan OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi bu bakış açısıyla KOBİ’lere rehberlik
ediyor. Ekim aynının başında düzenlenen “Türk Sağlık
Teknolojilerinde Orta Doğu ve Afrika Alım Günleri”
14 ülkeden 44 kamu ve özel sektör temsilcisini yerli
üreticilerle buluşturdu. Etkinlik sayesinde firmalarımıza
alternatif pazarların kapısı daha da fazla açıldı.
Bunun en güzel kanıtını Güney Sudan Cumhuriyeti
Sağlık Bakanı Riek Gai Kok şu sözlerinde
görebiliyoruz: “Teknolojik alanda kendimize yeten
bir ülke olabilmek için önümüzde uzun bir yol var. Bu
noktada dostlara, arkadaşlara ve kardeşlere ihtiyacımız
var; Türk girişimcileri Güney Sudan’da yatırım
yapmaya davet ediyoruz.”

Test ve gözetime
“yabancı” kalmayalım
Geçtiğimiz günlerde Karabük’te düzenlenen
"2. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği
Sempozyumu"nun sonuç bildirgesinde dikkat çekici
bir husus vardı. Bildirgede, “Raylı sistemlerde
standardizasyon ve belgelendirme konularında yerel
firmalara öncelik verilerek veya yerli firmaların
bu alanda tecrübe kazanması ve mühendislerin
yetiştirilmesi için yabancı firmalarla en az yerli bir
firmanın konsorsiyumuna izin verilmesi” istendi.
Ayrıca yerli belgelendirme firmalarının “daha önce iş
bitirme şartı”na takıldığı, işlerin sürekli olarak yabancı
firmalara verilmesinin, projelerin pahalı bir şekilde
yaptırılmasına neden olduğu görüşü yansıtıldı…
Haklı bir tespit olduğunu söylemek isterim… Çünkü
dünyada, bu alanda çok büyük bir pazar var ve toplam
ciro 200 milyar dolar civarında. Bu pazar da belli başlı
ülkelerin ve denetim firmalarının hakimiyetinde.
Bir yandan milli kuruluşumuz Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) Akkuyu Nükleer Santrali’nin gözetim
hizmetlerine talipken diğer yandan Türkiye’de
“uygunluk değerlendirme” hizmetlerinde yurtdışına
giden miktarın 2 milyar dolar seviyelerinde olması
herkesi bir kez daha düşünmeye sevk etmeli.
Korhan GÜMÜŞTEKİN
twitter.com/KorhanGumustkn
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“OSB’ler demiryolu özel
işletmeciliği yapabilecek”
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman,
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi (TDUS) Hakkında Kanun’un
yürürlüğe girmesiyle birlikte; demiryolu ile ihracat ve ithalatı düşünen OSB
yönetimlerinin özel işletmecilik yapabileceğini söyledi. Kamu ve özel sektör
girişimleri ile yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturmaya yönelik gelişmeleri de
paylaşan Karaman, “Rekabetin olduğu tüm ulaştırma türlerinde özellikle de
havayolu taşımacılığı örneğinde olduğu gibi serbestleştirmeden sonra gerek
yolcu gerekse yük taşımacılığında büyük bir artış beklenmektedir.” dedi.

Y

erli demiryolu sanayisinin yerel sanayi
ve ticareti de geliştirdiğine işaret eden
Genel Müdür Karaman, OSTİM’den
ihtiyaç duydukları her alanda faydalandıklarını
dile getirdi. Karaman, bunu, “Eskiden ithalat
yoluyla temin edilen pek çok parça ve aracın
OSTİM’deki firmalarımız eliyle üretimleri yapılıyor.” sözleriyle açıkladı. Karaman, sorularımızı yanıtladı.
Raylı sistemler, özellikle yolcu ve yük
taşımacılığında ekonomik ve hızlı bir
yöntem. Bu noktadan hareketle; sektörü
önümüzdeki yıllarda hem dünyada hem de
Türkiye’de ne gibi gelişmeler bekliyor?
Ülkemiz, YHT ile 13 Mart 2009’da tanıştı.
Bu projenin hayata geçirilmesiyle Avrupa’da
altıncı, dünyada sekizinci YHT işletmecisi ülke konumuna yükseldik. Eskişehir hattı
sonrasında açtığımız Ankara-Konya ve Eskişehir-Konya YHT hatları insanımızın seyahat
alışkanlıklarını değiştirdi. Seyahat parkurunda
YHT imkanı olan yolcular, öncelikli olarak
YHT seçeneğini değerlendirir hale geldi.
YHT'ler işletmeye alınmadan önce AnkaraEskişehir güzergahında yüzde 55 olan otobüs
taşımalarının payı, YHT devreye girdikten
sonra yüzde 10'a, yüzde 37 olan özel araç taşıma payı da yüzde 18'e geriledi. Yüzde 8
olan trenlerin payı ise YHT sonrası yüzde
72'ye yükseldi. YHT öncesinde konvansiyonel
trenlerle günde ortalama 572 yolcu taşınırken,
YHT sonrasında bu sayı günde ortalama 6 bin
500 kişiye ulaşmıştır.
Yük taşımacılığında ise teşekkülümüzce
daha fazla miktarda yük taşınması, mevcut
lokomotif ve vagonların etkin şekilde kullanılması, taşıma hızının artırılması, ihtiyaç duyulan personel miktarının azaltılması, lokomotif
ve vagon rotasyonunun düşürülmesi, yük taşımalarında kalitenin yükseltilmesi, manevra
maliyetlerinin azaltılması, müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla 2004 yılı başından
itibaren “Blok Tren İşletmeciliği”ne geçilmiştir.

trenler işletilmektedir. 2012 yılında 2002 yılına göre uluslararası yük taşıma miktarında
yüzde 63 artış sağlanmıştır.
Diğer taraftan TCDD, yük taşımalarında
demiryolunun daha etkin ve verimli olmasını
sağlamak üzere; yol yenilemeleri, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve çift hat yapımı projelerinin devreye alınması, blok tren taşımacılığının
geliştirilmesi, lojistik merkezlerin faaliyete
alınması, yük garlarının iyileştirilmesi, iltisak
hattı yapımlarının yaygınlaştırılması, yük vagon ve lokomotif filosunun geliştirilmesi, hızlı
tren hatlarında yük taşımacılığı yapılması çalışmaları sürdürülmektedir.
Yüksek Hızlı Tren Projesi’ndeki son
durum nedir? Planlanan yatırımlar
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ankara-İstanbul YHT Projesi’nin birinci
aşaması olan Ankara-Eskişehir arasında 14
Mart 2009 tarihinden itibaren YHT seferlerine başlanmıştır. Ankara-Eskişehir arasındaki Yüksek Hızlı Tren hattının uzunluğu 245
km’dir. 250 km/saat hız yapılabilen YHT ile
1 saat 30 dakika olan Ankara-Eskişehir arası
yolculuk süresi, Eskişehir Gar Projesi’nin de
tamamlanması ile 1 saat 5 dakikaya inecek.
Projenin, 2013 yılı başlangıcı itibari ile Eskişehir-İnönü kesiminin inşaatı tamamlanmış,
test ve sertifikasyon çalışmalarına başlanmıştır. İnönü-Vezirhan kesiminde altyapıda yüzde
95, üst yapıda yüzde 25, Vezirhan-Köseköy
kesiminde altyapıda yüzde 96, üst yapıda yüzde 31, Köseköy-Gebze kısmında ise altyapıda
yüzde 35, üst yapıda yüzde 10 fiziksel ilerleme
sağlanmıştır.
Ankara-Konya YHT hattı 24 Ağustos 2011
tarihinde işletmeciliğe açılmıştır. Bu hatta günde 8 gidiş 8 geliş olmak üzere toplam 16 sefer
yapılmaktadır.

Bu uygulama ile taşınan yük miktarında
artış sağlanmış, kaynaklar daha etkin kullanılmış, taşıma süreleri kısaltılmış, taşıma maliyetleri azalmış ve müşteri memnuniyeti artmıştır.
Blok tren uygulaması ile 2012 yılında 2002 yılına göre yük taşıma miktarında yüzde 76, yük
taşıma gelirinde yüzde 290 artış sağlanmıştır.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında yüksek standartlı, çift hatlı
elektrikli, sinyalli 405 km yeni demiryolunun
inşası planlanmıştır. İlk etapta yapımı planlanan 292 km’lik Yerköy-Sivas bölümünün temeli 13 Mart 2009 tarihinde atılmıştır. YerköySivas inşaatı devam eden kesimin alt yapısında
yüzde 96 oranında ilerleme sağlanmıştır. Projenin Kayaş-Kırıkkale etabı altyapı yapım ihalesi yapılmış, Kırıkkale-Yerköy kısmının ise 7
Ocak 2013 tarihinde sözleşmesi imzalanarak
yer teslimi yapılmıştır.

Yurtiçi blok trenlerinin yanı sıra
Türkiye’den, Batı’da; Almanya, Macaristan,
Avusturya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya,
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Doğuda; İran, Suriye ve Irak’a, Orta Asya’da; Türkmenistan,
Kazakistan ve Pakistan’a karşılıklı olarak blok

Ankara-Sivas hattı mevcut hatta göre 197
km kısaltılacak ve bu proje ile Doğu-Batı ekseni oluşturulacaktır. Standartlarının yükseltilmesi suretiyle seyahat süresi 2 saate indirilecek, yolcu taşımacılığı demiryollarına kanalize
edilebilecektir. Sivas-İstanbul arasının seyahat

süresi YHT’ler ile 5 saat olacaktır.
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu
Projesi kapsamında ise yüksek standartlı, çift
hatlı elektrikli, sinyalli yaklaşık 624 km yeni
demiryolu hattı inşası planlanmıştır. Projenin
Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar kesiminin
(167 km) temelini 157. kuruluş yıldönümümüz
olan 21 Eylül 2013 tarihinde attık. Afyonkarahisar-Eşme (Uşak) (192 km) kesimi için 2013
yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesi
durumunda, Ankara-Afyon arası 1,5 saatte,
Afyon-İzmir arası 2,5 saatte ve Ankara-İzmir
arası ise 4 saatte kat edilebilecektir.
Bursa Yüksek Hız Hattı’nın temeli 23 Aralık 2012’de atılmıştır. 250 km/saat hıza uygun
olarak yapılacak hattın yapım çalışmalarında
13 milyon metre küp kazı, 10 milyon metre
küp dolgu gerçekleştirilecek, toplam 152 sanat
yapıtı inşa edilecektir. Hattın yaklaşık 43 kilometresi tünel, viyadük ve köprülerden oluşmaktadır. Hattın uzunluğu 110 km’dir. Proje
tamamlandığında Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul 2 saat 15 dakika’ya inecektir. Proje kapsamında, Bursa-Yenişehir arası inşaatında yüzde 16 ilerleme sağlanmıştır. Yenişehir-Bilecik
kesimi proje yapımı 2013 yılının ilk yarısında
bitirilerek inşaatına başlanacaktır.
Halkalı-Edirne-Kapıkule Hızlı Demiryolu
Projesi ve Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu
projelerinde de proje ve ihale süreçleri devam
etmektedir.
Demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi
ne aşamada?
Demiryolu sektörünün yeniden yapılandırılması hedefi kapsamında, gerekli yasal düzenleme süreci tamamlanmış, sektörün serbestleşmesinin yasal alt yapısı 6461 sayılı yasayla
oluşturulmuştur. Bakanlık bünyesinde, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sektörü
düzenlemekle yetkili Demiryolu Düzenleme
Genel Müdürlüğü ve bağımsız Kaza Araştırma
İnceleme Kurulu kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. TCDD’nin altyapı ve işletmecilik olarak ayrılma süreci devam etmektedir. Hazırlık
çalışmalarımız devam etmektedir.
Özel sektörün demiryolu işletmeciliğindeki
rolü nasıl şekillenecek?
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi (TDUS) Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte özel sektör kuruluşlarının yolcu ve yük taşımacılığı yapabilecek.
Diğer taraftan demiryolu ile ihracat ve ithalat
yapmak isteyen OSB yönetimleri Türk Ticaret
Kanunu’na göre tutulan ticaret siciline kayıtlı
şirketler kurmak suretiyle özel işletmecilik yapabilecektir.

Süleyman Karaman

Rekabetin olduğu tüm ulaştırma türlerinde
özellikle de havayolu taşımacılığı örneğinde
olduğu gibi serbestleştirmeden sonra gerek
yolcu gerekse yük taşımacılığında büyük bir
artış beklenmektedir. Şu anda yüzde 2 olan
demiryolu yolcu taşımacılığı payının 2023 yılı
itibariyle yüzde 10’a, yüzde 5 olan mevcut yük
taşımacılığı payının da yüzde 15’e çıkarılması
hedeflenmektedir.
Kurumunuzun KOBİ’lerle işbirlikleri
hangi alanlardadır?
Demiryolu ile yük taşımacılığının geliştirilmesi, taşıma payının artırılması, gelişen ve
değişen piyasa koşullarında demiryollarının
konumunu güçlendirmek amacıyla sanayi odaları, ticaret odaları, diğer meslek örgütleri aracılığıyla veya doğrudan KOBİ’lere ulaşıyoruz.
OSB çatısı altındaki KOBİ’ler OSB İltisak
Hattı bağlantımız sayesinde demiryoluna kesintisiz ulaşabilmekte ve lojistik maliyetlerini
düşürmektedir.
Ülkemizin öncelikli lojistik değer ihtiva
eden bölgelerine lojistik merkezler planlamak
ve bir kısmı kurulmak suretiyle, ulusal, bölgesel ve küresel taşımacılık açısından yeni bir
taşımacılık konsepti geliştiriyoruz. Alıcıyla
satıcının buluştuğu, her türlü sosyal donatıya
sahip, mevcut bütün yollarla entegre inşa edilen lojistik merkezler bir nevi kara limanı/kuru
liman özelliğine sahiptir. Süreçte 5 adet lojistik
merkezi işletmeye alınmış, hedefte yüzde 28
gerçekleşme sağlanmıştır. Yine üretim merkezlerinin, organize sanayi bölgelerinin, demiryollarıyla limanlara bağlanması, kombine
taşımacılığın geliştirilmesi öncelenmiş, 4 yılda
toplam 40 kilometre uzunlukta 23 adet iltisak
hattı yapılmıştır.
OSTİM hakkındaki düşünceleriniz?
Küresel demiryolu sektörü içerinde
Türkiye’nin de yer alması, dışa bağımlılığın
sonlandırılması, yerli bir demiryolu endüstrisi
oluşturulması hedefi doğrultusunda demiryolunda kullanılan ray, makas, travers, küçük
bağlantı malzemeleri Türkiye’de üretilmeye
başlanmıştır. TÜVASAŞ’ta üretilen tamamen
yerli dizel tren setlerimiz ülkemizin 4 bir köşesinde hizmet vermektedir.
Oluşturduğumuz yerli demiryolu sanayisi
elbette yerel sanayi ve ticareti de geliştiriyor.
OSTİM bu noktada gerek fabrikalarımızda gerekse bakım atölyelerimizde ihtiyacımız olan
her alanda yardımımıza koşuyor. Eskiden ithalat yoluyla temin edilen pek çok parça ve aracın OSTİM’deki firmalarımız eliyle üretimleri
yapılıyor. Diğer alanlarda işbirlikleri geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor.
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• Marmaray ile İstanbul Boğazı’nın iki
yakasındaki Üsküdar ve Sirkeci ise
denizin altından, yere batırma tekniğiyle inşa edilen tüp geçitle birbirine
bağlandı.

Asya ile Avrupa yakası, Boğaz’ın altından Marmaray ile birleşti. Sultan Abdülmecit’in
hayal ettiği, Sultan Abdülhamit’in çizimlerini yaptırdığı 150 yıllık ‘rüya proje’ ile iki
yaka Boğaz’ın 62 metre altından batırma tünelleriyle birbirine bağlandı. 2004’te
temeli atılan Marmaray’ın ilk etabı Cumhuriyetimizin 90. yılında açıldı.

• Avrupa yakasındaki Kazlıçeşme ve
Anadolu yakasındaki Ayrılıkçeşme
arasındaki bölümün toplam uzunluğu 13,6 kilometre.

Asrın projesi 150 yıllık
rüyayı gerçekleştirdi

A

sya ile Avrupa arasında, denizin altından kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlayacak, dünyanın alanındaki önemli
projelerinden Marmaray'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil
Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh
Mahmud, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve
Romanya Başbakanı Viktor Ponta ile 8 ülkeden 9 konuk bakanın katılımıyla gerçekleşti.

“Dünyayı ilgilendiren bir proje”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül törendeki
konuşmasında, "Bugün Cumhuriyet'in 90. yaş
gününü kutlarken, hükümetimiz çok büyük
bir hediyeyi de vatandaşlarımıza, İstanbul'a,
Türkiye'ye sunuyor." dedi. Marmaray'ın sadece İstanbul için değil, dünya için sayılı büyük projelerden biri olduğunu belirten Gül
şunları kaydetti: "Atlas Okyanusu'ndan Hint
Okyanusu'na kadar, artık kesintisiz bir tren
yolu yapılmış oluyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, inşallah önümüzdeki yıl başlayacak.
Hazar'daki limanla birlikte, Pekin'e kadar bu
taraftan Asya'ya doğru gitmek mümkün olacak. Buradan ise Londra'ya zaten bağlantılar

Metin
Tahan

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Altyapı Yatırımları Genel
Müdürü Metin Tahan
ve çalışma arkadaşları
Marmaray’ın 29 Ekim 2013
tarihine yetiştirilmesi için
büyük emek sarfetti.

tamam. Yani Pekin ile Londra'nın arasını bağlayan bir tünel olmuş oldu. Bu kadar büyük bir
proje, sadece İstanbul'u ilgilendiren değil, dünyayı ilgilendiren bir proje."
Gül ayrıca, “Bu proje hayata geçerken, içinde olduğum için çok yakınen bildiğim, önce
değerli kardeşim Sayın Başbakan Erdoğan,
büyük azim ve kararlılıkla bu projeyi takip etti.
Sonra değerli Bakan Binali Yıldırım. Sadece bu proje değil, birçok ulaştırma ve altyapı
projelerinde kararlı ve bilgili bir şekilde, onları
bakanlık sorumluluğu çerçevesinde takip etti.

• Projenin tamamlanmasıyla, hem
Anadolu hem de Avrupa yakasındaki
banliyö ve metro hatlarıyla entegre
edilerek toplam 70 kilometrelik bir
ulaşım ağı yaratılması hedefleniyordu. Bu bölümler henüz devreye girmedi.
• Marmaray’ın ilk bölümünün açılmasıyla Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakika,
Ayrılıkçeşme–Kazlıçeşme 18 dakika
sürecek. Bu güzergahın uzunluğu
13.6 kilometre.
• Asya yakasında 44.4, Avrupa yakasında ise 19.2 kilometrelik mevcut
banliyö sistemi yenilenerek bu sisteme entegre edilecek. Böylece tamamlandığında Halkalı ve Gebze arası kesintisiz bir güzergah oluşacak.
• Hattın toplam uzunluğu 76.3 kilometre.

Bakanlar Kurulu'ndan ilgili bütün değerli bakanlar ellerinden gelen bütün desteği verdiler
ve nihayet bu rüya, bu hayal bugün gerçek
oldu. Emeği geçen herkese, canıgönülden, bütün Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Bu
proje büyük bir mühendislik şahikasıdır, çok
büyük bir mühendislik projesidir.” ifadelerini
kullandı.

"İki yaka bir araya geldi"
TBMM Başkanı Cemil Çiçek de konuşmasında, "Daha dün denecek kadar kısa bir süre
evvel, yatırım yapamayan, maaş ödeyemeyen,
borç bulamayan, iki yakası bir araya gelemeyen bir Türkiye'den, iki kıtanın yakasını bir
araya getiren bir güne, bir mutluluğa ulaştıysak gerçekten bugün Cenab-ı Hakk'a çok şükretmeliyiz." dedi.

“Yaşanan büyük gurur Türkiye’nin”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise yaşanılan büyük gururun, Türkiye'nin, milletin ve
İstanbul'un gururu olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, "Ama bugün yaşadığımız gurur
aynı zamanda cumhuriyetimizin, demokrasimizin, birlik ve kardeşliğimizin gururudur.
Cumhuriyetimizin 10. yıl dönümünde Türkiye,
inşa ettiği demir ağlarla gurur duyuyordu. O izi
takip ederek, 10. yıl kazanımlarına yenilerini
ekleyerek, demir ağları, karayolları ağlarını,
deniz yolları ağlarını, hava yolları ağlarını kat
kat artırarak, 90. yılında benzer gurur ve şuurla
idrak ediyoruz." dedi.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Marmaray, sadece iki kıtayı birbirine kavuşturmakla
kalmıyor. Marmaray, 150 yıl öncenin hayallerini gerçekle buluşturuyor. Marmaray, tarih
ile bugünü, bugün ile geleceği buluşturuyor.

Marmaray, bu aziz milleti, öz güveniyle inandığı zaman neleri yapabileceğini göreceği bir
imanla buluşturuyor. Marmaray kıtaları olduğu kadar insanları, halkları, ülkeleri birbiriyle
buluşturuyor, kucaklaştırıyor."
Marmaray'ın sadece bir İstanbul projesi
olmayıp, aynı zamanda bir insanlık projesi
olduğuna işaret eden Erdoğan, Marmaray'ın
İstanbul'un olduğu kadar İzmir'in, Trabzon'un,
Antalya'nın, Diyarbakır'ın, 81 ilin projesi olduğunu kaydetti.
Erdoğan, "İnşallah Tokyo, Pekin, Londra,
Üsküdar. Olur mu, olur. Marmaray, Pekin'den,
Tokyo'dan, Londra'ya kadar inşallah tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin projesidir. Bir barış,
dayanışma projesidir." dedi.
Başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak
üzere törene katılan yabancı cumhurbaşkanı,
başbakan ve bakanlara, Türkiye'den bakanlar,
yargı mensupları ve İstanbullular'a; Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olmak üzere bakanlık personeline, mimar,
mühendis, işçi, yüklenici firmalara şükranlarını sunan Erdoğan, "Allah kazadan beladan
bizleri korusun diyorum."
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ise konuşmasında, "Artık
İstanbul, Marmaray'dan önce, Marmaray'dan
sonra diye anılmaya başlıyor. Marmaray projesi, İstanbul'un bilinen tarihini 6 bin yıldan,
8 bin 500 yıla çıkarıyor. İstanbul'un tarihini,
Marmaray'la yeniden yazıyoruz." dedi.

Yeni Marmaray ve trenlerin yerli
mühendis ve firmalar tarafından
yapılması dileğiyle…

• Açılacak istasyonlar şöyle: Ayrılıkçeşme, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı ve
Kazlıçeşme. Bu istasyonların tamamı
yeraltında bulunuyor. Hat Kazlıçeşme
ve Ayrılıkçeşme’de yeryüzüne çıkıyor.
• Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre
2 ile 10 dakika arasında sefer yapacak trenlerle saatte 75.000 yolcu
taşınması bekleniyor.
• Marmaray için yapılan yatırım 5.5
milyar TL.
• Marmaray’da 13,6 kilometrelik hatta pik saatlerde 5 dakikada bir sefer
yapılacak. Yolculuk ücreti ise 1,95
lira olacak. Köprü trafiğine alternatif olarak görülen Marmaray’ın
birçok noktada toplu ulaşım sistemleriyle entegrasyonu bulunuyor. Haliç Metro Geçiş Köprüsü de hizmete
alındığında kentin ana metro hatları
Yenikapı’da entegre olacak. Halihazırda açılan Marmaray ile kentin
ulaşım sistemleri arasında aktarma
yaparak ulaşım sağlanacak.
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Belgelendirme hizmetleri dışarıya verilirken

Yerli firmalar demiryolunda “şart”lı engele takılıyor
üretiyoruz bu rayları ve yaklaşık 800 dolara
veriyoruz.” dedi. Karabük’te üniversite ile
birlikte “Raylı Sistemler Mühendisliği”,
“Demir Çelik Enstitüsü” ve “Test Merkezi”
kurduklarını belirten Demirel, sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “Yılda 450 bin ton ray
üreteceğiz. Dünyanın en modern ray haddehanesi bizdedir. Demiryolu teker üretimi yapacağız. 30 ay içerisinde demiryolu
teker üretimine başlayacağız. Yılda 2 yüz
bin ton teker üreteceğiz. Ülkemizin tüketimi yaklaşık 50 bin. Geri kalanını da ihraç
edeceğiz. Rayın ve tekerin yanında makas
üretimi ve vagon yapıyoruz. Tekeri ve rayı
bizim yapmamız gerekiyordu. Sadece teker
haddehanesinin 140 milyon dolar maliyeti
var. Teker, makas, vagon ve rayın hepsinin
bir entegrasyon içerisinde yapılması lazım
gelir. Bunlar yapılmadığı müddetçe ülkede
demiryolunu gerçekleştiremezsiniz.”

Karabük Üniversitesi, Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
ve Karabük Demir ve Çelik
Fabrikaları işbirliğiyle düzenlenen
"2. Uluslararası Raylı Sistemler
Mühendisliği Sempozyumu" 9-11
Ekim 2013 tarihleri arasında
Karabük’te gerçekleştirildi.
Sempozyumun sonuç bildirgesinde,
belgelendirme hizmetlerinin
yurtdışına verilmesinin maliyetleri
artırdığı ve şartnamelerde yer alan
“daha önce iş bitirme şartı”nın
yerli firmalar için engel teşkil ettiği
vurgulandı.

S

empozyumda gerçekleşen tematik paneller, sektörün önde gelen isimlerini
bir araya getirdi. Panellerde ülkemizin raylı sistemler yatırımı ve Ar-Ge stratejileri tartışıldı. Panelin sonuç bildirgesinde
yerli üretimin artırılması yönünde mesajlar
ağırlık kazandı. Bildirgede, "Yerli üretimin
artırılması için yatırım ve Ar-Ge teşviklerinin verilmesi, raylı sistemlerin Türkiye'nin
öncelikli alanları içine alınması ve raylı sistemlerde standardizasyon ve belgelendirme
konularında yerel firmalara öncelik verilerek veya yerli firmaların bu alanda tecrübe
kazanması ve mühendislerin yetiştirilmesi
için yabancı firmalarla en az yerli bir firmanın konsorsiyumuna izin verilmesi." istendi.

2. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu
9-11 Ekim 2013 tarihleri arasında Karabük’te gerçekleştirildi.

Yabancılara verilen denetim işleri
Kamunun raylı sistem yatırımlarında,
yerli denetim firmalarının karşılaştığı problemlere de atıf yapılan bildirgede, “daha
önce iş bitirme şartı”nın yerli firmalar için
engel teşkil ettiği ve işlerin sürekli olarak
yabancı firmalara verilmesinin, projelerin
pahalı bir şekilde yaptırılmasına neden olduğu savunuldu. Sonuç bildirgesinde ayrıca
şu ifadeler kullanıldı: "Ülkemizde raylı sistemlere büyük yatırımlar yapılmakta. Yerli
üretimin artırılması için raylı sistemler araç
ve diğer bileşenlerin yatırımlarının öncelikli alanlara eklenmesi gerekli.”

Bildirgede KARDEMİR'in ray üretimi,
sertleştirilmiş ray üretimi, tekerlek üretim
yatırımı, yük vagonu üretim çalışmaları ve
Durmazlar A.Ş.'nin yerli mühendisliği ile
geliştirilen "İpek Böceği Hafif Raylı Sistem" aracının bitirilerek test sürüşlerinin
başarılı bir şekilde sürdürüldüğü de belirtildi.

“Entegrasyon olmalı”
Sempozyumun ev sahiplerinden Kardemir A.Ş. Genel Müdürü Fadıl Demirel, “Bir
zamanlar bu ülke, başka ülkelerden tonu 2
bin 500 dolardan ray alıyordu, şimdi biz

“Üniversitemiz raylı sistemler
vadisi olacak”

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü
Prof. Dr. Burhanettin Uysal da değerlendirmesinde, “ 2011 yılında Raylı Sistemler
Mühendisliğini ülkemize kazandırdık ve
bugün çok isabetli bir karar vermiş olduğumuzu görmenin onurunu yaşıyoruz. TCDD
ve Devletimizin almış olduğu kararlara
baktığımız zaman bütün yatırımlarda yüzde
51 yerli üretim isteniliyor. Bu ne demektir;
ihtiyacımızın ülkemizde üretilmesidir. Eğer
bunlar ülkemizde üretilecekse nerede test
edilecek. İşte biz Karabük Üniversitesi olarak Raylı Sistemler Vadisi olma yolunda da
hızla ilerlemekteyiz.” dedi.

2023 hedeflerine yerli üretimle ulaşabiliriz!

J

aponya ve Güney Kore niçin dünyanın en
başarılı ülkeleri?

Japonya 2. Dünya Savaşı’ndan, Güney
Kore 1950 savaşından yerle bir olarak
çıkmış, ülkelerinde doğalgaz, petrol, maden
gibi hiç bir yer altı ve yer üstü kaynakları
olmayan, her şeyi dışarıdan alan, ülkelerinde
6 ay bile zor yaşanabilecek ülkeler. Peki bu
devletler nasıl oldu da bugün dünyanın en
üst sıralarında yer almayı başarıyorlar?
Bu sorunun yanıtı ise rakamlarla şöyle
açıklanabilir:
• Ortalama Kişi Başı Yıllık Milli Gelir:
Japonya: 33.805 dolar
Güney Kore: 29.836 dolar
Türkiye: 13.464 dolar
• Yeni Buluş Sıralaması:
1. Japonya: 238.323 adet
2. ABD: 224.505 adet
3. Çin: 172.113 adet
4. Güney Kore: 94.720 adet
Türkiye: 1025 adet
• En Çok Buluş Yapan Dünya Firmaları
Sıralaması:
1. IBM Corp.-USA: 6478 adet
2. Samsung Electronics Co Ltd KRGüney Kore: 5081 adet
3. Canon K K JP.-Japonya: 3174 adet
4. Sony Corp JP-Japonya: 3032 adet
5. Panasonic Corp. JP-Japonya: 2769 adet

6. Microsoft Corp. USA 2613 adet.
7. Toshiba Corp. JP-Japonya: 2447 adet
8. Hon Hai Precision Industry Co.Tayvan: 2013 adet
9. General Electric Co.-USA: 1652 adet
10. LG Electronics Inc.-Güney Kore:
1624 adet
Türkiye: 1025 adet-Üç büyük ilimizin
patent sayısı: İstanbul: 490 adet, Bursa:
112 adet, Ankara: 96 adet
• İhracat Sıralaması (USD):
1. Çin: 2,021,000,000,000
2. ABD: 1,120,000,000,000
3. Almanya: 1,492,000,000,000
4. Japonya: 792,900,000,000
5. Fransa: 567,500,000,000
6. Hollanda: 556,500,000,000
7. Güney Kore: 548,200,000,000
31. Türkiye: 154,200,000,000
Bu ülkeler hiçbir kaynakları olmadığı
halde hammaddeyi dışarıdan bizim gibi
ülkelerden çok ucuza satın alıyor, ArGe yapıyor, çalışıyor, üretiyor ve bizim
gibi ülkelere ürün olarak geri satıyor. Bu
ülkelerin farkı şu: Onlar, araştırıyorlar,
üretiyorlar, ihraç ediyorlar ve bizler onlardan
satın alıyoruz.
Bizler bu acımasız ekonomi çarkının
en önemli unsurlarıyız. Çünkü bizler
tüketiciyiz! Etrafınıza bir bakın; cep

telefonundan kullandığınız bilgisayar ve
araca kadar her şey yüzde 90 yabancı ürün.
Bugün dünyada doğan her bir bebeğe
0.5 otomobil, 1 bisiklet, 2.5 bilgisayar, 2
Televizyon, 13 cep telefonu üretiliyor. Biz bu
üretimlerin neresindeyiz acaba? Türkiye’nin
2023 yılında; “Dünyada ilk 10 gelişmiş ülke
ekonomisi arasında yer almak”, “Kişi başına
20.000 USD milli gelire sahip olmak”,
“500 milyar USD ihracat gerçekleştirmek”
hedeflerine ulaşabilmesi için yerli üretimi
teşvik edip, ulusal markalar çıkarmalıyız.
Dışarıdan aldığımız bu gibi ürünlerin
Türkiye’de üretilmesi için en az yüzde 51
yerli katkı şartı koymalıyız.

5 yıl içinde yüzde 80’e çıkabilirler
2013-2023 döneminde Türkiye’de başta
haberleşme ve sağlık sektörleri olmak
üzere, bilgi teknolojileri ve ulaştırma
alanlarında yaklaşık 600 milyar USD
tutarında satın alma yapılması tahmin
edilmektedir. Sanayicilerimizin bu pazardan
pay alabilmesi için dünyadaki uygulamalara
paralel olarak dışarıdan alınacak ürünler
için yüzde 51 yerli katkı kanununun bir an
önce çıkarılması şart. Bütün sektörlerdeki
kamu alımlarında en az yüzde 51 yerli katkı
payı şartı getirilmesi ile yerli sanayimizin
desteklenerek yerli ürün, ileri teknoloji

kazanımı ve ülkemizde yeni yatırımlar
yapılması sağlanacak yaklaşık 306 milyar
USD ulusal ekonomimize kazandırılacaktır.
Sanayicilerimiz tasarımından üretimine
kadar tamamen yerli üretim ve milli
marka yapacak bilgi, yetenek ve donanıma
sahiptir. Tüm ülke sanayisi ve burada
çalışan işçi, mühendis ve teknisyenlerimiz
üretim beklemektedir. Büyük bir sanayi
potansiyeline sahip ülkemizde yapılabilecek
işleri götürüp yabancı firmalara sunmak,
onlardan satın almak, Türk sanayisini işsiz
bırakmak, onları yok saymak bindiğimiz
dalı kesmek anlamına gelir. Kaldı ki
sanayicilerimiz en az yüzde 51 oranı ile
değil, yüzde 70-yüzde 100 yerlilik oranıyla
her tür yeni ürünleri üretebileceklerini
vurgulamaktalar.
Şu anda Türk sanayisi o kadar hızlı
gelişmektedir ki gerek alt yapı ve donanım,
gerek bilgi, yetenek ve kapasite bakımından
her şeyi üretebilecek güçtedir. Yeter ki
devlet desteği kendilerine sağlansın. İlk 5 yıl
içinde yüzde 80 katkı oranına çıkacak milli
markalarımız şimdiden hazırdır.
Son söz: Yerli üretim ve Ar-Ge olmadan
kalkınma olmaz! Her şey ülkemizde
üretilsin, sanayi çarklarımız dönsün, işsizlik
kalmasın, paramız yabancıya gitmesin, cari
açık önlensin.
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Olmadığımız pazar:

Test, gözetim ve sertifikasyon
• Peki geri kalan 2 milyar dolar nereye
gidiyor? Çoğunluğu yabancı sayılan
şirketlerin kasasına giren bu kaynakla
Türkiye’de 20 bin kişiye iş imkanı sağlanabilir.
• TSE’ye neden akreditasyon verilmiyor?
Bu belgeyi almak için önce o akreditasyon kuruluşlarına üye olmak gerekiyor.
Giriş ücreti 350 bin euro. Arkasından
30 bin euro da belge ücreti ödeniyor.
Belge alındıktan sonra imzalatılan taahhütname ile beş yıl boyunca o ülkelere mal satılmıyor. Bunun adı da serbest
pazar… Aslında serbest pazar değil teknik engellerin olduğu bir pazar. Teknik
engellerin hepsi hukuki kılıflara bürünmüş. Karşılığında sadece bi kaç tane
Avrupa firması var. Bunların da cirosu
20 milyar dolar’ın üzerinde.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş
"2. Uluslararası Raylı Sistemler
Mühendisliği Sempozyumu"ndaki
sunumunda test, gözetim ve
sertifikasyon alanında dünya ve
ülkemizdeki durumu paylaştı. Pektaş,
dünyada uluslararası tarafsız test,
gözetim, muayene ve sertifikasyon
konusunda çok büyük bir pazar
bulunduğunu ve toplam cironun 200
milyar dolar olduğunu aktardı.

T

ürkiye’de “uygunluk değerlendirme” hizmetlerinde yurtdışına giden miktarı 2 milyar dolar olarak
açıklayan Dr. Pektaş’ın analizleri ilgiyle
dinlendi. Sunumdan satır başları şöyle:
• Bu alanda en büyük kuruluş SGS. Geçen yılki cirosu 5,6 milyar dolar olan
SGS; Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman
ve İsveç ortaklığında kurulan, merkezi
İsviçre’de bulunan bir kurum. İkinci
sırada Fransız Bureau Veritas şirketi
var ve cirosu 5,3 milyar dolar. Üçüncü
sırada İngiliz firması İntertek bulunuyor; cirosu 3,3 milyar dolar. Dördüncü
sıradaki Decra’nın (Almanya) ulaştığı
ciro 2,6 milyar dolar. Beşinci sırada Alman TÜV-SÜD’ün yaklaşık cirosu ise
2,5 milyar dolar. Ardından gelen TÜV
Rheinland şirketinin 2,2 milyar dolar’a
ulaşan bir cirosu mevcut. Bir başka
Alman kuruluşu TÜV Nord ile ABD
menşeili Mood’s Corporation 2 milyar
dolarlık ciroya imza attı. Onları 1.4
milyar dolar’la Lloyd’s Register Foundation, 850 milyon dolarla İspanyol
Aaplus, 300 milyon dolar’la İsviçreli
Cotecna izliyor.
• Listenin kalan kısmındaki şirketler ise
şunlar: Kanadalı CSA, Norveçli DNV,
İngiliz URS ve BSI, İtalyan RINA (İtal-

ya), İsviçreli SWISS CERT, Amerıcan
Quality, Trans Pasific, Germanischer
Lloyd, Hintli ICRA. Görüldüğü gibi
dünyada 200 milyar dolarlık büyük bir
potansiyel var. Bu kuruluşlar yerinde
gözetim ve belgelendirme yapıyor ve
parayı da buradan kazanıyorlar.
• SGS 140 ülkede 1250 ofis ve 67 bin
personel, Bureau Veritas 140 ülkede
900 ofis ve 50 bin personel, Intertek
firması 100 ülkede 1000 ofis ve 30 bin
personel, Decra 50 ülkede 800 ofis ve
25 bin personel, TÜV SÜD 50 ülkede
600 ofis ve 16 bin personel, Aaplus 40
ülkede 10 bin personel, Germanischer
Lloyd 80 ülkede 176 ofis ve 7 bin 500
personel, Mood’s Corporation 18 ülkede 4 bin 500 personel ile tüm dünya
ülkelerine yayılmış durumda.
• Tarafsız gözetim ve muayene pazarının
büyüklüğünü görebilmek için ithalatihracat rakamının 1000/2’si alınıyor.
Buna göre, Türkiye’nin geçen seneki
ihracatı 152 milyar dolar, ithalatı ise
238 milyar dolar. Toplam 390 milyar
dolarlık bir hacmin binde 2’si, 780 milyon dolar’a denk geliyor.
• Sertifikasyon belgelerinin pazar büyüklüğünü öğrenmenin de en basit yolu,
o ülkedeki gayri safi milli hasılanın
1000/2’si alınmaktadır. Türkiye’nin
geçen seneki Gayri Safi Milli Hasılası
786.3 milyar dolar. Bunun 1000/2’si
yaklaşık 1,6 milyar dolar'dır.
• Türkiye’nin en büyüğü olan TSE’nin
geçen yılki cirosu 110 milyon dolar.
Diğer test, muayene ve sertifikasyon
ihtiyaçlarını da eklersek Türkiye’de
uygunluk değeri pazarının büyüklüğü yaklaşık 2.4 milyar USD, TSE ve
Türkiye’de faaliyet gösteren yerli firmaların toplam 0.4 milyar USD’lık cirosunu çıkarırsak kalan 2 milyar doların
bu hizmetler için yurtdışına gittiği ortaya çıkıyor. Kaldı ki Türkiye’de faaliyet
gösteren firmalarında çoğunluğu SGS,
Bureau Veritas, TUV gibi firmalar.

• Bir akar kaynak oluşturmuşlar ve bu
pazara kimseyi almak, ortak etmek istemiyorlar. Örneğin, AB; CE belgesine
ilk geçtiği dönemde TSE’nin verdiği
belgeleri kabul etmedi. Bu nedenlerle
Türkiye’nin 1.5 milyar euro’su Avrupalı uygunluk değerlendirme kuruluşları-

na gitti. Daha sonra TSE’ye bu konuda
onay kapısı açıldı. Böylece 40-50 bin
euro’ya verdikleri belgenin maliyeti 6
bin euro’ya düştü. Bunun üzerine Avrupalı kuruluşlar da fiyatı bu seviyelere
indirdiler.
• Diğer bir örnek; Akkuyu Nükleer
Santrali’nin şartnamesine TSE’yle ilgili hiçbir madde bulunmuyor. Dolayısıyla 500 milyon dolarlık gözetim
hizmeti dışarıdan alınacak gibi. Gözetimi yapan yabancı şirketler, kendi ülkesinin ürünlerini öneriyorlar ve kendi
ülkesinin ürünlerine vize veriyorlar.
Oysa bu işlemi TSE’nin yapması gerekirdi. Devlet ihale kanununda bu konuda da yerli firmaları koruyan şartlar
olmalıdır.
• Gerek dünyada yaşanan standart savaşları gerekse bazı uygunluk değerlendirme alanlarında uluslararası akreditasyonun kasıtlı olarak zamanında
verilmemesi nedeniyle hizmetlerin
çoğu yabancı kuruluşlar tarafından yapılıyor.
• Türkiye cari açıktan yakınırken, ne yazık ki kimse, test, gözetim, muayene
ve sertifikasyon gibi “Uygunluk Değerlendirme” hizmetleriyle yurtdışına
giden 2 milyar doları görmüyor.
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TSE, Akkuyu’nun gözetim hizmetlerine talip
Standardizasyon, küresel ticarette belirleyici bir kavram. Ülkemizde yarı kamu kimliğiyle rekabetçi bir politika izleyen
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), kısa süre önce Muayene ve Gözlem Merkezi Başkanlığı’nı OSTİM’deki yeni yerine taşıdı.
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak akredite edilen merkez, sanayiciyle iç içe
olmanın avantajlarını kullanmak istiyor.

U

luslararası piyasada tanımlı (GTIPHS Code-Harmonized Commodity
Description and Coding Systems)
96 fasıldan 90’ında “Uluslararası Gözetim
Şirketi” olarak yetki alan merkezin en büyük hedefi; büyük çaplı kamu yatırımlarında hizmetler sunarak kaynakların dışarı
gitmesinin önüne geçmek.
Türkiye’deki muayene ve gözetim hizmetlerinin yüzde 85’inin yabancıların elinde olduğunu söyleyen TSE Muayene ve Gözetim Merkezi Başkanı Topel Gül, Akkuyu
Nükleer Santrali’nin gözetim hizmetlerine
talip olduklarını ifade etti. Başkan Gül’le
yeni dönemdeki çalışmalarını ve hedeflerini
konuştuk.
OSTİM’i seçmekteki amacınızdan
başlayalım isterseniz. Buraya taşınma
sebebiniz nedir?
Muayene ve gözetim çalışmalarında amaç zamanında hizmet alabilmektir.
Hizmet Belgelendirme Müdürlüğü, Kalibrasyon Müdürlüğü ve Enerji Sistemleri
Müdürlüğü’yle burada OSTİM, İvedik ve
Sincan sanayilerinin tam ortasına konuşlanmış durumdayız. Sanayicilerimize yerinde,
uygun şartlarla uygun fiyatlarla zamanında
ve doğru hizmeti sağlamak istiyoruz.
Muayene gözetim olarak ihtiyari alanlarda görev yapıyoruz. Son zamanlarda İSG
ekipmanlarının denetimlerine başladık. İş
güvenliği ekipmanlarının muayene gözetimlerini yapıyoruz. Bunları çeşitlendirebiliriz; vinçler, caraskallar, forkliftler gibi
birçok alt başlığa indirgeyebiliriz, otuz tane
başlığı var iş güvenliği ekipmanlarının.
LPG tanklarının topraklama, parotoner
kontrollerini, basınç testlerini yapıyoruz.
Akustik emisyon eğitimleri aldırdık personelimize; akustik emisyon metoduyla basınçlı kapların, yer üstü ve yer altı tanklarının testlerini yapıyoruz.
İhracat ve ithalat yapan sanayicimize hem
buradan hem de yurt dışından 23 ülkede 30
çözüm ortağımızla dünyanın her tarafından
da yükleme öncesi gözetim hizmetleri vermeye başladık. Aynı zamanda diğer hizmetlerimizi de
He-

lal Sertifikalandırma, TSE, TSEK gibi
belgelendirme hizmetlerimizi de çözüm
ortaklarımız aracılığıyla vermeye başladık. Suudi Arabistan’a, Yemen’e, Gabon’a,
Kamerun’a ve Umman’a şu anda ikili anlaşmalarla yükleme öncesi gözetim faaliyetlerini tek yetkili olarak biz vermekteyiz.
Parti malı uygunluk belgesi düzenliyoruz.
Sanayicimiz bu belgeyle o ülkelere gittiğinde rahatlıkla malını ihraç edebilmekte;
bunun yetkisi tamamen bize verildi. OSTİM’deyiz ama Türkiye’nin her tarafına
hizmet veriyoruz. Türkiye genelinde bize
bağlı 25 temsilcimiz var.
Diğer muayene ve belgelendirme kuruluşlarına göre en büyük avantajımız şu:
Türkiye’nin her noktasında ulaşım, konaklama masraflarını dahil etmeden hizmet verebiliyoruz. Bu açıdan da ücretlerimiz diğer
kuruluşlara göre daha uygun.
TSE Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı olarak A Tipi Muayene Kuruluşuyuz.
Bu bağlamda belediyelerle anlaşmalar yapıyoruz. Belediyeler istediği bir muayene
kuruluşuyla anlaşarak, mücavir alanı içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolü
işini bir muayene kuruluşuna verebiliyor.
Biz de bu anlamda Türkiye’nin pek çok yerinde belediyelerle anlaştık ve bir yıl içinde
65 bin’e yakın asansörün muayenesi yaptık.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde de bu işi en iyi yapan kurumun TSE
olduğu dile getiriliyor.
Yaptığımız periyodik kontroller çok sağlıklı ve güvenilir. İstihdam ettiğimiz makine mühendisi ve elektrik mühendislerini
çok iyi eğitimlerden geçirip, dış uzman olarak atadıktan sonra teknik yöneticilerimizle
de sürekli sahada denetim yapıyoruz ve bunun güvenilirliğini sağladık.
Bildiğiniz gibi ülkemizde nükleer santral
projeleri gerçekleşecek. Santrallerin yapım
aşamasında muayene ve gözetim hizmetlerinde çok titiz davranılması gerekiyor. Bu
hizmetlere de önemli bir kaynak ayrılacak.
Biz de Akkuyu Nükleer Santrali’nin muahizmetlerin talibiz. Rusların
yene gözetim hizmetlerine
model
Yap-İşlet-Devret modeliyle
inşa edeceği
bi
santralde başlangıçtan bitişe
kadar, lisanslama ihalesi ve muayen
muayene gözetim ihalesi
ayrı ayrı olacak.
Milli gözetim kurumu
olarak, kayna
kaynaklarımızın
gitmemes adına ne gibi
dışa gitmemesi
görevler icra ediyorsunuz?
Türkiye’de, bizim hesapları2, milyar dolar’lık
mıza göre 2,5
bir gözetim ppazarı var. Bu pazarın yüzde 85’i yabancıların
elinde. Biz muayene gözetim
hizmetlerini ikiye ayırıyoruz;
birincisi; export
gözetim, yani
yükleme öncesi
ve sonrası ithalat öncesi ve
ihracat sonrası
veya yükleme

sonrası dediğimiz, gemi geldiğinde tahliye
sırasındaki gözetim hizmetleri de buna dahil. Bunların hepsine export gözetim diyoruz.
Endüstriyel gözetim ise; bir fabrikadaki
tankların kontrolünden tutun, orada üretilen
malzemelerin gözetiminden, vagon üreticisinin kaynak kontrolüne kadar gidebiliyor.
İnşaat yapım sürecindeki gözetim işleri
yani bir barajın, havaalanının, köprünün
hepsinin başlangıçtan sonuna kadar gözetim hizmetleri var. Buna da endüstriyel gözetim diyoruz.
Endüstriyel ve export gözetimin Türkiye’deki pazarı tam olarak bilinmiyor. İthalat ihracat dengesine bakarak GSMH’nin
yüzde 3-5’i olarak tahmin ediyoruz. Bu
hizmeti alan firmalarımıza baktığımızda;
bütçelerinin yüzde 5’ini muayene gözetim
hizmetine ayırdıklarını görüyoruz.
Sanayiciler muayene gözetim hizmeti
alırken nelere dikkat etmeli?
Öncelikle almış oldukları hizmetin doğruluğundan emin olmaları gerekir. Düzenlenen belgenin karşılığında hizmet verildi
mi, verilmedi mi? Bu bizim için çok önemli
ve o hizmetin mühendisler teknik elemanlar
tarafından sağlanması önem arz ediyor. Burada yetişmiş elemanlarımızla teknik elemanlarımızla hizmetleri veriyoruz. Genelde
bizim mühendislerle verdiğimiz hizmetleri
teknisyenlerle hatta düz personelle, lise mezunlarıyla falan verdiklerini görüyoruz. Biz
standartlara uygun ve nitelikli elemanlarımızla o hizmetleri yüksek kalitede veriyoruz.

“Yol gösterici konumundayız”
Son dönemlerde milli uçak, tank, uydu,
piyade tüfeği gibi çalışmalar var. Bu
projelerde yer alma durumunuz nedir?
Kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşuyuz aynı zamanda sanayicimizin önünü
açmak içinde kurulmuş bir standart kuruluşuyuz. O anlamda sanayicimize her zaman
yol gösterici konumundayız. Laboratuvarda
atağa geçtik. Ankara Temelli’de Türkiye’de
olmayan ‘güç laboratuvarı’nı kuruyoruz.
Tesisi tamamen bir laboratuvar kompleksi
haline getiriyoruz. Enerji ve güç laboratuvarı da bunlardan bir tanesi.
Bursa Yenişehir’de ise otomotiv test merkezi açacağız. Yerli otomobil üretsek bile
test için yurt dışına göndermek durumundayız şu anda. Otomobilin geliştirilen herhangi bir parçası veya modeli olabilir. Bunları
yurt dışına test ettirmeye göndermek durumundaydınız. Yerli üretime bir nevi dışarıdan onay almak durumundaydınız. Şimdi
biz iki yıl içerisinde otomotiv test merkezini hazır hale getiriyoruz. Bunu da yerli
otomobil üreticilerinin hizmetine sunmuş
olacağız. Diğer bütün otomobil markalarına
da orada yer vereceğiz, kendi otomobil ve
yedek parçaları test etme imkanları sunacağız. Savunma sanayinde de muayene gözetim hizmetlerinde olmak istiyoruz.

Topel Gül

Üniversitelerle ilişkiniz nasıl?
Üniversitelerde standardizasyon konusunda master, doktora yapılmalı ve tezler
yazılmalı. Bu konunun önemine değinen
literatür çalışmaları yapılmalı. Şu ana kadar maalesef üniversitelerde bu konularda yapılan çalışmalar çok az. Yurt dışında
bu standartların küresel ekonomideki yeri
ekonomiye etkileri, ülkeler arası ticaretteki
önemi gibi birçok başlık altında çalışmalar
tezler bulabilirsiniz. Akademik alanda bu
konularda çalışmaların yapılması gerekli,
biz bunun öncülüğünü yapacağız. Sayın
Başkanımız Hulusi Şentürk Bey’in kurumun başına gelmesi ile birlikte bu konunun
önemini kamuoyuna daha çok duyurma imkanı bulduk.

“Standartları koyanlar
her zaman kazanır”
Standardizasyon neden önemli?
Şöyle bir örnek vereyim; Almanya,
Afganistan’a 10 milyon euro’luk bir yardım
yapıyor hibe olarak. Bu yardımın karşılığında Afganistan’dan sadece bir şey istiyor;
yardım karşılığında “senin standart alt yapını, Deutsches Institut für Normung (DIN)
normlarıyla kuracağız.” diyor. Şu anda
oranın standart altyapısını tamamen DIN
kuruyor. Yarın orada iç savaş bitip düzen
sağlanınca, ticaret için gelen ülkelere Almanya, “oyunun kurallarını ben koydum”
diyecek. Oyunun kurallarını koyan kazanır.
Çünkü değiştirme şansı da var. Standartları
koyanlar her zaman kazanıyor. Standartları
uygulamaktan ziyade, artık standartları koyarak ve uluslar arası standartları oluşturma
yönünde aktif olarak rol almamız lazım.
Bir başka çarpıcı örnek; İngilizler sömürgelerinden çekildi ama tüm standartlar
onlara ait. Bundan dolayı eski sömürge ülkeleri bir çok şeyi İngiltere’den almak zorundalar. Standartları koyanlar kazanıyor
biz buna standartlar savaşı diyoruz. Bu nedenle çok önemli.
Geçen yıl Etiyopya ve Somali'ye karşılıksız yardım yaptık. En azından standart
altyapısını biz oluşturabilirdik. Bunun gibi
Suudi Arabistan’la standart alt yapılarını
hazırlamak için anlaştık, eğitimlerini biz
veriyoruz.
Dünyada ilk standardı oluşturan da aslında biziz. Sultan 2. Bayezid Han döneminde
dünyanın bilinen ilk standardını biz oluşturmuşuz; “Kanunname-i İktisab-ı Bursa”;
Bursa Belediye Kanunları diye bilinen ilk
standartları biz yapmışız. Tarihimizden gelen bir standart geleneği var onu iyi bir şekilde devam ettirebilmemiz şart.

TİMAŞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER YALITIM İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
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OSTİM'in sürdürülebilirlik yaklaşımı Hindistan'da anlatıldı
Alman Uluslararası İşbirliği
Kuruluşu GIZ’in (Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) Hindistan
Temsilciliği tarafından
düzenlenen konferansta
sürdürülebilirlik kavramı
çerçevesinde “Yeni Endüstriyel
Parklar ve Yatırım Bölgelerinin
Tanımlanması” başlığı
tartışıldı. Konferansın ardından
ggelecek yılki programın
g
OSTİM’in ev sahipliğinde
Türkiye’de yapılması yönünde
görüş birliğine varıldı.

G

IZ’in Hindistan’ın Başkenti Yeni
Delhi’de organize ettiği uluslararası
konferans, sanayi bölgeleri ve KOBİ
temsilcilerini sürdürülebilirlik teması altında
buluşturdu. “Yeni Endüstriyel Parklar ve Yatırım Bölgelerinin Tanımlanması” adıyla düzenlenen konferansta Çin, Almanya, Tunus,
Bangladeş, Cezayir ve Endonezya’dan gelen
katılımcılar ülkelerindeki uygulamaları anlattılar. Konferansa ülkemizi temsilen Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve
OSTİM katıldı. Program, OSTİM adına Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSB
Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM Vakfı
Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu ve
Ekopark Koordinatörü Altan Küçükçınar tarafından takip edildi.
OSTİM OSB’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının paylaşıldığı konferansta ülkemiz adına
sevindirici bir gelişme yaşandı. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından getirilen teklif üzerine; GIZ’in 2014 konferansının ev sahipliğini OSTİM’in yapması
görüşü benimsendi.

Küçükçınar: Avantajlı bir bölgeyiz

Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu GIZ’in Hindistan’ın Başkenti Yeni Delhi’deki konferansta OSTİM’in
sürdürülebilirlik yaklaşımı paylaşıldı. Sunumlarda OSTİM’in gelecekteki planlamasının yeşil konseptte olacağı
vurgulandı.

Yoğun bir gündemle geçen konferansta;
sanayi bölgelerinin sürdürülebilir biçime getirilmesi, ulusal çerçeveler ve uygulamalar, ana
planın hazırlanmasındaki parametreler, çevreye duyarlı tasarımlarda izlenecek yol ve ortak
altyapı kullanımı konuları görüşüldü.
Her ülkenin kendi sanayi bölgelerinin
mevcut durumu ve projelerinin örneklendiği
sunumlar kapsamında; OSTİM OSB Bölge
Müdürü Adem Arıcı, sürdürülebilirlik yakla-

şımı hakkında bilgiler aktardı. OSTİM filmiyle başlayan sunumda, Yeşil Bina uygulaması,
Dumansız Fabrika hedefi ve Ekopark projesine temas eden Arıcı, “OSTİM’in gelecekteki
planı yeşil konseptte olacak; üretimden, enerji
tüketimine çevreci bir yaklaşımla şekillenecek.” dedi. OSTİM grubu ayrıca Türkiye’de
teknoloji geliştirme bölgelerinin sunduğu destekler ile sağladığı avantajları tanıttı.

’in gelecek yılki adresi Türkiye

Toplantıda alınan prensip kararıyla 2014 konferansı Türkiye’de OSTİM’in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

“Rekabet için bilgi
yoğun ürünlere geçilmeli”
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 2013-2014
akademik yılı açılış töreninde; emek yoğun işlerden katma değeri yüksek, bilgi
yoğun ürünlere doğru geçilmesi ve kamuda yerli katkı oranının en az yüzde 50
olarak uygulanması gerektiğini hatırlattı.
Nitelikli eğitim

Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, “Tüm ithal edilen
ürünlerde, kamu alımlarında yerli firmalarımızda
üretilen ürünlerin katkısını aramalıyız. Yerli katkı
payını aramak hayati önem arz etmektedir. Bu pay da
en az yüzde 50 olmalıdır. Emek yoğun işlerle yaşama
şansımız yok.” dedi.

O

luşturduğu eğitim modellerini başarıyla
uygulayan, üniversite-sanayi işbirliği
ve teknoloji transferi yoluyla bilgisini sanayi ve toplumla paylaşan Çankaya Üniversitesi yeni akademik yılını törenle açtı. Balgat
Kampüsü’nde gerçekleşen programda Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp ve Rektör Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç öğrencilere ve
akademisyenlere seslendi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Çankaya Üniversitesi’nde, her biri kendi alanında
üne kavuşmuş, çağdaş ve demokratik eğitim-öğretim anlayışını benimsemiş güçlü bir
kadro ile Atatürk ilkeleri doğrultusunda nitelikli eğitim-öğretim yapıldığını söyledi. Alp,
üniversitenin kontenjanlarının dolmasının ve
mezunlarının kolaylıkla iş bulmasının Çankaya Üniversitesi’nde nitelikli eğitim-öğretim
yapıldığının kanıtı olduğunu belirtti.

pimizin uygulamanın içine girmesi, sahaya
inmesini gerektirmektedir. Hep beraber ofisimizde oturarak rekabetçi olmamız mümkün
değildir.” dedi.

Yerli katkı hayati önemde
Yerli üretimin önemine de vurgu yapan Güvenç, kamu alımlarında en az yüzde 50 yerlilik şartı aranması gerektiğini vurguladı. Tüm

OSTİM Ekopark Koordinatörü Altan Küçükçınar da sunumunda, planlanan
Ekopark’ın yapısını özetledi. Küçükçınar,
Yeni Delhi dönüşü izlenimlerini anlatırken şu
hususların altını çizdi: Ekopark yükselen bir
trend, onu fark ediyoruz. Artık herhangi bir
sanayi bölgesi tasarlanırken, bu tip kaygıları
dikkate almadan bir şeyler yapmak mümkün
değil. Herkes bunu göz önünde bulunduruyor.
Bazı ülkeler, bu konuda daha hassas davranıyorlar ve fazla kaynak ayırabiliyorlar. Çünkü
bu masraflı ve maliyetli bir iş. OSTİM, sağlam temelleri olan avantajlı bir bölge. Kendi
içinde temiz üretimin desteklenmesi hedefi
önemli; Ekopark OSTİM’in göğüsleyebileceği bir hedef.
GIZ-Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu; Alman Kalkınma Hizmetleri Kurumu (DED), Alman Teknik İşbirliği Kurumu
(GTZ) ve Alman Uluslararası Hizmet içi Eğitim ve Geliştirme (InWent) kurumlarının yetkinliklerini ve uzun yıllara dayanan deneyimlerini 1 Ocak 2011 tarihinden bu yana tek çatı
altında topluyor. Gelişmekte olan ülkelerde,
eşik ülkelerde ve sanayi ülkelerinde insanlara
ve toplumlara kendi perspektiflerini geliştirmekte ve yaşama koşullarını iyileştirmekte verimli, etkin ve işbirliği ortağına odaklı
çalışarak destek oluyor. Uluslararası eğitim
çalışmasında dünya çapında faaliyetleri olan,
işbirliği ortaklarına sürdürülebilir kalkınma
için talep esaslı, ihtiyaca yönelik ve etkin
hizmetler sunan GIZ; bütünsel, değerleri esas
alan çalışma tarzıyla, tüm tarafların katılımını
sağlıyor. Sürdürülebilir kalkınma örnek modeline göre hareket eden GIZ, çalışmalarında
siyasal, ekonomik, sosyal ve ekolojik hususları göz önüne alıyor ve işbirliği ortaklarımızı
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde
toplumsal müzakere süreçlerinde destekliyor.
ithal edilen ürünlerde, kamu alımlarında; yerli
firmalarda üretilen ürünlerin katkısının aranması gerektiğine işaret eden Rektör Güvenç,
“Yerli katkı payını aramak hayati önem arz
etmektedir. Bu pay da en az yüzde 50 olmalıdır. Emek yoğun işlerle yaşama şansımız
yok. Bizden çok daha kalabalık ülkeler var
dünyada. Bunlar 50 dolarla çalışır. Bunlarla,
emek yoğun işlerle rekabet etme şansımız hiç
yok. Biz katma değeri yüksek, bilgi yoğun
ürünlere doğru kaymazsak, kamuda yerli katkı oranını dikkate almazsak sonumuz kötü.”
görüşünü paylaştı.
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç daha
sonra “Kıssalardan Hisseler” başlığı altındaki açılış dersini verdi. Tören Çankaya
Üniversitesi’nde 10. Yılını dolduran akademik ve idari personele plaket ve ödüllerinin
verilmesiyle son buldu.

“Rekabetçilik ofiste oturarak olmaz”
Rektör Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç
ise üniversitenin sorumluluğunun öğrencilere diploma verdiği an bitmediğini kaydetti.
Güvenç, “Öğrencilerimizin iş bulmaları için
gayret ve çaba içerisinde olmak zorundayız.
Onların iş bulabilmeleri için daha rekabetçi
sistem, üniversite tarafından uygulanmalıdır,
bunun için çaba sarf edilmelidir. Bu da he-

Çankaya Üniversitesi’nin 2013-2014 akademik yılı açılışına akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Törende 10. Yılını dolduran akademik ve idari personele ödülleri verildi.

EKİM 2013
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Bursa yol haritasını Başkent’te çizdi

TUSAŞ ismini alacak meslek yüksek okulunda,
başta havacılık ve uzay olmak üzere
nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak
bölümlerin oluşturulması planlanıyor.

U

zay, savunma ve havacılık kümelenmesi oluşturmak isteyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) OSTİM
kümelerini mercek altına aldı.
Kümenin yol haritasını belirlemek üzere
Ankara’da temaslarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve Bursalı işadamları üniversite,
kamu ve sivil toplum yöneticileriyle görüştü.

Kümelenmede taklit yanlış
Ankara turu kapsamında ilk olarak Çankaya Üniversitesi’ne giden Bursa heyeti, Rektör
Prof. Dr. Ziya Güvenç’in konuğu oldu. Kümelerin KOBİ’ler için önemini anlatan ve bu
çalışmaların gönüllük esasına dayandığını belirten Güvenç, “Kimse bize bunu zorla yapın
demiyor. Biz Çankaya Üniversitesi olarak,
şehrimizdeki, bölgemizdeki ve ülkemizdeki
tüm sorunların bizi ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Kümelenme konusunda da diğer ülkelerin yaptıklarını yaparak, onları taklit ederek
ilerlemenin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Küme kavramını bilen insanlar Batı’nın
ne yaptığını öğrenecek, çalışacak, analiz
edecek ve yerele uygularken dikkatli olacak.
Çünkü sosyal hayatlarımız, yaşamlarımız onlardan çok farklı.” dedi.

Savunma ve havacılıkta
kümeleşmek istiyorlar
Uzay, savunma ve havacılık
kümelenmesi oluşturmak
isteyen Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası (BTSO) OSTİM kümelerini
mercek altına aldı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay
en kısa zamanda Bursa'nın
savunma sanayi envanterini
çıkarmayı planladıklarını
kaydetti.

KOSGEB Hizmet Merkezi’nin
desteklediği üç firma finalde
Y

ılın en başarılı KOBİ’lerini belirlemek
amacıyla düzenlenen yarışma için, Türkiye genelinde toplam 1925 KOBİ ve girişimci değerlendirmeye alındı. 40 KOBİ ve
girişimci, jüri incelemesinin ardından “KOBİ
Büyük, Başarılı KOBİ ve Başarılı Girişimci” ana ve alt kategorilerinde final heyecanını yaşamaya hak kazandı. Bu işletmeler
arasında KOSGEB Ankara OSTİM Hizmet
Merkezi’nden destek alan; AFS Flexible Kanal Ticareti Ltd. Şti. Başarılı İhracatçı, Gümüşçelik Metal Sanayi Ticaret A.Ş. Başarılı
İşbirliği-Güçbirliği, Hidropol Mühendislik
Mak. Elk. Eln. San. Tic. Ltd. Şti. ise KOBİ
Büyük Ödülü kategorilerinde finale yükseldi.

“Destekler başarıyı artırdı”
Ödül süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan KOSGEB Ankara OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Tezyetiş, KOBİ’lerin
desteklenmesi kadar, başarılarının ödüllendi-

rilmesinin de önemli
olduğunu vurgulayarak, pek çok girişimci ve KOBİ’nin
KOSGEB destekleri
ile işini büyütüp geliştirdiğini ve başarılı
noktalara ulaştığını
söyledi.
Ankara’dan finale
kalan KOBİ’lerle ilgili bilgi veren Tezyetiş, “Yılın Başarılı
İhracatçısı
olarak
finale kalan AFS Flexible, her yıl cirosunun
en az yüzde 50’sini havalandırma ekipmanları ihracatından elde etmiş, kurumsallaşan
hizmet anlayışı, KOSGEB destekli Ar-Ge
altyapısı ve ihracat odaklı ürün geliştirme çalışmaları ile de küresel rekabet ortamında gücünü artırarak 70 farklı ülkeye ihracat yapma

Rekabet analizi gerekli
Çankaya
Üniversitesi’nin
ardından
OSTİM’e geçen BTSO üyeleri, OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin
(OSSA) projeleri ve çalışmalarını dinledi.
Konuklara kümelerin oluşum süreçlerinden
söz eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, rekabet analizinin önemine
dikkat çekti. Aydın, “OSTİM olarak küçük
işletmelerden oluşan bir bölgeyiz. Biz bu işin
başında daha çok küçük şirketlerle bir araya
gelerek, onları birleştirerek ne yapabileceğimizi düşündük ve rekabet analizi yapmamız
gerektiğini anladık. Gerekli çalışmaların
sonunda da belli alanlara odaklanmamız gerektiğini anladık. Aynı iş kolunda faaliyet
gösteren firmalarımızı bir araya getirmemiz
gerektiğini, aksi halde taşeron firma olmaktan öteye geçemeyeceklerini gördük. Kümelenme kavramı ve OSSA bu şekilde doğdu.”
değerlendirmesini yaptı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da edindikleri bilgi ve tecrübeler doğrultusunda, süreci hızlandırmayı ve en
kısa zamanda Bursa'nın savunma sanayi envanterini çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

TUSAŞ’tan
nitelikli işgücü
atağı

T

ürk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
(TUSAŞ), Ankara’nın Kazan ilçesinde açılacak meslek yüksek okulu
projesine katkı verme kararı aldı. Kazan
Belediye Başkanlığı’nın devlet üniversitesi kurulması için Gazi Üniversitesi’ne
tahsis ettiği arazide inşa edilecek okulun
bağış sözleşmesi, Kazan Kaymakamı
Veysel Beyru, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı ve TUSAŞ Tesisler ve Varlık
Yönetimi Başkanı İsmail Ulubayram tarafından imzalandı.

2 bin öğrenci kapasiteli
Yapımı Gazi Üniversitesi tarafından
üstlenilen, yaklaşık 2 bin öğrencinin öğrenim görmesi planlanan meslek yüksekokulu inşaatına yapılan bağış karşılığı
eğitim kurumunun ismi TUSAŞ olacak.
Okulda başta havacılık ve uzay olmak
üzere bölge sanayi kuruluşlarının nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak
bölümlerin oluşturulması planlanıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tarafından, verilen “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” sahiplerini
buluyor. Bu seneki ödül sürecinde değerlendirmeyi başarıyla geçen, KOSGEB
Ostim Hizmet Merkezi'nin desteklediği 3 işletme finale kaldı.
başarısına ulaşmıştır.
Yılın Başarılı İşbirliği-Güçbirliği Kategorisinde finale kalan
Gümüşçelik
Metal
Sanayi ise 5 farklı
işletmenin KOSGEB
desteği ile bir araya
gelmesi ve ortak üretim merkezi kurma
sinerjisi ile üretim,
istihdam,
teknoloji düzeyini artırmış,
tasarım, pazarlama
konularında sürdürülebilirliği sağlamıştır.
Bu bağlamda, otomatik kumlama ve boyama,
plazma kesim, kaynak ağzı açma ve silindir
büküm hizmetlerinin tamamını tek çatı altına
toplamış, bu konuda Ankara’nın büyük bir
eksiğini tamamlamış ve elde ettiği rekabet
gücüyle de, yurt içinde ve başta Orta Doğu

pazarı olmak üzere yurt dışında, çelik konstrüksiyon ve sac işleme sektörünün örnek ve
lider firması olmuştur.” dedi.
Tezyetiş, Yılın KOBİ Büyük ödülü kategorisinde finale kalan HİDROPOL Mühendislik
için ise şu bilgileri verdi: “Kurulduğundan
bugüne istikrarlı bir büyüme sağlayarak, her
yıl artan kadrosu ve cirosu ile ekonomiye ve
istihdama büyük katkı sağlamış, Ar-Ge yeteneği ile elde ettiği küresel rekabet gücünü,
KOSGEB’den aldığı istihdam ve yurtdışı pazarlara açılma destekleriyle pekiştirerek, yurt
içinde ve yurt dışında yüksek bir pazar payına
sahip olmuştur. Hidropol Mühendislik, ihracat oranı ve verimlilik düzeyi ile katma değer
oluşturmuş, kurumsallaşmasını tamamlamış,
yüksek marka tanınırlığı ve yer aldığı sosyal
sorumluluk projeleriyle de rakipleri arasında
öne çıkmayı başarmıştır.”
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Tayvanlı diplomat ve eşi bizden biri gibiydi

Cemal Bey ve Oya Hanım’ı
Türkiye unutmayacak
sözlerle dile getirdi: “Keşke burada biraz
daha fazla kalabilseydik. Ancak biliyoruz
ki ‘güneş doğar ve batar’, bu milyarlarca
yıllık bir dünya geleneği haline gelmiştir.”

James Hsien Chen

Maria Peng

Bin gündür Türkiye’de olduğunu belirten ve bu süre
içinde yakalanan ivmenin devam edeceğini söyleyen
Dr. James Hsien Chen, “Yıkılması mümkün olmayan
bir dostluk köprüsü kurduğumuzu düşünüyoruz.”
diye konuştu.

T

ürkiye’ye duydukları sevgiyi Cemal ve
Oya isimlerini alarak pekiştiren Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilcisi Dr. James Hsien Chen ve eşi
Maria Peng ülkemize veda etti.

“Dostluk köprüsü yıkılmaz”
3 seneye yakındır ülkemizde bulunan,
kurduğu diyaloglar, ticari ve sosyal projelerdeki etkin rolüyle iz bırakan Dr. Chen
ve eşi Tayvan’ın kuruluşunun 102. yılı
resepsiyonunda Türk konuklarını ve yabancı misyon şeflerini son kez ağırladı. Dr.
James Hsien Chen’in, görev süresinin bitmesinden dolayı duyduğu üzüntü buradaki
konuşmasına da yansıdı. Türk insanının
gönlünde taht kuran Chen, düşüncelerini şu

Türkiye ile geliştirdikleri siyasi, ekonomik ve kültürel çalışmaların başarısından
da bahseden Chen, “İki ülke arasındaki
ilişkileri ve karşılıklı güveni arttırmak
adına pek çok etkinlik düzenledik. 2012
yılında küresel krizin yarattığı olumsuzluklar dışında ikili ticaret hacmimiz büyüdü,
Türkiye’de yatırım yapmaya karar veren
Tayvan firmalarının sayısı arttı. 2010 yılında 12 bin olan Tayvanlı ziyaretçi sayısı
2012’de 30 bin’e yükseldi ve üniversiteler
arasındaki değişim programlarıyla değişim
öğrencilerinde yükseliş sağlandı.” dedi
Bin gündür Türkiye’de olduğunu belirten ve bu süre içinde yakalanan ivmenin
devam edeceğini söyleyen Chen, “Yıkılması mümkün olmayan bir dostluk köprüsü
kurduğumuzu düşünüyoruz.” diye konuştu.

“Sizleri unutmayacağız”
Dr. Chen ve eşi için düşüncelerini paylaşan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, kurum olarak Van depreminde büyük bir sosyal sorumluluk projesini beraber gerçekleştirdiklerini hatırlattı;
OSTİM’den Van’a konteynır evler göndererek dostluğun pekiştiğini ifade etti.
Başarılı diplomat ve eşini Cemal Bey ve
Oya Hanım olarak uğurladıklarını ve onları
unutmayacaklarını belirten Aydın, “Ekonomik olarak ilişkilerimizi geliştirme adına biz de çaba sarf edeceğiz ve Tayvan’la
mutlaka daha iyi işler yapacağız.” dedi.

Bal: “Sürdürülebilir adımlar atmalı,
milli düşünmeliyiz!”

A

K Parti Kütahya Milletvekili Prof. Dr. İdris
Bal, ülke olarak yatırımlarda yerli sanayicilere ağırlık
verilmesi gerektiğine işaret
ederek, “Adım atarken kendi
insanımızla istişare etmemiz
lazım. Ben isterim ki hızlı
treni benim sanayicim üretsin, dışarıya bağlı kalmayayım. Rüzgar enerjisinden
yararlanabilme,
sağlığın
sürdürülebilir olması bağlamında kesinlikle milli düşünmemiz lazım.” dedi.

alınacak malzemenin yerine geçebilecek kıymetli şeyler vardır
onları değerlendirmek gerekli.”
diye konuştu.

“Vizyon belgeleri
oluşturulmalı”

AK Parti Kütahya Milletvekili
Prof. Dr. İdris Bal,
“Bu ziyaretimizin neticesinde
sizlerle 5 kere daha görüşmemiz
gerektiğini anladık. Çünkü burada
yereldeki faaliyetin ötesinde
ülkeyi, bölgeyi, dünyayı gören
bir vizyon gördüm . Hakikaten
sizlerle istişare etmeyi çok
istiyorum. Konuşmalarınızdan da
çok yararlandım.” dedi.

Prof. Dr. İdris Bal, OSTİM ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’dan
OSTİM’in çalışmaları hakkında bilgiler alan Bal, günübirlik işler yerine uzun vadeli, sürdürülebilir stratejilere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Her
ülkenin kendi menfaatini ve kendi iş adamını
koruduğuna dikkat çeken İdris Bal, “Tabiri
caizse yemek yaparken hemen markete koşmadan önce mutfağın dolabını açıp bende neler var diye bakmak gerekir. Belki dışarıdan

Sanayiye, kültüre, güvenliğe,
dış siyasete, eğitime ve sağlığa
dair vizyon belgeleri geliştirilmesi gerektiğini hatırlatan Kütahya Milletvekili, “Bu vizyon
belgeleri hazırlanırken, ileriye
dönük bakış açıları ve stratejiler
belirlenirken popülizmi bir tarafa bırakmalıyız. Tamamen hakperest bir pencereden milli vizyon belgelerini oturtursak hata
yapmayız.” yorumunu yaptı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın da yerli sanayinin kalite ve rekabet
gücü noktasında önemli işlere imza attığını
dile getirdi. Prof. Dr. İdris Bal’ın tespitlerine katıldığını kaydeden Aydın, bu fikirlerin
devlet politikaları haline gelmesinin önemli
olduğunu belirtti.

Medikal cihazlara numaralı takip geliyor
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, sektörün daha fonksiyonel işlemesine yönelik yönetmelik
çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Kerman, hazırlıkları süren Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile İlaç Takip Sistemi’nde olduğu gibi
ça
tıbbi cihazların da ürün takip numarası alarak tekil bazda takip yapılacağını söyledi.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve tüm sivil
toplum kuruluşlarına ülkemizin gelişimine olan
katkılarından dolayı teşekkür eden Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman,
sektörün daha etkin ve verimli işleyişi için tebliğ ve
yönetmelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

2

023’de “5 milyar dolarlık ihracat”a kilitlenen medikal sektörünü yönlendiren,
Türk sağlık sektörünün, sağlık teknolojilerindeki payının artırılmasına yönelik faaliyetleri koordine eden Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu, yeni uygulamaları hayata
geçirmeye hazırlanıyor. Sektörün daha etkin
ve verimli işleyişi için tebliğ ve yönetmelik
çalışmalarının devam ettiğini belirten Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Dr. Saim Kerman, “Sorunların çözümünün
kolaylaştırılması, vatandaşımızın kullandığı
tıbbi cihaz kalitesi, güvenliği ve etkinliğinin
artırılması, AR-GE çalışmalarının uluslararası rekabet oluşturabilecek seviyeye taşınması, tedaviye erişimin hızlandırılması,
etkin piyasa gözetim ve denetiminin sağlanması amacı ile mevzuat çalışmaları yürütül-

mektedir.” dedi.
Son yıllarda Kurumun desteklediği strateji ve politikalarla Türk sağlık sektörünün,
sağlık teknolojilerindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı bilgisini
veren Kerman, sanayiciler, üniversiteler ve
sivil toplum örgütleri ile güçlü iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Yanıltıcı reklamlar önlenecek
OSTİM Gazetesi’ne özel açıklamalarda
bulunan Başkan Saim Kerman, yapılacak
düzenlemelerle yanıltıcı ve doğru olmayan bilgilerin önüne geçileceğini söyledi.
Kerman şöyle konuştu: “Tıbbi Cihaz Kayıt
Yönetmeliği, Tıbbi Cihazlar İçin Elektronik
Kullanma Kılavuzu Tebliği, Tıbbi Cihaz
Depolama, Satış ve Tanıtım Yönetmeliği,
Tıbbi Cihazların Test ve Kalibrasyonları
Hakkında Yönetmelik, Klinik Araştırmalar Yönetmeliği ve Tıbbi Ekipman Teknik
Servis Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
çalışmaları devam etmektedir. Tıbbi Cihaz
Depolama, Satış ve Tanıtım Yönetmeliği ile

satış yerlerinin tıpkı eczaneler gibi ruhsatlandırılması, görsel ve yazılı basında tüketiciyi yanıltıcı ve doğru olmayan bilgiler ihtiva eden tıbbi cihaz tanıtım ve reklamlarının
önlemesi amaçlanmaktadır.”

“Test ve kalibrasyon için
yetkiyi biz vereceğiz”
Dr. Saim Kerman, bir cihazın ölçme aleti veya düzeneğinin doğru sonuçlar verecek
şekilde ayarlanmasını sağlayan kalibrasyon
ve test hizmetlerinde kalite için yeni bir
adım attıklarını ifade etti. Kerman, Tıbbi
Cihazların Test ve Kalibrasyonları Hakkında Yönetmelik ile bundan sonra test ve
kalibrasyon yapan firmaların yetkilendirme
işlemlerinin Kurum tarafından gerçekleştirileceğine işaret etti. Saim Kerman, “Tıbbi
Ekipman Teknik Servis Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile Kurumumuzun yetkilendirdiği kuruluşlar tıbbi cihazların bakım
ve onarımını yapacak, eğitimsiz ve yetkisiz
kişilerin cihazlara müdahale etmesinin ve bu
alanla ilgili hastanelerin yanlış yönlendirilmesinin önüne geçilecektir.” diye konuştu.

İlaç gibi cihazlar da numara alıyor
Ürün kalitesi ve güvenilirliğin takibi, etkin piyasa denetiminin artırılması, hasta
güvenliğinin sağlanması ve acil/olağanüstü durumlarda tıbbi cihaz ile ilgili strateji
oluşturulmasına olanak tanıyan Ürün Takip
Sistemi (ÜTS) projesinde hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Başkan Saim Kerman,
yazılacak programla, İlaç Takip Sistemi’nde
olduğu gibi tıbbi cihazların da ürün takip
numarası ile tekil bazda takibi yapılacağını
kaydetti. Kerman, şu açıklamayı yaptı: “Bu
program ile tıpkı İlaç Takip Sistemi’nde
olduğu gibi tıbbi cihazların da ürün takip
numarası ile tekil bazda takibi yapılacaktır.
Ayrıca üreticilerimizin üretim ve kapasitelerinin değerlendirilmesiyle tıbbi cihaz sektöründe stratejik planlamaya başlanmış olup
bunun sonucunda, ülkemizde üretilecek
stratejik ürünlerin belirlenmesi ve bu sürecin hayata geçirilmesi sonucunda cari açığın ve kaynak israfının önüne geçilecektir.
TÜBİTAK tarafından yürütülen 1003, 1007
projeleri kapsamında tıbbi cihazlarla ilgili
öncelikli alanların belirlenmesi konusunda
çalışmalar yapılmaktadır.”
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Orta Doğu ve Afrika ülkeleri yerli üreticiler için Ankara’daydı…

Medikal sanayi alternatif pazarlara yelken açtı
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Türk sağlık sektöründe bir ilke imza attı. Küme, Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (URGE) kapsamında Orta Doğu ve
Afrika bölgesinden 14 ülkenin kamu ve özel sektör alım heyetlerini Ankara’da yerli üreticilerle buluşturdu. Etkinlik süresince küme üyeleri, bölge ülkelerinin
temsilcileriyle toplam 650 iş görüşmesi gerçekleştirdi ve çok sayıda anlaşma imzaladı.

“

Türk Sağlık Teknolojilerinde Orta Doğu
ve Afrika Alım Günleri” adıyla gerçekleşen etkinlik, ülkelerinin karar alma
mekanizmalarında bulunan devlet yetkilileri
ve tedarikçi arayışındaki firmaları, küme üyeleriyle bir araya getirdi.

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın destekleriyle 1-4 Ekim 2013
tarihleri arasında gerçekleşen organizasyona siyaset, iş ve bürokrasi dünyası da yakın
ilgi gösterdi. 2 Ekim’deki açılışa İçişleri Eski
Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Abdülkadir Aksu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Nihat Tosun, Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Başkanı Saim Kerman, Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı
Ercan Şimşek, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Özutku,
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Ar-Ge ile gelen rekabet gücü
Etkinliğin açılışında konuklara hitap eden
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ataman, “10.
Kalkınma Planı’nda da önemle vurgulandığı
gibi yerli üreticiler olarak bizler, Ar-Ge yatırımlarıyla uluslararası piyasalarda yüksek
rekabet gücü kazanıyoruz. Planda hedeflenen;
yurt içi tıbbı cihaz ve malzeme ihtiyaçlarının
yüzde 20’sinin yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik hedeflere ulaşmak için firmalarımızın üretim kapasitelerini artırma yönünde
yatırımlar yaptığını görmekteyiz.” dedi.

Uluslararası nitelikte üretim
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın konuşmasında, firmaların kümelerle
birlikte bireysel olmaktan çıkarak iş birliği,
güç birliği niteliği kazandığını belirtti. Aydın, “Dünya’nın her yerine bu firmalarımızı
ve ürünlerini büyük bir kıvançla götürüyor
ve ürünlerini sergiliyoruz. Küresel dünyanın
er meydanı diyebileceğimiz o platformlarda
firmalarımızın ürünleriyle büyük onur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
“Firmalarla uluslararası rekabetin olduğu
her ortamda varız, olmaya da devam edeceğiz, daha da gelişerek ve büyüyerek bütün

Konuk ülkelerin kamu ve özel sektör
temsilcileri OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi üyeleriyle ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirdi.

dünyadaki firmalarla iş birliği
yapacağız.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Aydın şu
görüşlere yer verdi: “Daha da
gelişerek ve büyüyerek bütün
dünyadaki firmalarla iş birliği
yapacağız. Sadece ürün satma
değil onlarla karşılıklı iş birliği
yaparak birlikte üretim yapacağız ve hep beraber dünyanın refahını yaşanabilir hale getirmek
için çaba göstereceğiz.”
Aydın ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın,
kümelerin gelişimi ve uluslararası kimlik
kazanmasındaki rolüne dikkat çekti; organizasyonun gerçekleşmesinde T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın önemli katkılar sağladığını
söyledi.

Kalite ve teknolojinin adresi
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, Başkentli sanayicilerin
Avrupa’nın tercih ettiği kalitede, onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknolojik düzeyde
mal ve hizmet ürettiğini vurguladı. Medikal sektörünün standardizasyon ve kaliteye
verdiği önemle her geçen gün büyüdüğünü
anımsatan ASO Başkanı, “Bunu besleyen de
teknoparklarımızda yapılan çalışmalar. Gerek
alışılmış medikal ürünlerin üretilmesiyle ilgili
çalışılmış gerekse bu projenin uç noktalarında
çalışmalar yapılmış.” dedi.
Ankara’nın bürokrasi kenti özelliğinin yanında dev bir sanayiye sahip olduğunun altını
çizen Nurettin Özdebir, şöyle devam etti: “Bu
sanayi Türkiye’de en yüksek katma değeri,
teknolojik ürünleri yoğun üreten bir sanayi.
Onun için doğru adreste olduğunuza inanın.
Ülkenizde neye ihtiyaç varsa yalnız medikal
sektörü değil, diğer sektörlerde ve alanlarda,
bunların hepsini Ankara sanayisinden tedarik
etme imkanınız var.”

URGE projelerinde OSTİM’in yeri
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel

Müdür Yardımcısı Yavuz Özutku,
sözlerinin başında “Marifet iltifata
tabiidir. Bugün burada OSTİM’in
yaptığı bu işte iltifata tabii bir iştir.” dedi. Türkiye’nin 2023 yılı
vizyonuna ulaşmak için birim
ihraç fiyatlarını artırmak zorunda olduğuna temas eden Özutku,
bunun yolunun Ar-Ge, inovasyon,
tasarım, markalaşmadan geçtiğini
ifade etti. Yavuz Özutku, URGE
projeleriyle ilgili değerlendirmesinde ise, “URGE kapsamında 128 projemiz
var. 114 tanesi aktif bir şekilde ilerliyor. Bu
aktif ilerleyenlerin içinde OSTİM’liler ayrı
bir yere sahip. Ankara, bugün sunduğu ileri
teknoloji ve kaliteyle inşallah hak ettiği yere
hızlı adımlarla ilerliyor.” yorumunu yaptı.

Türk Sağlık Teknolojilerinde Orta Doğu ve
Afrika Alım Günleri gerek kurgusu gerekse sonuçları anlamında hedeflerine önemli ölçüde
ulaştı. Konuk ülke temsilcileri ve yerli üreticiler için geleceğe yönelik işbirliklerinin altyapısını oluşturan etkinlik, OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi’nin organizasyon başarısının da
bir göstergesi oldu. Başlangıçtan bitime kadar
büyük bir titizlik gösterilen programın en
önemli getirisi ise ikili iş görüşmelerinin diğer
adıyla B2B oturumlarının ardından ortaya
çıktı. Toplam 650 iş görüşmesinin yanında
saha ziyaretleriyle de desteklenen etkinlik
süresince; küme firmaları satış anlaşmaları
imzalayarak ihracatlarını artırdı.

Sektör geleceğe koşuyor
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat
Tosun, OSTİM'in üretim konusunda en organize bölgeler arasında yer aldığını ve uluslararası standartlarda üretim yapığını bildirdi.
Türkiye’nin sağlıkta son 10 yılda çok önemli
bir yere geldiğini anlatan Tosun, ”Tıbbi cihaz
sektörü de aynı şekilde geleceğe, insanlığa
hizmete doğru hızla koşuyor. Ankara'daki
birçok tesis, dünyanın önde gelen firmaların
ürettiği cihazların daha önünde bir üretim
yapıyor. Bunu görmekten son derece memnunuz. Bu ticari faaliyetlerin, bölgemizde ihtiyaç duyduğumuz kardeşlik ortamına da vesile
olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye’nin gözbebeği
İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, uzun
yıllar OSTİM’i yakından takip ettiğini belirtti. Aksu, “OSTİM’in yalnız Ankara’nın değil,
Türkiye’mizin göz bebeği bir kurum.” Görüşünü paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nın çok büyük
bir değişim ve atılım gerçekleştirdiği belirten
Abdülkadir Aksu, medikal üreticilerinin de
bu gelişime ayak uydurduğunu söyledi. Aksu,
KOBİ’lere verilen desteklerle birlikte firmaların başarılara imza attıklarını kaydetti.

Etkinlik kapsamında küme üyesi firmalar stand
açarak ürünlerini tanıttı

Aydın: “Firmalarla uluslararası rekabetin
olduğu her ortamda varız, olmaya da
devam edeceğiz, daha da gelişerek ve
büyüyerek bütün dünyadaki firmalarla iş
birliği yapacağız.”

Özdebir: “Bu sanayi Türkiye’de en yüksek
katma değeri, teknolojik ürünleri yoğun
üreten bir sanayi. Onun için doğru adreste
olduğunuza inanın."

Aksu: “OSTİM yalnız Ankara’nın değil,
Türkiye’mizin göz bebeği bir kurum.”
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Güney Sudan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Riek Gai Kok:

“Ülkemizin avantajları var,
sizi bekliyoruz”

John Lee
Ummi Medical
(Malezya)
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin
yaptığı bu organizasyon ile Türk üreticilerle bir araya gelme ve birbirimizi
tanıma fırsatı yakalamış olduk. İleriye
dönük işbirliklerini geliştirmek adına
büyük bir adım olduğunu düşünüyorum.
Organizasyon boyunca tanıtılan ürünlerin kalitesi en çok etkilendiğim noktalardan biri olmuştur. Ayrıca saha ziyaretleri boyunca ürün sunumları, ürünlerin
üretim aşamasını ve nihai hallerinin yerinde tanıtımı ve broşür alışverişi gibi
imkanların sunulduğu bir organizasyonda bulunmak benim için çok önemli.

Bassam Ben Ismael
Pluto Medical
(Libya)
Sağlık
sektöründe
yerli tıbbı cihaz üreticileri ile buluşma
fırsatı bulduğumuz
bu organizasyon, geliştirebileceğimiz iş ağları için önem arz
etmektedir. Bu organizasyon ile dünya
çapında hızla gelişen medikal sektöründe değerli Türk üreticilerin, gerekli
teknolojik altyapıya ve donanıma sahip
olduğunu görmemize imkan sağlamıştır.
Uluslararası nitelikteki bu üretici firmalarla birebir görüşme imkanı ve saha
ziyaretleri ile ihtiyacımız olan güven ve
kaliteyi yakalayacağımızı umut ediyoruz. Bu hususta organizasyonda emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.

Ambrose Keith
Musinguzi
Uganda Peoples
Defence Forces
Medical Division
(Uganda)
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonda altyapı ve teknik açıdan donanımlı yerli üreticilerin sektörel anlamda
ihtisaslaşabileceği ve işbirlikleri için atılacak önemli adımlara vesile olabilecek
önemli bir zemin olduğunu düşünüyorum. İkili görüşmeler sırasında gerçekleşen bilgi alışverişi ve saha ziyaretlerinde
üretimleri yerinde görebilmemiz, bu organizasyonun gerçekleştirilme amacına
ortaya koymuştur. Yakın zamanda bu
görüşmelerin ticari bağlantılara dönüşeceğine inanıyorum.

“Türk Sağlık Teknolojilerinde Orta Doğu ve Afrika Alım Günleri”nin konukları arasında Güney Sudan Cumhuriyeti Sağlık
Bakanı Riek Gai Kok da vardı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun davetlisi olarak ülkemize gelen Riek Gai Kok,
etkinlik öncesinde OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı ve Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ataman’la görüştü. Toplantıda ülkesinin
avantajlarından bahseden Kok, Türk yatırımcıları Güney Sudan’a çağırdı.

2

011 yılında kurulan ve yapılanma sürecinde yatırımcılara açık olan Güney
Sudan, özellikle Türk işadamlarını ülkesinde görmek istiyor. Gerek coğrafi konum
gerekse kaynaklar açısından fırsatlar sunan
Afrika ülkesi, Türkiye’nin gösterdiği yakın
ilgiyi ticari boyuta da taşımakta kararlı.
Kuruluş aşamasında Türkiye tarafından
verilen desteğin toplumda geniş bir karşılık
bulduğunu dile getiren Güney Sudan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Riek Gai Kok, “Bu, öylesine samimi bir mesajdı ki sadece hükümet
nezdinde değil aynı zamanda halkın kalbi
sevgisini içeren bir mesaj olarak aldık ve bizi
ziyadesiyle memnun etmiştir.” dedi.

“Medikal ürünlerinizin kalitesini
iyi biliyoruz”
İki ülke arasında gerçekleşebilecek işbirlikleri ve yatırım fırsatlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Riek Gai Kok, girişimcilere
kapılarının açık olduğunu ve her türlü kolaylığın sağlanacağını vurguladı. Türk medikal
sektörünce üretilen cihazların kalitesinin iyi
bildiklerini ifade eden Güney Sudanlı Bakan,
şu düşüncelere yer verdi: “Güney Sudanlılar
olarak Türkiye halkından ve Hükümetinden
gördüğümüz dostluk ve kardeşliğin karşılığını vermek istiyoruz. Bunun için biz de özellikle özel sektör iş birliğini düşündük. Zayıf
olduğumuz alanlar, zaaflarımız özel sektör
açısından bir imkâna, fırsata dönüştürülebilir. Özel sektör olarak devreye girip bu zaafları bizim adımıza fırsata dönüştürebilirsiniz.
Teknolojik alanda kendimize yeten bir ülke
olabilmek için önümüzde uzun bir yol var.
Bu noktada dostlara, arkadaşlara ve kardeşlere ihtiyacımız var; Türk girişimcileri Güney
Sudan’da yatırım yapmaya davet ediyoruz.”

“Temsilcilikler açın”
Ülkesinin petrol başta olmak üzere tespit
edilmeyi bekleyen birçok kaynağa sahip olduğunu anlatan ve temsilcilikler açılmasını
tavsiye eden Riek Gai Kok, “Şimdi bizim
açımızdan ortada gerçek bir potansiyel var,
bunu değerlendirebiliriz. Bu, her iki tarafa
katkıda bulunabilecek “kazan kazan” durumunu da ortaya çıkaracaktır. Türk iş sektörünün Güney Sudan’daki mevcudiyeti çok
önemli. Ülkemizi sadece bir pazar olarak değerlendirmeyin. Halihazırda Türk ürünlerini
Kenya’dan veya Uganda’dan satın alıyoruz.
Çünkü ürünleriniz ilk önce o ülkelere geliyor,

Kümelenme
Destek Programı’nda
son gün
27 Aralık

B

“CUBA bölgesinde bir ekonomi bölgesi kurulmakta, burada birçok teşvik ve yatırım iklimini
geliştirecek çalışmalar yapılıyor. Bölgemize gelin,
ülke ve sektör olarak mevcudiyetinizi gösterin.
Sizleri Güney Sudan’a davet ediyorum. Orada
muhtemel mevkidaşlarınızla iş yapabilecek
kişilerle görüşün. Biz Sağlık Bakanlığı’nı da davet
ettik. Türkiye Büyükelçiliği nezdinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türk Hava Yolları’na CUBA’ya
direk bir uçuş seferi gerçekleştirmesi için sürekli
talepte bulunuyoruz. Bu da yakın bir zamanda
gerçekleşecek. Sağlık Bakanı’nı ve TİKA Başkanı’nı
davet ettim. Bu ziyaretler gerçekleşirse imkanları
yerinde görebilirsiniz.”
aracı veya üçüncü kişi giriyor; sizin belki makul dediğiniz fiyatlar bu nedenle değerinden
çok fazla artıyor. Onun yerine gelin temsilcilikler açın.” dedi.
Kok, ayrıca, ürünlerin yakın coğrafyaya
pazarlanmasında Güney Sudan’ın avantajlı bir konumda olduğunu anımsattı. Konuk
Bakan özetle şunları söyledi: “Güney Sudan,
diğer ülkelere de ulaşabilmek için çok önemli bir alan ve merkez. Hem güçlü bir pazar
imkanımız hem de ihtiyaçlarımız var. Ülkemizi bir istasyon olarak kullanıp; ürünlerinizi
Uganda’ya, Kenya’ya, Etiyopya’ya, Kongo
Cumhuriyeti’ne, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne
pazarlayabilirsiniz. İşbirliğimiz her iki taraf
açısından bir fayda getirir. Ülkemizde ilaç ve
ecza sanayi ile tıbbi sarf malzemelerinde çok
önemli bir noktada çünkü bunlara çok yüksek miktarda ihtiyaç var. Mevcut durumda
bu ürünleri Kıbrıs’tan ve Ürdün’den bazen
de Türkiye’den alıyoruz. Ancak bunun maliyeti çok pahalı oluyor. Bir dağıtım merkezi oluşturun. Biz, yatırımcılara yakın duran,
kolaylıklar sağlayan ve sıcak davranan bir
ülkeyiz. Yatırım yapmak istiyorsanız araziyi
biz verebiliriz.”

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda;
Kümelenme Destek Programı 1. Destek
Çağrısı’na çıkıldığı belirtildi. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2013 olarak ilan
edilen programa referans proje olarak
sunulan bir projenin değerlendirmeye
alınabilmesi için şu şartları sağlaması
gerekiyor:
•

Referans olarak sunulan proje, Kümelenme Destek Programı’nın ilan
tarihinden önce başlatılmış olmalıdır.

•

Referans olarak sunulan proje, Kümelenme Destek Programı’nın ilan
tarihinden en fazla 10 yıl önce başlatılmış olmalıdır.

•

Referans olarak sunulan projede,
kümelenme birlikteliği üyelerinden en az bir tanesi yönetsel bir
rol üstlenmiş olmalıdır. Form çerçevesinde “Yönetsel Rol”, proje kaynaklarının, proje amaçları
doğrultusunda sevk ve idaresinden
birincil derecede sorumlu olmak
ve/veya projenin yönlendirme komitesi, danışma kurulu vb. yapılarında yer almak suretiyle projenin
sevk ve idaresinde resmi (ve ispatlanabilir) bir işlev üstlenmek olarak tanımlanmaktadır.

•

Altyapı işleri referans proje sayılmaz.

•

Her bir kümelenme birlikteliği,
başvuru başına en fazla 10 adet
proje referansı verebilir.

Kümelenme Destek Programı Başvuru
Rehberi ve detaylı bilgiler www.sanayi.
gov.tr adresinde yer alıyor.
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Asfalt plentinde dünya markası
29 yıl önce filtrasyon tesisler ve soğutucular imal ederek çalışma hayatına
başlayan Çesan, bugün teknoloji ve kalite olarak dünya standartlarına uygun
asfalt plenti tesisi üreten bir marka.
plenti tesisleri üretiyoruz.” dedi.

Yerli ürün tercih edilmiyor

İrfan Aydoğdu

1

995’e kadar filtre imalatı, partikül atan
bütün bacalar için toz tutucu büyük filtre tesisleri imal eden Çesan ürün portföyüne asfalt plenti tesislerini de ekledi. İş
hacmindeki büyüme ve yoğun ürün talepleri
nedeniyle 24 bin m2 açık 8 bin 900 m2 kapalı
alan üzerine kurulu son teknoloji ile donatılmış yeni fabrikasına taşınan firma kapasitesini yüzde 100 artırdı.
Dünya standartlarında üretimle, 5 kıtada
52 ülkeye satış yaptıklarını belirten Çesan
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aydoğdu,
“Avrupa’da üretim yapan 2-3 firmayla yarışıyoruz. Dünyada en az nakil aracına ihtiyaç
duyan tesisi biz yapıyoruz. 30 ton/h'den 450
ton/h'ye kadar üretim kapasitesi olan asfalt

Ağırlıklı olarak özel sektöre çalıştıklarını,
kamuya da tesisler yaptıklarını söyleyen Aydoğdu, “Müteahhitlere de satışlarımız bulundu. Ama üzülerek söylüyorum; yerli üreticiler
olarak mükemmel tesisler yaptığımız halde
Türk müteahhitler yurtdışına yöneliyorlar.
Konuyu bilmedikleri için dış ülkelerin yaptığı
çalışmaları önemliymiş zannediyor ve daha
fazla ücretler ödeyerek yurtdışından satın
alıyorlar. Oysa yurtdışından geldiği sanılan
tesislerin büyük kısmını yabancı firmalar OSTİM ve diğer sanayi bölgelerinde ürettiriyorlar.” diye konuştu.
Geçtiğimiz yılı 9 adet tesisle kapattıklarını
belirten Aydoğdu, sektördeki Çin tehdidine
de dikkat çekti. Duayen işadamı, “Burada
bir işçinin maliyeti 1000 dolar oldu. Çin’deki
işçilerin maliyetleri 30 ile 50 dolar arasında.
Dolayısıyla onlarla bizim rekabet etme gibi
bir imkanımız yok. Çin’in politikasını hepimiz biliyoruz. Kümelenme diye bir ortam var.
Bütün alımları devlet yapıyor. Ucuza mal alıyorlar, insanlara da ucuz yoldan mal veriyor-

OSTİM'i ziyaret eden Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Şayık, Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.

Ankara küresel başkent olma yolunda

A

nkara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Arif Şayık, Ankara’nın her açıdan gelişmesi için faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.
Şayık, Ankara’yı küresel bir başkente dönüştürmek için çalıştıklarını kaydetti.

OSTİM OSB Yönetimi’ni ziyaret ederek,
Başkan Orhan Aydın ile görüşen Şayık üçüncü kez Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma
Kurulu’nu temsilen Yönetim Kurulu’na seçilen OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın’a
hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni dönem
çalışmalarında başarılar diledi.
Kalkınma Ajansı’nın yeni dönem çalışmaları hakkında da bilgiler sunan Şayık,
Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürmek için
yapılan çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini kaydetti.

“Ajanslar yerli üretime destek olmalı”
Genel Sekreter Şayık’a OSTİM ve yerli
üretimi anlatan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın iki önemli amaçları olduğunu dile getirdi. Aydın, “Bizim iki amacımız
var birincisi, Ankara geneli bölge kalkınması ikincisi de Türkiye’nin ihtiyacına yönelik
projeler üretmek. Üniversite sanayi işbirliği
ile de Türkiye’nin ithalatını en aza indirip

ihtiyaçları üretmeyi hedefliyoruz. Kalkınma
ajansları da yerli üretim konusunda da destek
olmalı” dedi. OSTİM kümelerini ve faaliyetlerini de anlatan Başkan Aydın, “Bu bölgede
kümeler Hükümetimizin de takip ettiği bir
kavram.” dedi.

Ziyarette OSTİM Endüstriyel Yatırımlar
ve İşletme A.Ş. yetkilileri ile de bir görüşme
gerçekleştiren Şayık, Genel Müdür Abdullah
Çörtü’den şirketin kurumsal faaliyetleri ve
mevcut projeleri hakkında bilgi aldı. Görüşmede özellikle KOBİ’lerin ihracatının artırılması konusunda yapılabilecek bilgi ve tecrübe paylaşımları gibi konular ele alındı.

Ankara’nın inovasyonu
Brüksel’de tanıtıldı
Öte yandan Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın inovasyon potansiyelini
Belçika’da tanıttı. Avrupa Parlamentosu
ev sahipliğinde Brüksel’de düzenlenen ve
Avrupa’nın inovasyon politikalarının tartışıldığı 5. Avrupa İnovasyon Zirvesi’ne katılan
Ajans temsilcileri; Ankara’yı ve Ankara Kalkınma Ajansı’nı anlatarak yeni iş birliklerinin
geliştirilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

lar. Avrupa ülkelerinin de Çin’de fabrikaları
bulunuyor.” görüşünü dile getirdi.

Uygulamalı eğitim gerekli
Ülkemizde nitelikli personel konusunda
yaşanan sıkıntılara da vurgu yapan İrfan Aydoğdu, bunun en büyük nedeni olarak mesleki
eğitimdeki eksiklikleri gösterdi. Aydoğdu şu
mesajı verdi: “İnsanlar meslek lisesine gitmemişler. Neden? vatandaş üniversite okuyamıyorum diye normal liseye gitmeye çalışmış,
en büyük sıkıntı da bu. Uygulamaya yönelik
eğitim bu ülkenin en büyük ihtiyaçlarından
biri. Ayrıca mesleki eğitimde öğrenci kadar öğretmen yetiştirmeye de ihtiyaç var.

Almanya’da meslek liselerine gitme oranı
yüzde 70, Türkiye’ de yüzde 17’ymiş. Bu açık
nasıl kapatılacak ki. İnşallah o hayal ettiğimiz
Türkiye bir gün oluşur.” dedi.
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Savunma sektörü sivil havacılık için hazır

Hüseyin Baysak

T

ürkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda belirlediği 500 milyar dolar
ihracat hedefinden savunma sanayi
sektörünün payına 25 milyar dolar düşüyor.
Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar
Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Hüseyin
Baysak, bu konuda olumlu bir tablo çizerken
alışageldik üretim konularının yanı sıra sivil
havacılığın da önemine dikkat çekerek, savunma sanayi içinde en fazla odaklanılması
gereken sektör olduğunu belirtti.

Özgün ürünlere destek
Türkiye’deki savunma harcamalarını ve
sektörün aldığı destekleri anımsatan Baysak,
“Ülkemiz 2012 verilerine göre 18 milyar
doları aşan savunma harcamaları ile dünya
savunma harcamaları listesinde 15. sırada
yer almaktadır. Bu harcama tutarının personel giderleri alt yapı harcamaları, silah ve
mühimmat araç, gereç, bakım onarım giderlerinin tamamının oluşturduğu bir tutar
olduğunu vurgulamalıyız. Bu harcamaların
içerisinde silah, mühimmat, platform harcamaları tutarının 6 milyar Doların altında olduğunu ve bu harcamanın yüzde 55’lik kısmı
yurt içi savunma ve havacılık sanayi tarafından karşılandı. Ayrıca sektörümüz özgün
ürün geliştirme konusunda 2000’li yılların
başından itibaren bir taraftan Milli Savunma Bakanlığı’nın projeleri ile diğer taraftan
TUBİTAK tarafından 1007 kapsamında getirilen kaynaklar ile önemli bir teknoloji ve
ürün geliştirme desteğini almıştır ve almaya
devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği’nin
2012 yılı sonunda düzenlediği konferansta
sektörün 2023 hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için izlenilmesi gereken yol haritasının
tartışıldığını belirten Genel Sekreter Baysak,
savunma ürünlerinin ihracatı için hedeflenen
değerin 25 milyar dolar olarak belirlendiğine
dikkat çekti. SASAD Genel Sekreteri, “Bu
hedefler havacılık sektörü için 10 milyar dolar, hafif silah sektörü için (Tabanca, av tüfeği ve aksamı) 5 milyar dolar ve servis sektörü
için 5 milyar dolar olarak tespit edilmiştir.”
dedi.

“Potansiyelimiz var”
Sektörün özgün ürünlerini TSK’nin envanterine almaya başlaması ile pazarlanabilir
ürün gamının genişlediğini belirten Hüseyin
Baysak, “TSK’nin kullandığı ürünlerin özel
ilgi görmesi 2023 hedefine giden yolu kolaylaştıran unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Sektörün yurt dışı pazarlamada deneyim
kazandığı ve cazip ürünleri olduğu göz önüne
alınırsa hazırlıklarının oldukça iyi düzeyde
olduğunu söyleyebiliriz. Sivil havacılıkta da
önemli bir potansiyelimizin olduğu, bu alanın
önümüzdeki on yıl için en fazla odaklanmamız gereken konu olduğunu düşünüyorum.”
şeklinde konuştu. (Kaynak: Sanayi Gazetesi)

Savunma sanayi sektörünün
2023 yılı hedeflerine hazır
olduğunu belirten SASAD
Genel Sekreteri Hüseyin
Baysak, önümüzdeki on yıl
için sivil havacılığın en fazla
odaklanılması gereken sektör
olduğunu söyledi.

SASAD Genel Sekreteri Hüseyin
Baysak, bu konuda olumlu bir
tablo çizerken alışageldik üretim
konularının yanı sıra sivil havacılığın
da önemine dikkat çekerek, savunma
sanayi içinde en fazla odaklanılması
gereken sektör olduğunu belirtti.
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MÜSİAD Sağlık Zirvesi’nden kamuya mesaj:

“Rekabet için merkezi alımlardan vazgeçilmeli”
Gelecek Vizyonu”nu masaya yatırdı. Zirvenin 11 maddelik sonuç bildirgesinde merkezi alımların KOBİ’leri
etkilediği belirtilerek, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ayakta kalabilmesi ve rekabet ortamının
oluşabilmesi için merkezi alımlardan vazgeçilmeli, fiyat tek karar verme parametresi olmamalıdır.” denildi.
leri ve sağlık turizmini pazarlama çalışmalarında kümelenme faaliyetlerinin önemine
işaret etti.

M

sektörü temsilcileri katıldı.

ÜSİAD sağlık sektörüne yönelik
geniş katılımlı bir zirve gerçekleştirdi. Sağlıkta mevcut durumun ve
sorunların ele alındığı zirvenin sonuç bildirgesinde önemli mesajlar verildi. 11 maddelik
bildirgede KOBİ’lerin geleceğe güçlü bir yapıyla yürüyebilmeleri ve rekabetçi yönlerinin
geliştirilmesi için talepte bulunuldu. Kamu
ihalelerindeki muhammen karmaşasının çözülmesi istenilen metinde, yerli ürünlerin
Sağlık Bakanlığı pozitif liste değerlendirmeleri işlemlerinin kolaylaştırılması ve merkezi
alımlardan vazgeçilerek, fiyatın tek karar verme parametresi olmaması gerektiği görüşleri
dikkat çeken ayrıntıları oldu.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan konuşmasında tıp merkezlerinden, hastaneye dönüşen
kurumlara “Kadro satın almayın!” uyarısı
yaptı. Şencan, kadro sıkıntısı çeken bu kurumların yüksek ücretle kadro transfer etmelerinin kendilerine bir fayda sağlamayacağını
ve iki-üç yıl içinde Türkiye'de kadro fazlalığı
olacağını söyledi. Şencan, 5 yıl içinde ise 12
bin hekimin sağlık sektörüne dahil olacağı
bilgisini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Başkanı Saim Kerman, SGK Genel Sağlık
Sigortası Genel Müdürü Tonguç Sugüneş,
bakanlık ve MÜSİAD yöneticileri ile sağlık

Toplantıda konuşan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da medikal üreticisi KOBİ’lerin potansiyelini özetledi. Aydın
ayrıca yerli üretimin gelişimi, sağlık hizmet-

“Yüksek ücretli
kadro transferi yapmayın”

Kümenin sektöre etkisi

Dünyanın en büyük sterilizasyon
cihazını OSTİM’de üretti

Başkan Aydın, “OSTİM olarak özellikle
sağlık sektörüne makine, teçhizat üreten firmalarımızın bulunduğu bir bölge içerisindeyiz medikal ve sağlık teknolojileriyle ilgili
olarak kümelenme faaliyeti yürütüyoruz. 120
civarında firmamız bu kümemizin üyesi, kümelenme faaliyetleriyle beraber, Ankara’daki potansiyeli üniversitelerimizle ve kamu
kurumlarımızla iş birliği yaparak Ekonomi
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da destek
ve katkılarıyla geliştirmeye çalışıyoruz. Türk
sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak
bir niteliğe ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Yerli katkı geliştirilmeli”
Türkiye’nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını
büyük ölçüde ithalat yoluyla karşıladığına
değinen Orhan Aydın, “Yerli üretim konusunda katkıyı geliştirmeliyiz. Ekonomi Bakanlığımızın çok güzel bir destek programı
var. Sağlık Bakanlığımız da yerli sanayiyi
destekleme adına offset uygulamaları ile
ilgili bir birim oluşturdu ve kanunlarını değiştirdi. Yerli sanayiyi geliştirme anlamında
önemli bir başlangıç ama her şeye rağmen
sanayileşme konusunda yeterince duyarlı mıyız? Bunu tartışmamız gerekiyor. Özellikle
Ulaştırma, Sağlık, ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıklarında yeni yapılanmanın gerek-

3. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin
ayakta kalabilmesi ve rekabet ortamının
oluşabilmesi için merkezi alımlardan
vazgeçilmeli, fiyat tek karar verme
parametresi olmamalıdır.
4. Serbest eczacılığın kaygıları giderilmelidir.
5. Merkezi reçete dağıtımı haksızlığı sona
erdirilmelidir.
6. Şehir hastaneleri özel sağlık yatırımlarını
engellemeyecek bir formatta olmalıdır
7. Koruyucu diş hekimliği SGK anlaşma
kapsamına alınmalıdır.
8. Özel hastanelerin kadro problemleri
aşılmalıdır.
9. Tamamlayıcı sağlık sigortasının bir an
önce devreye girmesi sağlanmalıdır.
10. Akılcı ilaç kullanımı için yapılması gereken
düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.
11. Sağlık turizmi açısından yurt dışında
tanıtım ve reklam faaliyeti yapan
kuruluşların sorunları giderilmelidir.
li olduğunu öngörüyoruz. Savunma Sanayi
Müsteşarlığı’ndaki benzer uygulamaların, bu
kuruluşlarda da oluşması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

“Bilgi üretiyoruz,
fabrikamız ise OSTİM”

Üç buçuk ayda teslim etti

Cihazın etilen oksit gazıyla çalışan bir
mekanizması olduğunu ve bu üniteleri 15

2. Özellikle yeni üretilen yerli ürünlerin Sağlık
Bakanlığı pozitif liste değerlendirmeleri
işlemleri kolaylaştırılmalıdır.

ürünü bulunan Teknomar, sürekli proje geliştiriyor ve kendini yeniliyor. Bugüne kadar
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEP), Ankara Kalkınma Ajansı
ve KOSGEB’e bir çok proje verdiklerini ve
8 patent aldıklarını anımsatan Hasan Tahsin
Özbek, 5 yıl önce de Türkiye’de inovasyon
alanında ilk 20’ye girdiklerini söyledi.

edikal sektörünün en önemli ekipmanlarının başında sterilizasyon üniteleri
geliyor. İnsan sağlığına doğrudan etkisi olan
tıbbi sarf malzemelerinin güvenli koşullarda
muhafaza edilmesini sağlayan bu cihazların
küçük kapasitelileri hastanelerde kullanılırken daha büyük ölçeklileri ise endüstriyel
sınıfa giriyor. Endüstriyel sınıfta yer alan cihazların biri de “Etilen Oksit Sterilizasyon”
olarak adlandırılıyor.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
üyesi olan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Tahsin Özbek, “Müşterinin ihtiyacına
göre üretiyoruz; 100 metreküp isteseler onu
da yaparız. Bu ürünü dünyada çok fazla üreten yok, dolayısıyla müşterilerimiz bizi buluyor.” dedi.

1. Tıbbi cihaz sektöründe karşılaşılan kamu
ihalelerindeki muhammen karmaşası
çözülmesi gerekmektedir.

İnovatif ürünleriyle dikkat çeken OSTİM firması Teknomar, 62,5 metreküp kapasiteli
dünyanın en büyük endüstriyel sterilizasyon cihazını üreterek yeni bir rekora imza
attı. 50 metreküple önceki rekorun da sahibi olan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Tahsin Özbek, “100 metreküp isteseler onu da yaparız.” dedi.

M

OSTİM’de Ar-Ge yoğun projeleriyle adından söz ettiren Teknomar, Etilen Oksit Sterilizasyon cihazında ikinci rekorunu kırdı.
Daha önce 50 metreküp büyüklüğünde cihazı
üreten firma, Suudi Arabistan’dan gelen talep
doğrultusunda 62,5 metreküplük ürünü üç
buçuk ayda tamamlayarak teslim etti.

Zirvenin sonuç bildirgesinde yer alan
maddelerin kanun koyuculara ve
sektörün oyuncularına yol göstermesi
ümit edildi. Bildirgede KOBİ’lerin geleceği
için merkezi alımlardan vazgeçilmesi
gerektiği ve fiyatın tek karar verme
parametre olmaması istendi.

Teknomar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Özbek, “Müşterinin ihtiyacına göre
üretiyoruz; 100 metreküp isteseler onu da yaparız. Bu ürünü dünyada çok fazla üreten
yok, dolayısıyla müşterilerimiz bizi buluyor.” dedi.

yıldır ürettiklerini anlatan Özbek, ağırlıklı
olarak Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya ihracat yaptıklarını ve söz konusu bölgelerdeki
22 ülkede distribütörlüklerinin bulunduğunu
hatırlattı.

8 yıl önceki rekorun da sahibi
62,5 metreküp büyüklüğündeki son siparişin Suudi Arabistan’da bandaj üretimi ve medikal disposable üretim yapan bir firmanın talebi doğrultusunda ortaya çıktığını kaydeden

Hasan Tahsin
Özbek

Özbek, “Şu anda dünya üzerinde paslanmaz
çelikten imal edilmiş en büyük kapasite 50
metreküptü ve bu rekor yine bizdeydi; 8 yıl
önce Çorum’da şırınga üreten bir firma için
yapmıştık, aktif olarak halen kullanılıyor.”
dedi.

İnovasyonda 20’ye girdi
Firma, en fazla ihracatı Etilen Oksit Sterilizasyon cihazında yapıyor. Bunun haricinde
medikal sektörü ağırlıklı olmak üzere 25 farklı

“Makine parkımız yok, biz burada bilgiyi üretiyoruz” diyen Özbek, çalışmalarında
en büyük partner olarak OSTİM firmalarını
gösterdi. Hasan Tahsin Özbek, ”OSTİM bizim fabrikamız. 15-20 yıldır çalıştığımız 65
tane yan tedarikçimiz var. İşin mekanik kısımlarının neredeyse tamamını OSTİM’e dağıtıyoruz. Biz burada mekatronik ve inovatif
kısmını yükleniyoruz. OSTİM’e iş veriyoruz,
Türkiye ve dünya genelinden buraya kaynak
getiriyoruz. OSTİM bizim için bulunmaz bir
nimet; aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Bir
araya geldiği zaman da istediğin işi yapabiliyorsun. Ürünlerimiz standart değil; hepsinde
artı değer, inovasyon var. OSTİM’deki işletmelerin inovasyona geçmeleri şart. KOBİ’ler
ufuklarını her zaman geniş tutsunlar.” diye
konuştu.

ALMANYA’NIN
KÜRESEL FUARI
Tüm kıtalarda temsilcilikler ve yan kuruluşlar. Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrika
ve Türkiye gibi büyüyen pazarlarda fuarlar. Küresel ticaretiniz için en uygun mecra:
Messe München International’e hoş geldiniz.
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ilişkilerinin çok güzel günlere doğru
gideceğini KOBİ’lerimiz adına müjde
olduğunu düşünüyorum.

Abdullah ÇÖRTÜ

“Dışişleri Bakanımızın
“Çok özlediğim Bağdat’a
tekrar kavuşma imkânı
bulacağım.” sözünün Irak’ta
ilişkilerimizde stratejik bir
dönüşün ifadesi olmasını
diliyorum. Başbakan’la
Irak Dışişleri Bakanı’nın
baş başa yaptığı görüşme
de Türkiye-Irak arasındaki
olumsuz seyreden ilişkilerin
bundan sonra düzeleceğinin
göstergesi olsa gerek.
Yetkililerimizin ifade
ettiği şekilde Türkiye ile
Irak ilişkilerinin çok güzel
günlere doğru gideceğini
KOBİ’lerimiz adına müjde
olduğunu düşünüyorum.”

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Çok güzel haberler bunlar…

S

on günlerde KOBİ’lerimiz için
iyi haberler geliyor. Zaten hayatımız iyi ve kötü haberlerin karması
değil mi? Tüm mesele kötü durumda
pes etmemek, iyi durumda rehavete
kapılmamak… Özellikle küçük işletmelerimizin dışsal değişkenlere karşı duyarlılığının çok yüksek olduğu
için pes ettirecek ya da rehavete yol
açacak olaylarla ve haberlerle sürekli
karşılaştıklarını düşünüyorum. Her ne
kadar toplum olarak nasılsın sorusuna
iyiyim, ne haber sorusuna iyilik diye
cevap veriyorsak da kötü haberler de
hayatımızın bir parçası elbette…
Bugünkü yazımda KOBİ’lerimizi
çok yakından ilgilendirdiğini düşünerek son dönemde gelen birkaç iyi habere yer vermek istiyorum.

“İspanya, İzlanda ve
Yunanistan ekonomilerinde
toparlanma var. İspanya
son yıllarda içinde
bulunduğu durgunluktan
2013 yılı üçüncü çeyreğinde
az da olsa büyüyerek çıkmış
görünüyor. Euro bölgesinin
dördüncü büyük ekonomisi
olan İspanya’da ekonominin
büyümeye dönmesi üç yıllık
krizden sonra umutları
artırdı.”

Ahmet Davutoğlu ve Cemil Çiçek
Bağdat’ı ziyaret edecekler; bu ziyaretlere göre Nuri El-Maliki’nin Türkiye
ziyareti şekillenecek. Dışişleri Bakanımızın “Çok özlediğim Bağdat’a tekrar kavuşma imkânı bulacağım.” sözünün Irak’ta ilişkilerimizde stratejik bir
dönüşün ifadesi olmasını diliyorum.
Başbakan’la Irak Dışişleri Bakanı’nın
baş başa yaptığı görüşme de Türkiye-Irak arasındaki olumsuz seyreden
ilişkilerin bundan sonra düzeleceğinin
göstergesi olsa gerek. Yetkililerimizin
ifade ettiği şekilde Türkiye ile Irak

Suudi Arabistan’ın
şalterlerini Türkiye çalıştırdı

T

ÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, elektrik şebekelerinde meydana gelen kesinti
sorununu çözmek için Suudi Arabistan’a teknoloji transferi yapıyor.
Suudi Arabistan’ın coğrafi şartları ve iklimi nedeniyle elektrik şebekelerinde yaşanan
sorunların çözümü için TÜBİTAK ve Suudi
Arabistan Bilimsel Kurumu (KACST) arasında imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında
ortak çalışma başlatıldı. KACST SVC adıyla
anılan proje kapsamında TÜBİTAK, şimdiye
kadar Suudi Arabistan’da bir tesis kurdu, Riyad’daki ikinci tesis için ise çalışmalar devam
ediyor.
Körfez ve Afrika ülkelerinin iklimini ve
coğrafi şartları sık sık elektrikte sorun yaşamalarına sebep oluyor. Bu ülkeler sorunların
çözümü için gereken teknolojiyi çok uluslu
şirketlerden meblağlara satın alıyor. Bu pazarda rekabet gücüne ulaşan Türkiye Suudi
Arabistan’a bugüne kadar 3,6 milyon dolarlık
teknoloji ihracatı yaptı.

Irak 2013 yılında ihracat yaptığımız
255 ülke arasında Almanya’dan sonra
ikinci sırada… Eylül sonu itibariyle
107 milyar USD tutarındaki toplam
ihracatımızın 8,4 milyar USD’sini
(yaklaşık %8’ini) Irak’a yapmışız.
Son iki yıldır Irak’a yapılan ihracat bu
seviyede devam ediyor. Ancak siyasi
ilişkilerdeki iyileşme, ihracata ve KOBİ’lerimize çok olumlu yansıyacaktır.
Avrupa’dan iyi haberler geliyor.
İspanya, İzlanda ve Yunanistan ekonomilerinde toparlanma var. İspanya
son yıllarda içinde bulunduğu durgunluktan 2013 yılı üçüncü çeyreğinde
az da olsa büyüyerek çıkmış görünüyor. Euro bölgesinin dördüncü büyük
ekonomisi olan İspanya’da ekonominin büyümeye dönmesi üç yıllık
krizden sonra umutları artırdı. Bazı
ekonomistler tüm Euro bölgesi için
de iyimser konuşuyorlar. İzlanda ve
Yunanistan’da ekonomik endekslerde
olumlu göstergeler var.
İspanya, Yunanistan ve İzlanda’ya
ilk dokuz aydaki ihracat tutarımız 4,1
milyar USD ile toplam ihracatımız
içinde %3,8 düzeyinde. Ancak iyileşmenin Euro bölgesinde olduğunu
dikkate alırsak ekonomimiz için çok
olumlu bir göstergedir.
Yine ilk dokuz ayda 4,1 milyar USD
ihracat yaptığımız ABD’de borç tavanı limitinin yükseltilmesi ve hükümetin işler hale gelmesi için anlaşma sağlanması da son dönemlerde gelen iyi
haberden… Fed’in varlık alımlarını
azaltacağının olumsuz etkisini kaybetmesi de iyi bir gelişme sayılabilir.
Özetle son dönemde güzel haberler
geliyor. Ama unutmayalım hayat güzel ve kötü haberlerin iç içe geçtiği bir
yolculuk…

Dünya Petrol Kongresi 2017’de İstanbul’da

İ

stanbul, 2017 yılındaki 22. Dünya
Petrol Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Kanada'nın Calgary kentinde
toplanan Dünya Petrol Forumu Gençlik
Kongresi'nde yapılan oylamada, Astana,
Huston ve Kopenhag’ı geride bırakan
Türkiye bugüne kadar 3 kez talip olduğu kongreyi düzenlemeye hak kazandı.
2017 organizasyonuna dünyanın petrol
alanındaki tüm ülkelerinin ve firmalarının katılacağı bildirilirken yaklaşık 7 bin
delegenin İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Calgary'deki toplantıya katılan 52 ülke
ilk tur oylamada Kopenhag'ı eledi. İkinci
turda da Astana yarıştan koptu. İstanbul,
3. turda Houston'la baş başa kaldı. Otoritelerin Houston’u avantajlı görmesine
karşın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
Yardımcısı Murat Mercan başkanlığındaki heyetimizin 3 gün boyunca yürüttüğü tanıtım çalışmaları ve sunumları izleyenlerden tam not alarak yüzde 55’lik oy
oranıyla kongre İstanbul’un oldu.

KISA KISA
İhracat daralıyor ithalat genişliyor
Dünyanın en büyük 3.
ekonomisi
Japonya'da
ihracat Eylül'de yavaşladı
ve ülke rekor süreli dış
ticaret açıklarını genişletti.
Japonya Maliye Bakanlığının
verilerine göre ihracat
yıllık bazda %11,5 artarak, son 3 yılın en düşük hızlı
ihracat büyümesine işaret etti. İhracat Ağustos'ta %14,6
büyümüştü. Japonya'nın ithalatı ise %16,5 tırmandı ve
ülkenin dış ticaret açığı 932,1 milyar Yene genişledi. Yenin
bu yıl dolar karşısında %12 değer kaybetmesi Toyota Motor
ve Sony gibi ihracatçı şirketlere yardımcı olsa da, zayıf
para birimi ve nükleer santrallerin kapanması, özellikle
enerji tarafında enerji maliyetlerini tırmandırıyor. Yen,
ihracat verisi sonrasında zayıflayarak dolar karşısında
97.96'dan işlem gördü.

Tasarruf sağlayan çelik
Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal'in
otomotiv endüstrisine yönelik yatırımlarını artırdığı ve
Slovakya'da otomotiv çeliği üretecek yeni tesisini faaliyete
geçirdiği bildiriliyor. 4 milyon ton/yıl kapasiteye sahip
olan tesisin otomotiv sektörüne yönelik çeşitli ebat ve
kalınlıklarda sacları üreteceği; ArcelorMittal'in yüksek
mukavemetli ve hafif çelikleri ile yeni nesil otomobillerin
daha hafif ve sağlam bir yapıya bürünerek yakıt tasarrufu
sağlayabilecekleri belirtiliyor.

Kanada en büyük anlaşmasını imzaladı
Avrupa Birliği (AB) ile
Kanada arasında, uzun
süredir
görüşmeleri
devam eden ve milyarlarca
avroluk hacme sahip
olduğu bildirilen, serbest
ticaret
anlaşması
imzalandı. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso
ile Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın imzaladığı ve
müzakerelerine 2009'da başlanan anlaşma, AB'nin bir
G-8 ülkesiyle imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması olma
özelliğini taşıyor. Anlaşmanın imza töreninde konuşan AB
Komisyonu Başkanı Barroso, anlaşmanın transatlantik
pazarı açısından dönüm noktası niteliğinde olduğunu
belirtti. Harper ise anlaşmanın şu ana kadar ülkesinin
imzaladığı en büyük anlaşma olduğunu dile getirdi.

OPEC’in üretimi düştü
Uluslararası Enerji Ajansı Ekim ayı Petrol Raporunu
yayımladı. Raporda, Eylül ayında küresel petrol üretiminin
625.000 varil/gün düşerek 91,12 milyon varile/gün'e düştü
OPEC'in ham petrol üretimi ise Libya ve Irak’ın petrol
üretiminde yaşanan ciddi düşüşlerin etkisi ile son iki yıldır
ilk defa günlük 30 milyon varilin altına indi. Raporda
ayrıca, OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretimlerinin
arttığı, 2013 yılında petrol üretimlerinin ortalama 1,1
milyon varil/gün artarak günlük 54,7 milyon varile çıktığı,
2014 yılında ise günlük 1,7 milyon varil artacağının tahmin
edildiği ifade edildi.

Çin’den Almanya’ya lojistik yatırım
Almanya, Çinli firmaların
ülkedeki lojistik sektörüne
yönelik daha fazla yatırım
yapmaları
için
çeşitli
çalışmalar yürütüyor. Buna
göre Alman Hükümeti, özel
sektör ile yakın işbirliği
içerisine girerek Çinli yatırımcılar ile Alman tarafı
arasında daha fazla müşterek girişim tesis edilmesi için
çaba sarfediyor. Bu çabalar çerçevesinde kamu ile özel
sektör işbirliği içerisinde meydana getirilen ''Logistics
Alliance Germany'' oluşumunun; hâlihazırda Çinli firmalar
ile lojistik sektörü yatırımlarına yönelik olarak 15'e yakın
görüşme gerçekleştirdiği ifade edilmekte.
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KOBİ’lerin endüstriyel tasarım ihtiyacı ve
karşılaştıkları zorluklar

K

ısa tanımı ile KOBİ, "İmalat sanayiinde, hisselerinin yüzde 25'inin
fazlası büyük işletmelerin elinde olmayan, 1'den 250'ye kadar işçi çalıştıran" şirketler olarak adlandırılır. KOBİ denildiğinde
sadece kısıtlı bir tanımdan ziyade, KOBİ
kapsamına 3 farklı birim girmektedir. Bunlar; mikro ölçekli işletmeler, küçük ölçekli
işletmeler, orta ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır.

“Endüstriyel tasarım alanında
faaliyet gösteren kuruluşlar,
sanayi bölgelerine yakın olmalı,
sahada bizzat bulunarak KOBİ
ihtiyacını anlamalı ve çözüm
yolu önermelidir.”

21. yüzyıl dünyasında teknoloji çok hızlı
bir gelişme kaydetmektedir. Global dünyada
bu değişim ve gelişim hareketlerinin neticesi
olarak, günümüz işletmecilik felsefesi ve işletmecilik alanında da bir takım önemli değişim hareketleri gerçekleşmektedir. İşletmeler
yeniden bir yapılanma süreci yaşamak zorundadır. Bu değişimi yakalamayan işletmeler
başarısız olmakta ve bu zorlu ortamdan ayrılmak hatta yok olmak durumu ile karşı karşıya
kalmaktadır.
Üretimde olmazsa olmaz değişim hareketleri, teknolojik yenilikleri takip edebilme
olduğu kadar üretilen ürünlerin “Endüstriyel
tasarım” ile yeni yüze kavuşması, ergonomik
ve fonksiyonel olarak gelişmeleri, estetiğin
ve kullanım kolaylığının ürün üzerine yerleşmesi ile rekabet edebilirliğinin artırılması
gerekliliği tartışılmaz bir noktadadır.

Yüksek teknoloji ve tasarım
rekabet gücünü artırır
Endüstriyel tasarım, üretimin en önemli
girdilerinden biri haline gelmiştir. Endüstriyel tasarım eylemi başlığının detayına indiğimizde; kalitenin, fonksiyonelliğin, ergonominin, estetiğin, ekonominin önemli üretim
faktörleri olma niteliği kazandığını görmekteyiz. Tasarımın yüksek teknolojiler ile beraber kullanılması, rekabet gücünün artırılmasına fark yaratan katkılarda bulunmaktadır.
Türkiye ekonomisinde yüzde 98'lik gibi
önemli bir paya sahip olan KOBİ'ler, kalite,
bilgi ve teknoloji alanlarında yeterli donanımlara sahip değillerdir. Kalite, bilgi ve teknoloji gibi genel bileşenlerin yanında endüstriyel tasarım, KOBİ için çok daha spesifik,
anlaşılması güç, uygulaması karmaşık olarak
karşılanmaktadır. Genel bileşenlerin yanında
endüstriyel tasarımı şirket kültürlerine katamamış KOBİ'lerin rekabet güçleri aynı oranda düşük seviyede kalmaktadır. KOBİ'lerin
üretim süreçlerinin Teknoloji ile yapılandı-

"OSTİM OSB’de yerleşik
OSTİM Endüstriyel Tasarım ve
Mühendislik Merkezi (OTM) tüm
Türkiye’deki kalkınma ajansları
ile endüstriyel tasarım özelinde
KOBİ’lerin faydalanabileceği
projeler geliştirmek üzere
iletişime geçerek, bu kültürün
yaygınlaştırılması ve daha çok
sayıda örnek oluşturmak amacı
ile çalışmalar yapmaktadır."

Z. Berna DALAMAN / OTM Direktörü

Tasarım kuruluşları
sanayiye yakın olmalı

"Üretimde olmazsa olmaz değişim hareketleri,
teknolojik yenilikleri takip edebilme olduğu
kadar üretilen ürünlerin “Endüstriyel tasarım”
ile yeni yüze kavuşması, ergonomik ve
fonksiyonel olarak gelişmeleri, estetiğin ve
kullanım kolaylığının ürün üzerine yerleşmesi
ile rekabet edebilirliğinin artırılması gerekliliği
tartışılmaz bir noktadadır. "

rılması ve ürünlerinin endüstriyel tasarım ile
geliştirilememesi neticesinde yüksek rekabet
düzeyine erişebilmelerinin mümkün olabileceği ise bir gerçektir.
Sanayi bölgelerinde endüstriyel tasarımın
ihtiyaç olduğunu anlayıp bu konuda çözüm
arayışına geçmiş KOBİ’ler ne yazık ki parmakla gösterilebilecek kadar az sayıdadır.
Az sayıda KOBİ’nin tasarım ihtiyaçlarını
keşfetmeleri anlamlı bir gelişme olsa da bu
gerekliliği endüstriyel tasarım ile nasıl çözümleyecekleri veya bunun için kiminle nasıl
çalışacakları onlar için karmaşık bir konudur.
Endüstriyel tasarım ile elde edebilecekleri
kazancın farkında olsalar bile bu iş için yap-

maları gereken yatırım miktarından da son
derece habersizlerdir.
Tasarım hizmeti için yapacakları harcama
kıyaslanamaz ve somut verilere dayandırılamaz durumdadır. Bu belirsizlikler, tasarım
hizmeti almak için niyetlenmiş KOBİ’yi endişelendirmekte ve korkak adımlar ile hareket etmelerine neden olmaktadır. Diğer yandan tasarım ihtiyacının farkında bile olmayan
çok sayıda KOBİ, neden gelişip daha fazla
kazanamadıklarını ve rekabetin içine dahil
olamadıklarını çözememektedir. Yan sanayi
üreticisi olan KOBİ ise endüstriyel tasarıma
ihtiyaç duymamaktadır.

Bu nedenler ile endüstriyel tasarımın ne olduğunu ve üreticiye neler kazandırabileceğinin anlaşılabilmesi için bilgi ve danışmanlık
kaynağı yaratılmalıdır. Endüstriyel tasarım
alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, sanayi
bölgelerine yakın olmalı, sahada bizzat bulunarak KOBİ ihtiyacını anlamalı ve çözüm
yolu önermelidir. Tabi ki bu bahsedilen yöntem, işleyiş bakımından oldukça zorlayıcı ve
eforlu bir hareket olur.
KOBİ’lerin tasarım ihtiyaçlarını en iyi anlayıp çözüm yolu bulmaları, önlerine getirilecek somut örnekler, öneriler ve maddi olarak
desteklenmeleri ile akışkan hale gelebilir. Bu
akışkanlık ise sanayi bölgelerinde yerleşmiş
endüstriyel tasarım merkezlerinin bilgi, tecrübe ve öneri aktarımları ile olabilir. Ancak
çok sayıda olmayan bu merkezler de yetersiz
kalmaktadır. Endüstriyel tasarım konusunda
özellikle KOBİ’lere yönelik devlet destekli
projelerin yaygınlaşması bu ihtiyaca bir nebze katkı vermekte ve bilgilenme çapını artırabilmektedir.
Örnek vermek gerekirse; OSTİM OSB’de
yerleşik OSTİM Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Merkezi (OTM) tüm Türkiye’deki
kalkınma ajansları ile endüstriyel tasarım
özelinde KOBİ’lerin faydalanabileceği projeler geliştirmek üzere iletişime geçerek, bu
kültürün yaygınlaştırılması ve daha çok sayıda örnek oluşturmak amacı ile çalışmalar
yapmaktadır. OTM’nin Ankara’da medikal
sektörde daha önce benzer bir proje gerçekleştirmesi, bu projenin önemli bir referans
yaratmış olması ve Kayseri OSB ile benzer
bir projenin başlangıç temellerini atması ile
endüstriyel tasarım kültürünün yaygınlaşması ve bilgilenme çapının arttırılması yönünde
önemli bir gelişmedir.
Endüstriyel tasarımcıların veya endüstriyel
tasarım kuruluşlarının, bu kavramın ülkemizde ve özellikle KOBİ dünyasında henüz bir
başlangıç noktasında olduğunun farkında olarak; karşılaşılan zorluklar ve imkan yetersizliklerinden olumsuz etkilenmeyip motivasyonlarını düşürmeden çalışmalarına devam
etmesi, yakın gelecekte endüstriyel tasarım
için şaşırtıcı bir başarı ve potansiyel oluşturmasını mümkün kılacaktır.
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Radar Aselsan, roketler Havelsan’dan

Bayar: “Füzede iş birliği
G
yüzde 50 olacak”
Savunma Sanayii Müsteşarı Bayar, “Çin'le görüşmelerine başlanan hava
savunma mekanizması, entegrasyon sunucu ve arayüzü ile
NATO sistemine bağlı.” dedi.

S

avunma Sanayii Müsdiğerlerinin ise 4 milyar dolarteşarı Murad Bayar,
dan fazla olduğunu açıkladı.
Türkiye'nin Çin'le görüşKesin karar alınmadığını
melerine başladığı uzun menancak Çin'le anlaşma ihtimalizilli hava savunma sisteminin
nin yüksek olduğunu belirten
"NATO'ya uyumlu olmayacaBayar, olmazsa Fransa-İtalya
ğı" eleştirilerinin gerçeği yanortaklığı Eurosam Samp-T firsıtmadığını söyledi. Konuyla
ması, o da olmazsa Amerikan
ilgili soruları yanıtlayan Bayar,
Patriot firması ile görüşüleMurad Bayar
"Bu entegrasyon maddesi şartceğini kaydetti. Bayar, füze
namede var. Bu sistem bizim
sistemimize entegre edilecek. Bizim sistemi- savunma sisteminde iş birliğinin yüzde 50
miz bir entegrasyon sunucu ve arayüz sistemi şeklinde olacağını, radarı Aselsan'ın, roketleri
ile Natosistemine bağlı. Yani endişe edilecek Roketsan'ın yapacağını açıkladı. Bayar, "Türkiye uzun menzilli hava savunma mekanizbir durum yok." dedi.
Alınan bu kararda Türkiye'nin ihtiyaçların ması çerçevesinde 4 sistem alacak. Hepsi birkarşılanması, fiyat olarak uygunluk ve ortak- den ateşlendiğinde 288 füze kullanılabilecek.
laşa yapım beklentilerinin karşılandığını ha- Bu sistem Türkiye'nin her yerini korumayatırlatan Müsteşar Bayar; tam rakam vermese cak ancak mobil olduğu için riskli bölgelere
de Çin'in teklifinin 3 milyar dolara yakın, götürülebilecek.” açıklamasını yaptı.

Uruguay’ın sınır güvenliği
Aselsan’a emanet

üney Amerika ülkesi Uruguay, tüm
kara ve deniz sınırlarını koruyacak
projenin ilk aşaması için Aselsan sistem
çözümünü tercih etti. Aselasan’ın güçlü
rakiplerini geride bıraktığı proje kapsamında, taktik tekerlekli araçlara Aselsan tarafından geliştirilen keşif-gözetleme radarı
ile termal kamera, gündüz görüş kamerası
ve lazer mesafe ölçer birimlerinden oluşan
elektro-optik paketi entegre edilecek.
Müşteri odaklı yaklaşım ve teknolojiye yön
veren güçlü kadrosu ile
sürekli değer yaratarak
dünyada ilk 50 savunma sanayi kuruluşundan biri olan Aselsan, Uruguay’ın sınır güvenliği projesini üstlendi.
Aselsan’ın sunduğu çözüm; keşif-gözetleme radarının karada ve denizde yüzeye
yakın hedeflere yönelik tespit, sınıflandırma ve izleme yapacağı sınır güvenlik sisteminde elektro-optik unsurlar operatöre
gece-gündüz ayrımı olmadan ve her türlü
hava koşulundan bağımsız olarak çevreyi
gözetleme imkanı sunuyor. Aselsan keşifgözetleme radarı, 360 derecelik tarama sırasında çoklu hedef takibi imkanı sunarken
düşük güç çıkışı sayesinde hedefler tarafından tespit edilme olasılığını asgari düzeyde
tutuyor.

Saha analizi yapıldı
Aselsan, projeye yönelik teklifini oluşturmadan önce ülkenin kara ve deniz sınırlarında seçilen pilot bölgelerde ayrıntılı
saha çalışması yaptı, yetkililer ile görüşerek kritik bölgeleri analiz etti. Uruguay Silahlı Kuvvetleri’ne teknik ve mali açıdan
en uygun sistem çözümünü sunarak, güçlü
rakipler arasından sıyrılmış oldu. Uruguay
Ordusu, yaptığı bu alımla
bölgenin en büyük problemlerinden biri olan
kaçakçılığının ve sınırlarda yaşanan yasa dışı faaliyetlerin önüne
geçmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda,
sensörlerden alınan verilerin bölgesel ve
merkezi komuta kontrol merkezlerine aktarılması ve projenin Uruguay sınırlarının
tümünü kapsayacak şekilde genişletilmesi
planlanıyor.
Son yıllarda, anayurt güvenliğini sağlayabilmek amacıyla artarak önem kazanan
sınır gözetleme sistemleri, ülkelerin savunma tedarik planlamalarında öncelikleri
arasında yer alıyor. Bu sözleşme aynı zamanda, Aselsan’ın sahil ve sınır güvenliği
alanında potansiyel müşterilerle yapmakta
olduğu görüşmelerde önemli bir referans
oldu.
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Savunma Sanayi Meclisi’nden offset talebi:

H

“SSM’nin tedarik yöntemi tüm kamuya yansıtılsın”

em özel sektör hem de kamu kesiminden üst düzey temsilcilerin bir araya
geldiği TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi toplantısında sektörün birçok öncelikli konusu masaya yatırılırken, savunma
sanayi offset uygulamalarının sivil sanayiye
yönlendirilme konusu tartışmaya açıldı.

Meclis üyeleri toplantıda, Savunma Sanayi
Müsteşarlığı’nın tedarik yönetiminin diğer kamu
alımlarına da yansıtılmasının ülke kazancına destek
sağlayacağını savundular.

Kamu alımlarında offset uygulaması
Toplantıda meclis üyeleri, savunma sanayinin ihracat yapılan ülke ile lojistik destek
yoluyla dışarıda bağımlılık yaratabilecek bir
sektör olduğuna dikkat çekerek, Savunma
Sanayi Müsteşarlığı’nın tedarik yönetiminin
diğer kamu alımlarına da yansıtılmasının ülke
kazancına destek sağlayacağını savundular.
Türkiye'nin hazır olarak aldığı uçak, nükleer santral, tren gibi yurtdışı bağlantılı büyük

alımlarından yerli katkı ya da iş payı almadığı
durumlarda birçok ülkenin sanayisine destek
sağlamış olacağı ifade edildi. Bu kapsamda
savunma sanayindeki tedarik modelinin mutlaka ulaştırma, enerji, sağlık gibi diğer sektörlerde de kullanılmasının önemi vurgulandı.

KDV alacakları kabarıyor
Toplantıda ayrıca KDV iadeleri sürecinde
yaşanan aksaklıklar dile getirildi. Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan KDV Kanunu’nun
13/f maddesi kapsamındaki yatırım istisnasının uygulamasında, savunma sanayi firma-

larının alımlarının tamamının KDV’siz yapılamaması ve KDV iade sürecinde yaşanan
sorunlar nedeniyle devreden KDV’nin ciddi
finansman yükü oluşturmakta olduğunu dile
getirdi. Küçükseyhan, bu sorunun sektörün
yurtdışı firmalarla rekabet gücünü olumsuz
etkilediğini aktardı. Yılmaz Küçükseyhan,
halen 4-5 savunma sanayi firmasının geçmiş
yıllara ait önemli miktarda KDV alacağı bulunduğuna dikkat çekerek, bu KDV alacaklarının şirket bilançolarında büyük şişkinlikler
yarattığına dikkat çekti.

İtalya’da Türkiye sunumu
B

İmalatta kapasite
kullanımı
yüzde 76’ya çıktı

E

konominin öncü göstergelerinden
biri olan kapasite kullanım oranları,
imalat sanayinde yüzleri güldürdü. Buna
göre imalat sanayi genelinde kapasite
kullanım oranı; 2013 yılı Ekim ayında
bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 76,4
seviyesinde gerçekleşti, bir önceki yılın
aynı ayına göre ise yüzde 1,5 oranında
yükseldi. Bu rakamla birlikte yılın son
çeyreğine iyi bir başlangıç yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından Ekim ayında imalat
sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 225
işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen
imalat sanayisinde kapasite kullanım
oranı sonuçlarına göre; Ekim ayında mal
gruplarının kapasite kullanım oranlarında yaşanan değişim ise şöyle: Geçen yılın aynı ayına göre ara malları, yatırım
malları, dayanıklı ve dayanıksız tüketim
mallarında artış oldu, gıda ve içeceklerde düşüş görüldü.
Geçen yılın Ekim ayına kıyasla kapasite kullanımı, yatırım mallarında 2,2
puanlık artışla yüzde 75,6, dayanıklı tüketim mallarında 0,3 puanlık artışla yüzde 73,7, dayanıksız tüketim mallarında
0,1 puanlık artışla yüzde 75,1, tüketim
mallarında 0,2 puanlık artışla yüzde
74,8 ve ara mallarında 2,3 puanlık artışla yüzde 78,1 şeklinde gerçekleşti. Gıda
ve içeceklerde, kapasite kullanımı Ekim
ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,7
puanlık azalışla yüzde 73,9'a geriledi.

u yıl dördüncüsü düzenlenen
Aerospace&Defense
Meetings dünyanın savunma ve
havacılık devlerini bir araya getirdi. 22-24 Ekim tarihlerinde
İtalya’nın Torino kentinde düzenlen etkinlikte Türkiye’yi Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) temsil etti.

Alenia Aermacchi, Selex Es, Avio Aero,
Ge Aviation gibi 25 ülkeden 600 firmanın
katıldığı etkinlikte Avrupa ve dünyadaki
diğer sektör kümeleri ile buluşma fırsatı
yakalayan üreticiler sekiz bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Çizmedeki savunma

buluşmasında ülkelere özel workshoplar
gerçekleştirildi.

Ülke tanıtımları, işbirliği şartları ve yatırım olanaklarının ayrıntılı olarak işlendiği
etkinlikte Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Sektörel Strateji ve Yatırım Müdürü Arif
Sezgin tarafından “Türk Savunma Sanayi
ile İşbirliği Olanakları” konulu sunum yapıldı. Sezgin, Türk sanayisinin savunma
ve havacılık alanındaki potansiyelini ve
Türkiye’de alt yüklenici bulma süreçlerini
anlattı. Sezgin’in ilgi gören paylaşımının
ardından OSSA Koordinatörü Hilal Ünal
“Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi’nde
Tedarik Zinciri”ni aktardı. Ünal konuşmasında Türkiye’deki sektörel işleyiş ve kü-

AB’ye ihracat arttı
G
ümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle
oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre,
AB'nin ihracattaki payı 2012 yılının Eylül
ayında yüzde 39,4 iken, bu yılın aynı ayında
yüzde 42,8'e yükseldi. AB'ye yapılan ihracat,
aynı aylar karşılaştırıldığında yüzde 10,2 artarak 5 milyar 620 milyon dolara çıktı.

Almanya ilk sırada
Almanya, Eylülde en fazla ihracat yapılan
ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 artarak 1
milyar 196 milyon dolar olurken, Almanya'yı
sırasıyla 1 milyar 20 milyon dolarla Irak, 925
milyon dolarla İngiltere ve 626 milyon dolarla Rusya takip etti.

melenmenin yapısı hakkında bilgilere yer
verdi. OSSA ayrıca Torino’daki temasları
sırasında Alenia Aermacchi’nin üretim fabrikalarını da gezerek firmanın üretim hattını
gözlemleme şansı yakaladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatı, eylülde geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 10,2 artarak 5 milyar 620 milyon dolara yükseldi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Bu ülkeden
yapılan ithalat, söz konusu dönemde yüzde
26,1 artarak 2 milyar 295 milyon dolar oldu.
Çin'i sırasıyla 2 milyar 266 milyon dolarla
Rusya, 2 milyar 5 milyon dolarla Almanya ve
1 milyar 48 milyon dolarla İtalya izledi.

İhracatta motorlu kara taşıtları ve
aksam parçaları zirvede
Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi
1 milyar 584 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları" olurken,
bu fasılı 1 milyar 129 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
bunların aksam ve parçaları", 831 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses kaydetme verme cihazları, aksam parça aksesuarı"
ve 818 milyon dolarla "örme giyim eşyası ve
aksesuarı" takip etti.

İthalatta ilk sıra
mineral yakıt ve yağların
Eylül ayında fasıllara göre ithalat değerlendirildiğinde ithalatı en yüksek fasıl, 4 milyar 897 milyon dolarla "mineral yakıtlar ve
yağlar" oldu. Bu fasılı 2 milyar 540 milyon
dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihaz-

lar ve aletler, bunların aksam ve parçaları",
1 milyar 808 milyon dolarla "demir-çelik", 1
milyar 631 milyon dolarla "elektrikli makina
ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon
görüntü–ses kaydetme verme cihazları ve
bunların aksam parça aksesuarları" ve 1 milyar 327 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları
ve bunların aksam parçaları" izledi.

2013 yılı İhracat ve İthalat rakamları
Bu yılın ilk 9 ayında ihracat geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalarak 112
milyar 493 milyon dolara gerilerken, ithalat
ise yüzde 6 artarak 187 milyar 623 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı
karşılama oranı ise yüzde 60 olarak gerçekleşti.
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Afrika’da yükselen Selimiye

G

eçtiğimiz günlerde iş ve inşaat makineleri sektörünün en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği
yapan Güney Afrika, ülkemizin gerek ekonomik gerekse kültürel noktada ilişkilerini güçlendirdiği bir ülke. Türkiye’den çok sayıda
işadamı, eğitimci ve sivil toplum temsilcileri,
kıtanın parlayan yıldızında başarılı faaliyetlere imza atıyor…
Bölgenin en büyük ülkelerinden biri olan
Güney Afrika, yıllarca büyük dramlara sahne
oldu. Şiddet kol gezdi, gözyaşı hiç eksik olmadı bu topraklarda. Çalkantılarla geçen döneminin ardından ayağa kalkma adımları atan
ülke, ekonomik potansiyeliyle dikkatleri üzerinde topluyor. Yatırımlara açık olan Güney
Afrika’da girişimcilerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar göz doldurucu nitelikte.

“Yapılana kadar hep imkansız görünür.”
Nelson Mandela

Bilindiği üzere Osmanlı, ayak bastığı her
yerde medeniyetimizin izlerini bırakırdı. Fethettiği toprakların insanlarına karşı şefkatliydi. Yaşamı güzelleştirmeye gayret ederdi.
Sömürü politikasını hiç benimsemedi… Günümüzde bu izleri takip eden gönüllüler de
kültürümüzün güzelliklerini taşımaya devam
ediyorlar.
Türk işadamlarınca Johannesburg’da inşa
edilen, Edirne’deki Selimiye Camii’yle aynı
mimariye sahip Nizamiye Külliyesi de bunların güzel bir örneği…
2009’da yapımına başlanan ve 2012’de
hizmete giren yapı; Mimar Sinan’ın “Ustalık
Eserim” diye tanımladığı Selimiye Camii’nin
yüzde 80 oranında küçültülmüş ikizi... Selimiye ile aynı mimari özelliklere sahip olan
Nizamiye Külliyesi 100 dönümlük arsa üzerinde kurulu durumda. Midrand bölgesinde
yükselen Külliye; revakları, sütunları, kirişleri, kubbeleri, işlemeleri ve hat sanatının eserleri olan yazılarıyla “Küçük Selimiye” olarak
da anılıyor ve Güney Afrika Cumhuriyeti için
de bir ilk olma özelliği taşıyor.

En fazla hurdayı
ABD’den alıyoruz

Ocak-Ağustos döneminde ABD’den gerçekleştirilen hurda ithalatı, önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 14.9 düşüşle 3.54
milyon tona gerilerken, İngiltere’den yapılan
hurda alımları yüzde 1.2 artışla 1.58 milyon
ton seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde,
birçok ülkeden yapılan ithalat düşüş gösterirken, Romanya’dan yapılan hurda alımları
yüzde 16 oranında artışla 1.44 milyon tona
yükseldi.
8 aylık dönemde Rusya’dan yapılan hurda ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23.2 düşüşle 1.17 milyon tona,
Belçika’dan yapılan ithalat yüzde 22.5 düşüşle 615 bin tona, Hollanda’dan yapılan hurda
ithalatı da 48.8 gibi bir düşüş göstererek 603
bin ton seviyesinde kaldı.

Külliye’nin bünyesinde; 800 öğrenci kapasiteli okul, 200 öğrenci kapasiteli yurt, 300
kişilik medrese, 800 kişilik konferans salonu,
1000 kişilik yemekhane, spor sahaları, kültür
merkezi, çarşısı ve Türk damak tadını temsil
eden lokanta ve kafeteryalar bulunuyor.

Ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti eski
devlet başkanı Nelson Mandela’nın tavsiyeleri ile Külliye bünyesinde bir de klinik inşa
edilmiş.
Kısa zamanda ilgi odağı olmuş Nizamiye
Külliyesine, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden
devlet yetkilileri, ülke içinden ve dışından
Müslümanlar ile her dinden ziyaretçi geliyor.

S

osyal sorumluluğun gereği olarak bilgi ve tecrübelerini toplumla paylaşan
OSTİM, çeşitli kurumlardan gelen talepler
doğrultusunda alanında uzman çalışanlarını görevlendiriyor.

ürkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verdiği bilgiye göre (TÇÜD) ülkemiz, OcakAğustos döneminde ABD’den 54 milyon ton
hurda ithal etti. Bu rakam, geçen yılın aynı
dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 14.9
düşmesine rağmen ABD’nin ilk sıradaki yerini değiştirmedi.

Romanya’dan gelen hurda
yüzde 16 arttı

Türkiye’den getirilen inşaat malzemeleri ve
ustalar tarafından özenle inşa edilen

Kariyer planlamanın püf noktaları

T

TÇÜD açıklamasında şu bilgiler yer alıyor:
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin hurda
ithalatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 17.1 düşüşle 12.49 milyon ton seviyesine gerilerken, Türkiye’nin en büyük hurda
tedarikçilerinden yapılan hurda ithalatında da
genel olarak gerileme eğilimi görüldü.

Nizamiye Külliyesi, Mimar Sinan’ın Edirne Selimiye Cami ile aynı mimari yapıya sahip. Dört minaresiyle çok uzaklardan
da görülebilen cami kısa sürede bölgenin ilgi alanı oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti için bir ilk olma özelliği taşıyan
bu muhteşem eser ve beraberindeki müesseseler, Johannesburg’a hakim 100 dönümlük bir arsa üzerinde inşa edildi.
İnşaatta kullanılan malzemeler ve ustalar Türkiye’den getirildi.

KOBİ’ler
futbol için
terleyecek

1

4. Geleneksel OSTİM Futbol Turnuvası 2 Kasım-22 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenleniyor. OSTİM’deki
işletmelere açık olan turnuvanın bu yıl
da çekişmeli mücadelelere sahne olması
bekleniyor. “KOBİ’ler futbolun matematiğini öğretiyor” sloganıyla gerçekleşen turnuvada dereceye girenlere ödül
yağacak. Şampiyonluk kupasına ulaşan
takım 15 tam altın, ikinci olan ekip 15
yarım altın, üçüncü ise 15 çeyrek altının sahibi olacak. Takım ödüllerinin
yanı sıra “Gol Kralı”, “En Centilmen
Oyuncu” ve “En Az Gol Yiyen Kaleci”
kategorilerinde en iyileri çeyrek altın
bekliyor. “İşveren Onur Ödülü”nün de
verileceği organizasyonda ayrıca OSTİM Taraftar Kart avantajları ve sürpriz
hediyeler de var.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları Koordinatörü Ufuk Okan Güvendiren, TRT’nin
geniş bir kitleye hitap eden Türkiye’nin
Sesi Radyosu’ndaki “Gençlik ve Gelecek”
programında deneyimlerini aktarıyor. Pazartesi günleri saat 14.00’de dinleyicilerle
buluşan programa meslek seçme aşamasında olan veya iş arayan bir gençle katılan Güvendiren, başarılı bir kariyer için
püf noktalarını anlatıyor, OSTİM bünyesindeki İstihdam Ofisi’nin uygulamalarını
paylaşıyor.
Programda ayrıca; “Çalışma yaşamına
başlangıç döneminin özellikleri, Emek
piyasasına girmek için nasıl hazırlanmak
gerekir?”, “İş ararken bilinmesi gerekenler”, “Gençlerin çalışma yaşamına hazır-

Destekler arttı tersine göç başladı
Bu yıl 117 araştırmacı başvurdu

T

ürkiye’de son yıllarda Ar-Ge’ye ayrılan
kaynak ve yatırımlar meyvesini vermeye
başladı. Bir zamanlar yeterli destek ve çalışma ortamı bulamadıkları için yurt dışına giden araştırmacılar geri dönmeye başladı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat

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

facebook.com/ortakvizyon

lanması konusunda eğitim kurumlarının
yapması gerekenler veya yapamadıkları”,
“İş görüşmesine giderken dikkat edilecek
noktalar”, “Gözde meslek var mıdır?”,
“Hangi meslek grupları iş bulma açısından
daha şanslıdır?” başlıkları altında bilgilendirmeler yapılıyor.

Ergün, yurt dışında yaşayan Türk araştırmacıların ülkemize geri dönmesi için TÜBİTAK
tarafından başlatılan burs programının büyük
ilgi gördüğünü belirterek, 2013 yılında 117
araştırmacının Türkiye’ye geri dönmek için
başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Tersine beyin göçünün yolunu açan TÜBİTAK, sağladığı destekler ile yurt dışındaki
araştırmacılara cazip fırsatlar sunuyor. Bilim
İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca başlatılan “2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs
Programı” kapsamında araştırmacılara 2 yıl
boyunca aylık 3 bin 250 TL burs veriliyor.
Herhangi bir kurumda çalışmaya başlayan
araştırmacılar da aynı bursu almaya devam
ediyor. Türkiye’de yürütecekleri çalışmalar
için de 25 Bin TL destek alabilen araştırmacıların diğer destek programlarına başvuru
yapabilmelerine de imkân tanınıyor.
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“Verimliliği en yüksek
teşvikle değerlendiriyoruz”
yatırımları ve enerji verimliliğiyle ilgili uygulamaları en yüksek teşvikle değerlendirdiklerini belirtti.

“Denge olmalı”
Taner Yıldız

2

2. Dünya Enerji Kongresi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerji politikaları ve
enerjide arz güvenliğini oluşturmanın ve bütün bunları halka adaletli bir şeklide yaymanın önemini vurguladı. Bakan Yıldız, enerji

Güney Kore’nin Daegu şehrinde gerçekleştirilen kongrede hükümetlerin enerji politikalarını ortaya koyarken hem fizibiliteyi
hem de vatandaşıyla özel sektör arasındaki
dengeyi tutturması gerektiğini kaydeden
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bu anlamda dünyanın ithalata bağımlı ülkeleri ile
enerji arz güvenliğinde primer enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasındaki ilişkinin
de gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Yıldız, hükümetlerin enerji sektöründe vatandaşları ile özel sektör arasındaki ilişkiyi
doğru kurdukları kadar başarılı olabileceklerini anlatarak, enerjide dünyadaki bütün
finansmanın tarifeler yoluyla vatandaş tarafından karşılandığını söyledi.

Her yıl 8 milyar dolarlık yatırım
Tüketicilerin daima pahalı, özel sektörün, yatırımcının ise daima ucuz bulduğu
paradoksun çözülmesi gerektiğine işaret
eden Yıldız, hükümetlerin her iki konuya
da kayıtsız kalamayacağını kaydetti. Taner
Yıldız, Türkiye'nin yüzde 6-8'lik büyüme
rakamlarını son 10 yılda sürdürülebilir hale
getirdiğini ve yaklaşık 8 milyar dolarlık bir
yatırımı her yıl gerçekleştirdiğini ifade etti.
“2,5 milyar dolarlık tasarruf hedefi”
Yenilebilir enerji kaynaklarına ilişkin
politikaları da değerlendiren Bakan Yıldız,

Ar’da kaldık
Ge’ye geçemedik

enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin dengenin de önemini vurguladı. Yıldız, "Somut
olarak elle tutulabilir, kendileri için küçük
ama bizim için büyük adımlar oluşturacak
2,5 milyar dolarlık bir tasarruf hedefi koyduk. Evde beyaz eşyayla, tarımsal sulamada
pompayla, sanayide sanayi uygulamalarıyla beraber evlerde yalıtımla Türkiye gibi 8
milyar dolarlık enerji yatırımı yapan bir ülkede her yıl 8 milyar dolar tasarruf yapma
imkanı çıktı. Bu çok ciddi bir rakam. Yani
yatırımlarımızı kendi içimizden finanse etme
imkanı çıktı. Bu bizi çok heyecanlandıran
bir husus ve 2023 yılına kadar inşallah bu
hedeflerimizi yakalayacağız." diye konuştu.
Bakan Yıldız ayrıca enerji yatırımları ve
enerji verimliliğiyle ilgili uygulamaları, geleceğe ve çevreye yönelik bir yatırım olarak
kabul edip en yüksek teşvikle değerlendirdiklerini belirtti.

3. Sanayi Şurası
Kasım ayında

S

anayi alanında durum tespiti ile
inceleme ve değerlendirmelerin
yapılacağı, uygulamadan kaynaklanan
sorunların belirlenerek, bunlara ilişkin
çözüm önerilerinin sunulacağı 3. Sanayi Şurası Kasım ayında toplanıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 20-2122 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleşecek Şura’nın ana teması
“2023’e 10 Kala Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim
Üssü Türkiye” olarak belirlendi.

Zafer Çağlayan

Türk finans sistemi krizlere dayanıklı

T

ürk Yatırım Haftası etkinlikleri için
ABD’ye giden Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan Dünyadaki krizlere rağmen son 5
yılda Türkiye’nin finans sisteminde bir yaralanma olmadığını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleri
ABD temasları kapsamında Seattle’de Boeing ve Microsoft tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Seattle Dünya İş Konseyi tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan son 11 yılda Türkiye’de önemli
ekonomik gelişmeler yaşandığını ve dünyadaki krizlere rağmen son 5 yılda Türkiye’nin
finans sisteminde bir yaralanma olmadığını
ifade etti. Babacan, “Ekonomik alanda yapılan değişimler Türkiye’yi birinci sınıf bir
ekonomi yaptı." diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Türkiye
ve ABD arasında yapılabilecek stratejik iş
ortaklıklarından ve Türkiye'deki mevcut ekonomik durumun umut yeşertici verilerinden
bahsederek, "Türkiye yüksek gelirli bir ülke
oluyor, bu yüzden yeniliklere açık bir ülke.
ABD ve Türk inovasyoncuların ortak çalışmaları için mevcut şartlar çok uygun.'' değerlendirmesini yaptı.

Ostim Medya A.Ş.
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

Genel Yayın Yönetmeni
Korhan GÜMÜŞTEKİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Barış YURTSEVER

Yerli jet geliyor
Öte yandan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
ABD seyahatinin ardından yaptığı açıklamada
yerli jet için çalışmalara başlanacağını kaydetti.
Babacan, "Türkiye'de kendi uçağımızı yapmak
istiyoruz, orta menzilli bölgesel jet üretmek
istiyoruz. Bir şirket ile yakın bir zamanda
ortaklık kurup bir yola çıkacağız." dedi.
2023 hedefleri yolunda atılması gereken
adımlar konusunda da görüşlerini aktaran
Babacan, ABD gezisi kapsamında büyük
gövdeli uçak yapımında dünya devi olan
Boeing'in Seattle'daki uçak yapım tesislerini
ziyaret ettiğini dile getirdi. Başbakan
Yardımcısı, Türkiye'nin artık kendi uçağını
üretmesi gerektiğine temas ederek, "Biz de
Türkiye'de kendi uçağımızı yapmak istiyoruz,
orta menzilli bölgesel jet üretmek istiyoruz.
Bir şirket ile yakın bir zamanda ortaklık
kurup bir yola çıkacağız. Sıfırdan kendimiz
gerçekleştirmektense mevcut hazır bir
platformu ele almak gibi bir stratejik planı
ele aldık. 4 alternatif firma var. Biz Türkiye'de
bizim mühendislerimizin çalışmasını ve kendi
gözümüzün önünde olmasını istiyoruz. Boeing
ziyaretinde bu gündeme geldi, konuştuk.
Onlarda, bizim üretmek istediğimiz orta
menzilli jet konusunda, ileride bir rekabetin
gelmesi beklentisi var." değerlendirmesini
yaptı.

Editör
Yunus EFE

Orhan AYDIN
Sıtkı ÖZTUNA
Sedat ÇELİKDOĞAN

E

konomi Bakanı Zafer Çağlayan, ülkemizdeki Ar-Ge faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmadığını belirtti. Türkiye'nin başarılı
bir noktaya gelmesine rağmen sanayileşmede
istenilen hedefin yakalanamadığını söyleyen
Çağlayan, “Biz Ar-Ge’de hala Ar'da kaldık
ilerleyemedik.” dedi.
Türkiye'de ciddi bir ölçek problemi olduğuna dikkat çeken Bakan Çağlayan, “Dünyada cirosu 1 milyar doların üzerinde olan 8
bin şirket var. Türkiye'de ise 1 milyar doların
üzeri cirosu olan sadece 30 şirket var. Ölçek
konusunu Türkiye'nin muhakkak çözmesi
gerekiyor. Bunun için öncelikle, finansman
konusunda gerekli desteğin işletmelere, KOBİ'lere verilmesi; bankacılık sisteminin kendine yeni bir anlayış getirmesi gerekiyor.”
diye konuştu.

Bilimsel ve teknolojik gelişim – ArGe ve inovasyon, Kamu destekleri etkileri izlenmesi ve değerlendirilmesi,
Sanayide sürdürülebilir üretim, Sanayide insan kaynakları ve istihdam,
Sanayi bölgeleri ve kümelenme ile Sanayi politikaları ve uluslararası rekabet başlıklarının irdeleneceği Şura’da
ulusal ve uluslararası düzeyde çağrılı
bildirilere ve teknik oturumlara yer verilecek. Yazım kuralları ve Konu Başlıkları duyurulan bildirilerin, değerlendirme ve eleme çalışmalarını Bilim
Kurulu tarafından yürütüyor.





     

“2023’e giden yol sanayiden geçiyor”
Türkiye’nin kalkınması, büyümesi ve 2023
hedeflerine ulaşmasında tek yolun sanayileşmekten geçtiğini vurgulayan Çağlayan, 10 yıl
sonra 2 trilyon dolar milli gelir içinde ihracatı payını yüzde 25 olarak hedeflediklerini
kaydetti. Zafer Çağlayan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün sanayi Gayrisafi Milli Hasılamızın (GSMH) yüzde 16'sına kadar düşmüş.
Bu Almanya'da yüzde 29 mertebesinde. Mal
ihracatımızın GSMH içindeki payı bizde yüzde 18-19, Almanya'da ise yüzde 41'ler seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.
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