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AB ya da Şangay'ın yolu 
Karatay'dan geçiyor

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu 
yat r mlar  600 milyar lira olacak. Yerli 
katk  art yla bu harcamalar n en az 300 

milyar liras n n d ar  ç kmas  engellenebilir. 
Geçen say daki dosyam z Buy American yasas  
ve bu ayki AB uygulamalar  haberlerimizi bu 
yüzden önemsiyoruz. Kamu al mlar nda bu 
vizyonun geli mesi k sa vadede çok önemli. 
Savunma sanayimiz bu konuda öncü. SSM 

art k yan sanayinin geli imine odaklanm  
durumda. Bu sayede savunma sanayinde 
özellikle Ankara’da bir ekosistem olu tu. SSM 
liderli e devam ederek önemli bir ad m daha 
at yor. Savunma ihalelerinde i  yapan yerli yan 
sanayicilere kredi verecek. Özellikle KOB 'lerin 
ihtiyaç duydu u makine ve teknoloji için direkt 
SSM’den kredi alabilecek.

Masaya e it artlarda oturabilmek
Offset alan ndaki bu gayretler bizi belki 10-
20 y l daha ta yabilir. Ancak as l hedef Milli 
marka olmaktan geçiyor. Teknoloji ve tasar ma 
sahip olmak hem gelecekte var olmay  hem de 
rekabette e it ko ullarda masaya oturmay  sal k 
veriyor olacak. Marka sizin olduktan sonra 
dünyan n neresinde üretirseniz üretin siz var 
olacaks n z. te bu yüzdendir ki son dönemde 
bizzat Ba bakan n a z ndan Milli motor, Milli 
ilaç vs.  s kça duyulmaya ba land . angay 
Be lisi restini de bu ba lamda okumak yanl  
olmaz kanaatindeyim. Çin, Rusya, Kazakistan, 
K rg zistan, Tacikistan, Özbekistan ile alt l  hale 
gelen birli in daha güçlü oldu unu belirterek 
"AB’ye Allaha smarlad k deriz" resti çeken 
Ba bakan Erdo an Avrupa ile e it artlarda 

masaya oturmam  olmam zdan kaynaklanan 
kay plara vurgu yapmaktad r. Avrupa kendi 
içinde sanayisi ve teknolojisi için de bir çok 
uygulamayla geli mekte olan ülkelere engel 
te kil etmektedir. Bizim gibi dinamik ülkeler 
elbette e it ko ullarda yar a girdi inde onlar n 
ç kar na olmayacakt r. Ve fakat her Devlet kendi 
refah  için elbette bu gayretleri göstermektedir. 
Gösterecektir. Türkiye’nin angay alt l s yla 
ya da at yorum Do u sekizlisiyle birlikte olup 
Bat yla yine i birli i yapabilir. Bu sefer en 
az ndan masada olabilir. Kenar nda de il. Tüm 
bu d  politika perspekti  nin oda nda Milli 
üretim olmal d r. Bak  aç s n  de i tirdi imizde 

angay ya da AB tercihlerine Karatay gibi sanayi 
merkezlerinden bakabiliriz. Ne üretti imizle 
hangi kulüpte oldu umuz çok ilintili olacakt r.  
Teknolojiye sahip olamazsak gelecekte tam 
ba ms z olamayaca z.  Bugünden yar na 
kolay de ildir teknoloji üretmek. Ancak 
umutsuz olmamak için de bir çok neden var. 
Yerli katk larla geli en sanayi bir gün teknoloji 
geli tirme dinami ine kavu acakt r. 

Daha düne kadar tebe ir tahtas n  bile 
üretemiyor, ithal ediyorduk. Bugün ak ll  
tahtay  büyük oranda yerli üretiyoruz. Sadece 

bu proje ba lam nda devletin al m güvencesiyle 
yap lan yat r mlar sonunda 10 y l sonra Led 
teknolojisinde önemli noktaya gelebilece iz.

Yine ba ka bir örnek verecek olursak; milli tank 
Altay’ n motorunun millile mesi için yap lan 
giri imler sonucunda AK P öncülü ünde 
Konya’da Motor Transmisyon Kümesi kurulmas  
kararla t r ld . Çünkü milli motorda sadece 
aktarma organlar  sorunu vard . Spesi  k 
olarak hedefe odaklanm  bir i birli inin 
üretti i teknolojinin milli rayl  araç ya da milli 
otomobile katk s n n ne olaca n  söylemeye 
bile gerek yok. 

Nihayetinde hedef ve vizyonlar  sadece 
yazmak yetmiyor. Hayata geçmesi için 
inanm  lider kadrolarla kurumsal bir kültür 
olu turmak gerekiyor.

Abdurrahman KÖSEO LU
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Geçtiğimiz yıl Fransa’nın “Buy 
American” uygulamasını esas ala-
rak, kamu sözleşmelerinde Avrupa 
ürünlerinin öncelikli olarak tercih 
edilmesini sağlamak üzere “Buy 
European” gibi bir mevzuat düzen-
leme girişimi olmuş ancak sonuç 
vermemiştir. Bu girişim esasen 
Sarkozy’nin seçim taahhütleri ara-
sında yer almış, ancak büyük tepki 
çekmiştir.

Hâlihaz rda yasal anlamda, AB’nin üçüncü 
ülke isteklilerine kap lar n  kapatt   iki 
durum söz konusudur. Bunlar, enerji, su, 
ula t rma ve posta sektörleri ile savunma 
alan d r.  

Her ne kadar Avrupa Birli i müktesebat  
kapsam nda üçüncü ülkelere ait isteklilere 
yönelik bir k s tlama olmasa da AB üye dev-
letleri özellikle GPA/KAA (Kamu Al mlar  
Anla mas ) taraf olma/olmama ve “müteka-
biliyet” unsurunu öne sürerek ihaleye kat -
l ma k s tlama getirmektedirler. Hâlihaz rda 
Türk  rmalar n n AB ülkelerindeki ihalelere 
kat l m nda da bu nedenle sorunlar ya an-
maktad r.

Özellikle son y llarda art arda gelen hem 
bölgesel hem de global anlamdaki krizler 
kamu harcamalar  yap l rken  bir geri dönü-
üm mekanizmas  olu turulup vergi ödeyen 

taraf olan halka daha fazla istihdam olu tur-
ma yolunu açt . irketlere ise inovasyon ya-
pabilecekleri kayna  olu turmaya gidildi.¹

Hem ekonomiyi canland r p hem de ticarette 
e itlik ilkesine ayk r  hareket etmemek ko-
uluyla önceden var olan belli ticari argü-

manlar n daha öne ç kar lmas  ve ticari sis-
tem içinde ulusçu bir yakla m sergilenmesi 
daha ön plana ç kart ld . Varolan ve son dö-
nemde daha büyük avantaj olarak kullan lan 
Argümanlar a a daki ba l klar alt nda özet-
lenebilir. 

1-SERBEST DOLA IM VE 
MAL T CARET : 
Serbest dola m hakk  Avrupa içinde üretim 
yapan  rmalar n üretim maliyetlerini azalt-
mak ve Avrupa genelinde rekabeti art rmak 
için y llard r iyi bir argüman olarak kullan l-
d . Bu sayede Avrupa içinde mal üretim ve 
transferinde olu an ekonomik getiri ile AB 
d nda Avrupa içine  mal ve hizmet sat m n-
dan bulunan irketlerin maliyetleri getirilen 

gümrük vergileri arac l yla yükseltilmekte 
ve bu irketlerin Avrupa piyasas nda di er 
Avrupal  irketlerle rekabet edebilirlikleri 
azalt lmaktad r.1 

Yukardaki yasa ile Avrupa Birli i ticaretin 
Avrupa Birli i içinde hem avantajl  bir e-
kilde yürümesini hem de ticaret yapanlar n 
korunmas n  amaçl yor.

2-KAL TE’N N B R SATI  (T CARET) 

Arguman  Olarak Kullan lmas : 
Avrupa Komisyonu taraf ndan s k s k yap -
lan piyasa ara t rmalar  ve bunlar n de er-
lendirilmesi sonucunda ortaya ç kan sonuç 
90 l  y llar n ba ndan beri dünya ticaretinde 
USA ve Japonya’n n elinde bulundurdu u 
ticaret piyasas n n de eri devaml  azal rken 
Avrupa’n n ticari hayatta elde etti i ba ar  
ve pay devaml  artmaktayd . Ortaya ç kan 
sonucun en büyük sebebi olarak Birli in 

Avrupa Birliği kamu alımlarında 
                              

Her devlet doğal olarak kendi geleceği ve refahına öncelik veriyor. Gelişmiş ülkeler Serbest Ticaretin kurallarını da
                                                       

ğ g ğ y ş ş
kendileri oluşturuyorlar. Buy American yasası 1933 yılından beri yerli üreticiyi yasayla koruyor. Avrupa da kendi üyeş y y y y y y y y y p y
devletlerini Kamu Alım Anlaşmaları ile üçüncü ülkelere karşı koruyor. Geçen ay Buy American yasasının ana hatla-ş ç ş y ç y y y
rını bu sayfalara taşıdık. Bu ay AB’yi bu açıdan mercek altına aldık. Ve sorumuzu hala açık tutuyoruz: Türkiye kamuy ş y y ç ç y y
alımlarında hangi vizyonu seçiyor?  g y ç y

Kısaca “sektörler” (utilities) olarak adlandırılan “su, enerji, ulaştırma ve pos-j ş p
ta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar”ın alımları, 31 Mart y g ş
2004 tarihli ve2004/17/EC sayılı Direktife tabidir. Bu sektörlerde faaliyety y
gösteren kuruluşların alım sözleşmeleri, ekonomik açıdan önem taşıdığın-g ş ş ç ş ğ
dan, klasik ihaleleri düzenleyen 2004/18/EC Direktifinden ayrı olarak ve y y
daha esnek düzenlenmiştir.ş

2004/17 sayılı Direktifin 3. Kısım 58. Maddesinin 2. ve 3. Fıkralarında, üçün-y ç
cü ülkelere yönelik olarak, mal tedarik ihale teklifinde ilgili malın %50’si 3.y g
ülkede üretilmişse üye ülkelere reddetme hakkı tanınmıştır. 3. Maddesindeş y ş
ise %3 fiyat farkına kadar AB menşeli malların tercih edileceği belirtilmek-y ş ğ
tedir.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa konseyi tedarik kontratı kazanan herhangip p y g
Avrupa birliği dışı menşeli bir firmanın kontratı Birlik Gümrük kodunu oluş-p ğ ş ş ş
turan Avrupa Konseyi düzenlemeleri No 2913/92 numaralı düzenleme ile p y
eğer ürünün 50% si AB dışında üretilmişse kontratı reddetme hakkı vardır.ğ ş ş

Eğer ihalede 2 yada daha fazla teklif eşit ise tercih ret yeme olasılığı olma-ğ y ş y ğ
yan kontrattan yana kullanılır.  Eşit teklif burada en fazla farkın 3% olmasıy y ş
durumudur.

AB Yerli Kayırmacılığı
Enstrümanları

 Gümrük Vergileri:g  Güm-

rük vergig si sebebiyle yabancıy y
katılımcıların maliyetleri artırıl-y
makta ve düşük fiyat tekliflerininş y
önü kesilmektedir.
İhracat Kotası: Korumacılık
araçları arasında vazgeçilmezç g ç
olanı dış ticarete müdahaledir.ş
Ülkeye ithal edilebilecek belirliy
malların miktarına bir üst sınır
koyan ithal kotaları, gümrüky g
tarifelerinden daha etkili bir
koruma sağlar. Bu sayede yapı-ğ y y p
lacak alımlarda malın birden çokç
seferde taşınması zorunlu haleş
getirilmekte hem ürün maliyetig y
artırılmakta hem de zaman
kaybına yol açılmaktadır.y y ç

 Subvansiyon:y Yerli üreticiyey
devlet tarafından yapılan hibe vey p
destekler ile üreticilerin Ar-Ge 
ve üretim maliyetleri minimizey
edilmekte bu sayede yerli üre-y y
ticinin daha az maliyetler ürüny
üretmesine olanak verilmekte 
bu sayede yerli üreticinin yaban-y y y
cı üreticilerle rekabet edebilir
seviyeye gelmeleri garanti altına y y g g
alınmaktadır.

 Standart Zorunluluğu:ğ Top-p
luluk tüketimi yapılan teknolojiy p j
için belii standartlar getirmekte ç g
ve bu standartları birlik bünye-y
sinde garanti altına almakta-g
dır. Bu sayede ihalelerde veyay y
tüketim malzemesi alımlarında
adrese teslim iş yapılmakta ş y p
bu standartları tutturamayany
yabancı üreticinin ise saf dışıy ş
edilmesine olanak sağlanmak-ğ
tadır.

 Ortak Parabirimi Uygulamasıyg
ile de toplulukla ticaret hacminip
artırmaya çalışılmış yabancı fir-y ç ş ş y
malar yüksek kur dalgalanmasıy g
ile oluşacak zararları hesaplaya-ş p y
madıkları için çeşitli ekonomikç ç ş
kayıplar yaşamış bundan dolayıy p y ş ş y
üretim maliyetlerine ekstradany
yük getirilmiştir.y g ş

Haz rlayan: Dursun Kaya
KAYNAKÇA: http://www.stuttgart.ihk24.de/linkableblob/1450734/.4./data/Broschuere_Die_oeffentliche_Hand_als_Kunde-data.pdf (Sayfa 7) ¹ 
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN1

(Komisyonun Avrupa Parlamentosuna, Avrupa Dan ma Organ na, Avrupan n Ekonomi ve Sosyal lerine ve Bölgelerin Yetkili Organlar na Bildirisi)
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_de.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141199.pdf Bericht der Kommission über die Stärken des europäischen Handels in einer sich wandelnden Weltwirtschaft - Brüssel, 27. Oktober 2008³
(Komisyonun  de i en dünya ticaretinde avrupan n ticaretini güçlendirmeye yönelik raporu)
http://www.energieef  zienz-online.info/index.php?id=120812

(Enerji Tasarrufu) 
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ABD’nin yerli sanayi ve i gücünü koru-
mak uygulad  için Yerli Mal  Sat n 
Alma Kanunu’na benzer uygulamala-

r n  AB ülkelerinde de görüyoruz. ABD Tica-
ret Kanunu’nun 41 kodlu (USC) ba l , kamu 
kontratlar n  düzenlemekte. Kamu kontratlar  
bölümünün 10a-10d maddelerine istinaden 
düzenlenen "Amerikan Al" (Buy American) 
yasas na kamu al m  yapan kurumlar uymak 
zorunda. AB ülkelerinde eyalet baz nda farkl  
uygulamalar  da olan yerli al m kanunlar  her 
ülkenin milli marka geli imine katk  sa l yor.  

ABD'nin 1933 y l ndan beri yürürlükte olan 
baz  kriz dönemlerinde revize edilerek her dö-
nem uygulanan Buy American Kanunu, direkt 
kamu mal  al mlar nda devletin yerel i veren 
ve i çiyi korumas  amac yla ç kar lm . Mal n 
ABD men eli olup olmamas  müteahhidin ulu-
suna de il, ürününün hammaddeden yar  ma-
mule oradan da nihaî ürüne gelene kadar olan 
süreçte ABD’de imal edilmesine ba l . Bütün 
süreç içerisinde ürünün içerisindeki yabanc  i -
çilik, hammadde oran  %50’yi geçemiyor.

ABD’de 3000 dolar n üzerindeki tüm kamu 
al mlar nda ve kamunun  nanse etti i tüm alan-
larda sektörlere göre istisnalar  aç kça belirlene-
rek %50 ile %100'e varan oranlarda yerli kullan-
mak yasaya ba lanm  durumda. 

Aral k 2012 say m zda inceledi imiz kanun 
neleri kaps yordu? K saca hat rlayal m.

Dolayl  al mlarda yerel içerik gereklilikleri

Bu tip al mlar paran n kayna n n federal hükü-
met oldu u ancak al mlar n direk olarak federal 
hükümet taraf ndan gerçekle tirilmeyen al m-
lard r. Özellikle Ula t rma Bakanl  taraf ndan 
da t lan bütçenin kullan m  hakk nda hükümler 
için ç kar lan "Al Amerika Yasas " (Buy Ameri-
can Act), aksi karara ba lanmad  sürece ula -
t rma ile ilgili tüm al mlar n %100 Amerikan 
men eli olmas  gereklili ini ortaya koyar. 
Ula t rma Bakanl  birimleri sat n alma 

hükümleri

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

FHA (Karayollar  Genel Müdürlü ü): Ka-

rayollar  daresi’nin tüm yapt  veya fonlad  
projelerde; demir,çelik ve üretilen tüm ürünler 
ABD s n rlar  içerisinde üretilmek zorundad r.

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

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

FAA (Federal Havac l k Dairesi): Havac l k 
Dairesi daresi’nin baz  fonlar  sadece ABD içe-
risinde üretilen hammadde ve imal edilen ürün-
ler için kullan l r. Tesis ya da ekipman u ekilde 
yerli kabul edilir: ABD’de üretilen parça veya 
alt parçalar, üretilen parça veya alt parçalar n 
tamam n n %60’ ndan fazla olmak zorundad r. 
Yerli  rma ABD’de kurulmu  ve i  yapan  r-
ma demektir. haleler yabanc   rmalara verilse 
dahi Havac l k Dairesi Ba kan , yabanc   rma 
rekabetçi ko ullarda ihaleyi alm  olsa da kamu 
yarar  var ise Ticaret Bakan  ile mütalaa ile yerli 
 rmay  tercih edebilir ancak yabanc   rma ile 

yerli aras ndaki teklif fark  en çok %6 olmal d r.

Süper Yüzde Uygulamalar  (Savunma Ba-
kanl ): Savunma Bakanl , $3000 alt  veya 
kullan lmadan tekrar sat lma durumunun söz 
konusu olmad  al mlar nda listelenen ürünle-
rin %100 Amerikan mal  olmas n  gerekli k lar. 
Liste de i kendir ancak genellikle tekstil ve 
özel metalleri kapsar. K saca hammaddeden ni-
hai ürüne %100 Amerikan mal  olmayan teks-
til ürünü ABD ordusu taraf ndan kullan lmaz. 
Yine yasaya göre ABD’de eritilmeyen ve üre-
tilmeyen özel ala ml  metallerin al m , ABD 
men eli olmayan özel ala ml  metalden üre-
tilen sava  uça , roket, uzay sistemleri, gemi, 
tank ve otomotiv ürünleri ile silah sistemleri ve 
mühimmat al m  %100 milli olmak zorundad r.

Di er sektörler

FCIC (Tar m Kredi Kooperati  ): Çiftçi mal-
zeme ve ekipman al mlar nda Amerikan mal  

alana mümkün oldu unca destek olmak zo-
rundad r. Tar m Bakanl  kredileri ile malze-
me alan çitçi %100 Amerikan mal  kullanmak 
zorundad r.

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

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

E itim Bakanl

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

Ö renci yemekleri yerli olmak zorunda

Educate America Act: Devlet fonlar  ile yürü-
yen okullarda her türlü ekipman al m nda sade-
ce Amerikan yap m  ekipman ve ürün kullan l-
mak zorundad r.

School Lunch Program Act: Bakanl k devlet 
okullar nda ö rencilere verilen yemeklerin 
ABD menseli olmas na maksimum derecede 
dikkat etmek zorundad r.

Kanunda istisnas  olmayan ürünler

• Enerji Bakanl  (Temiz Hava Teknolojileri)

• Anayurt Güvenli i Bakanl  (Bayrak)

• Hazine Bakanl  (Para Bas m-Ka t ham-
maddesi)

• USAID (Yard mlar)

• USSBA (KOB  Yard mlar )

• Çevre ve ehircilik Bakanl  (Toplu Konut)

ABD’nin uygulad  Yerli Sat nalma Kanunu 
asl nda uluslararas  anla malara uymamas na 
ra men ABD gibi ülkeler söz konusu milli ç -
karlar  oldu unda çözüm yollar  bulabiliyorlar.

NAFTA: Aslen Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Anla mas ’na göre uygulanmamas  gerekir.

WTO: Dünya Ticaret Örgütü düzenlemelerine 
de ayk r d r. Ancak savunucular  bunun koru-
mac  bir kanun olmad n  söylemektedir.

s n rlar  içinde bulunan irketlerin Ar-Ge 
faaliyetlerine yönelik ç karm  oldu u des-
tek ve hibe programlar  sayesinde irket-
lerin teknolojik yönde rekabet edebilirlik 
seviyelerini yükseltmeleri, dü ürülen üre-
tim maliyetleri  ve ayr ca üretmi  olduklar  
yüksek kalitede olan ileri teknoloji ürün-
leri ile ilkleri olu turmalar  büyük etken-
ler olmu tur.³ Zaten son dönem krizleri 
ile “tasarruf” al kanl  kazanan uluslara 
daha fazla mal ve hizmet satabilmek için 
irketlerin belki birkaç y l sonras  için 

piyasaya sürmeyi tasarlad klar  ürünleri, 
sat lar n  art rmak ve hayatta kalabilmek 
için günümüzde ticari piyasaya sürmeleri 
avrupa uluslar n n piyasada kazand klar  
bu hakl  ba ar y  devam ettirmek istemle-

rinin en büyük kan t yd .

Japonya da ba layan nükleer enerji kri-
zi beraberinde bir çok Avrupal  devleti 
bu konu hakk nda derin bir iç muhasebe 
yapmaya yönlendirdi bunun sonucu ola-
rak bir çok reaktörün kapat lmas  karar  
ortaya ç kt . Reaktörlerin kapat lmas  hal  
haz rda enerji darbo az nda olan Avrupa-
y  daha da derin bir enerji ihtiyac n  farkl  
kanallardan kar lamaya yönlendirdi. Bu 
da beraberinde hammaddesi d ardan gelen 
Do algazdan enerji üretimine yönlendir-
di. Fakat bu yöntem hem çok riskli hem 
de çok maliyetliydi. Avrupa Birli i de bu 
konuyla alakal  “Enerji Tasarrufu” tedbir-
leri kapsam nda 2 “Enerji Verimlili i Yö-

netmeli i” ni ç kartmaya yönlendirdi. Bu 
sayede enerji üretimi de il tüketimi k s-
m nda üretilen ileri teknoloji araçlarla ta-
sarruf sa lanacak ayr ca bu ileri teknoloji 
ürünlerinin üretimi yine Avrupa Birli i s -
n rlar  içinde olu turulacakt  Sadece enerji 
de il ayr ca kimya, ilaç, ve makine sektö-
ründe dünyada otorite olan bir çok Avru-
pal   rma hala yapm  olduklar  teknoloji 
hareketleri ile kendilerine yeni pazarlar 
yaratmakta ve Avrupa Birli i’nin getirmi  
oldu u yeni kalite standartlar  ile rekabet 
edebilirliklerini hem avrupa içinde hem 
de d  piyasalarda yükseltmekte bu sayede 
ürettikleri ürünleri d  piyasalarda yüksek 
 yatlara pazarlayabilmektedirler.  Hem bu 

durumu stabil hale getirip d  piyasalarda 

farkl  bir alg  olu turmak hem de birli in 
s n rlar  içine d  piayasalardan yap lan 
ticari ataklar  bir nebze olsun köreltmek 
için Avrupa Parlamentosu ve birli in da-
n ma organ  olan EU Rat’  beraber olarak 
yeni bir Patent markas  olan (EU Patent) i 
olu turmaya karar vermi tir. 2014 te geçil-
mesi planlanan yeni imaj çal mas  ile hem 
avrupal   rmalar n y llard r sürdürdükleri 
piyasa ve teknoloji öncüsü olma vasf  ko-
runmakta hem de bunlar n standartlar n  
olu turan kaliteye yön vermeleri devaml  
hale getirilmekte ve serbest piyasa ekono-
misinde hem içi hem de d  piyasan n en 
önemli oyuncular ndan birisi olan avrupa 
için vazgeçilmez bir hale getirilmektedir.

kendi üyelerini nasıl koruyor?nasıl koruyor?

" Gelişmiş ülkeler omuzla-ş ş
rına basarak yükseldikleriy
diğer ülkelerin benzerğ
yolları izleyerek gelişme-y y g ş
mesi için ellerinden geleniç g
yapıyorlar. Birisi merdi-y p y
venle bir yere tırmanırkeny
başka birileri genellikleş g
aman başına bir şey gel-ş ş y g
mesin düşüncesiyle mer-ş y
diveni tutarlar ve kişininş
istediği yere çıkması içinğ y ç ç
yardımcı olurlar. Ülkelery
arası ilişkilerde de bazış
ülkeler tırmanırken başkaş
bazı ülkelerden yararlanı-y
yorlar.  Tüm bu aşamaday ş
yukarıdaki ülkeler mer-y
diven kullanarak tırman-
manın aslında pek de iyip y
bir yöntem olmadığınıy ğ
söyleyip geriden gelmeky y p g g
isteyenlere başka yöntem-y ş y
ler kullanmalarını tavsiyey
ediyorlar."y
Ha-Joon Changg

ABD Yerli Satın Alma Kanunu: Buy American
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Savunma sektörü d ndaki yer-
li üreticiler, yurtd nda çok talep 
gördüklerini belirtirlerken kamu 

al mlar nda tercih edilmemekten ikayet-
çi. Kamu al mlar nda offset uygulamala-
r nda SSM deneyimlerini ana hatlar yla 
bizimle payla r m s n z?
2000’li y llar n ba ndan itibaren yerli sa-
vunma sanayiinde ya anan geli meler ka-
muoyunun dikkatini çekmektedir. SSM’nin 
yürütmekte oldu u offset uygulamalar n n, 
sanayile me faaliyetlerine sa lad  katk lar 
çerçevesinde, yak ndan takip edildi ini söy-
lemek mümkündür. Offset uygulamalar  he-
de  er, ihtiyaçlar ve stratejilere göre ülkeden 
ülkeye ve hatta ayn  ülkede projeden projeye 
de i iklik gösterebilmektedir. Offset’in dö-
viz kazand r c  i lemler olarak tan mland  
dönemlerin geride kald n  belirtmek ge-
rekmektedir. Offset, ülkelerin yeni yetenek 
kazan m  ve ihracat potansiyelinin art r lma-
s n n en etkili araçlar ndan biri olarak görül-
mektedir. Bu do rultuda di er alanlarda da 
offset uygulamalar  ba lam nda SSM’nin 
lokomotif görevi üstlendi i söylenebilir. 

600 milyar dolar n yar s  
Türkiye’ye kazand r labilir
2011-2021 y llar  aras nda Türkiye’de ya-
p lacak tahmini harcamalar yakla k olarak 
Haberle mede 210 Milyar Dolar, Bilgi Tek-
nolojilerinde 70 Milyar Dolar, Ula t rmada 
90 Milyar Dolar,  Enerjide 95 Milyar Dolar, 
Sa l kta 135 Milyar Dolar toplamda 600 Mil-
yar Dolar civar ndad r. Yurtd  kamu harca-
malar nda % 50 oran nda offset uygulanmas  
durumunda, 10 y l boyunca sanayi kat l m , 
ihracat ve teknolojik i birli i yoluyla ülke 
ekonomisine sa lanabilecek katk  ise y lda 
yakla k 30 Milyar Dolard r. Dünyadaki uy-
gulamalara paralel olarak, Türk sanayiinin 
geli tirilmesi amac yla, bütün sektörlerde-
ki kamu al mlar nda offset uygulanmas n n 
zorunlu hale getirilmesi sa lanabilir. Kamu 
al mlar nda offset uygulamas , Türkiye’nin 
sanayile me hamlesinin itici güçlerinden biri 
olacakt r. SSM olarak bu amaç önderli inde 
Sa l k Bakanl , Maliye Bakanl  ve Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanl  ile ortakla a 
çal malar m z sürmektedir. 

Dünyada offset yönetimi çerçevesinde 
kamu al mlar ndaki uygulamalara örnek 
verebilir misiniz?
Dünyada Offset Yönetimi, askeri al mlarda 
standart mevzuata göre, savunma ve/veya 
ekonomik i lerden sorumlu Bakanl klar ta-
raf ndan yönetilmektedir. Sivil kamu al m-
lar nda ise genel esaslar n düzenlenmesi ve 
uygulaman n denetlenmesi, bu konuda yet-
kilendirilmi  bir kamu otoritesinin sorumlu-
lu undad r. Uygulama ise, her bir al m pro-
jesinin özelli ine göre, al m  yapan kurum 
taraf ndan yürütülmektedir.

Amerika Birle ik Devletleri “Buy Ameri-
can” Yasas na göre Federal Devlet al mlar n-

da te-

d a -

rik edilecek tüm ürünlerin ABD s n rlar  
içerisinde üretilmesi ve Amerikan ham-
maddesi kullan lmas  zorunludur. n aat, 
Ta mac l k, Bili im, Havac l k alanlar nda 
uygulanan yasaya göre yerli sanayi ürünleri-
ni kullanman n projenin maliyetini %25 ora-
n nda art rmas na izin verilmektedir.

srail “Kamu Al mlar  Yasas ” (ICA) ise 
askeri kamu al mlar nda, ihale bedelinin en 
az % 50’si, sivil kamu al mlar nda ise ihale 
bedelinin en az % 35’i oran nda offseti zo-
runlu k lmaktad r. Bedeli 5 Milyon Dolar’  
a an tüm al mlar için geçerli olan yasaya 
göre Offset yükümlülü ünü yerine getirme-
yen  rmalar, kamu al mlar ndan yasaklan-
maktad r.

Güney Afrika ise 1996 y l ndan itibaren sa-
nayi stratejisinin bir parças  olarak “Ulusal 
Sanayi Kat l m  Program ” (The National 
Industrial Participation Programme) ad  al-
t nda yat r m, ihracat ve teknoloji geli tir-
me alanlar nda ilerleme sa lamak amac yla 
kamu al mlar n  bir araç olarak kullanmak-
tad r. Sadece savunma de il ithal içeri i 
10 Milyon ABD Dolar n  geçen tüm kamu 
al mlar nda %30 oran nda “Sanayi Kat l -
m ” zorunlulu u bulunmaktad r.

Dünyada savunma sanayisinde offset uy-
gulamalar  ve Türkiye’deki offset uygu-
lamalar  hakk nda bilgi verir misiniz?
Ülkelerin offset uygulamalar  zorunluluk, 
offset tipi ve oran ba lam nda kategorize 
edilebilir. Almanya ve ngiltere’de offset 
uygulamalar  zorunlu de ildir ve do rudan 
offset uygulamalar  mevcuttur. Oransal ola-
rak Almanya %100, ngiltere’de ise oran 
serbesttir. Hollanda, spanya ve talya’da 
ise zorunluluk olmakla birlikte %70 ile 
%100 aras nda de i en do rudan+dolayl  

offset uygulamalar  mevcuttur.

Ülkemizde offset uygulamalar na bakt -
m zda 2003, 2007 ve son olarak 2011 yöner-
gelerimiz mevcuttur.  Son offset yönergemiz 
olan 2011 yönergesi A, B ve C kategorileri-
ne ayr lm  olup kapsam  savunma, anayurt 
güvenli i, havac l k ve uzayd r. Sanayi Ka-
t l m /Offset (SK/O) e i inde yerli yüklenici 
için bir e ik olmamakla birlikte yabanc  yük-
lenici için 5 Milyon Dolar e i i bulunmak-
tad r. SK/O oran  ise proje bedelinin en az 
%70’idir. Ayr ca yönergede %30 oran nda 
zorunlu Yan Sanayi/KOB  i  pay  bulun-
maktad r. Bu oran n %15’i de KOB ’lerde 
gerçekle melidir.

Milli Tank Altay’ n motorunun 
yerlile tirilmesi ne a amada?
Milli Tank Altay’  yapmakla, dünyada kendi 
tank n  üreten 7-8 ülke aras na girmi  olaca-

z. Ekonomiklik ve stratejik olup olmama 
durumuna göre alt sistemlere karar verme 
a amas nda da Güç Grubu projesi ba la-
m nda stratejik bir alt sistem olu umuna yön 
vermi  oluyoruz. u anda MTU+Renk Güç 
Grubu kullan yoruz. Ancak Almanya hükü-
metinin ihracat k s t  ihtimali dahilinde milli 
çözüme yöneldik. Devam eden çal malar -
m zda iki yerli  rmam zdan tekli  eri ald k. 
Seri üretim a amas na geçti imizde Altay 
tank m zda milli güç grubumuzu kullanmay  
hede  iyoruz.

Havuzlu Ç karma Gemisi Projesi 
hakk nda bilgi verebilir misiniz?
Havuzlu Ç karma Gemisi (LPD) Projesi ile 
Deniz Kuvvetleri Komutanl  ihtiyac na bi-
naen Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 
(bir) tabur büyüklü ündeki bir kuvveti ana 
üs deste i gerektirmeksizin, kendi lojistik 
deste i ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek 
Havuzlu Ç karma Gemisinin (LPD) (Ç kar-

ma/Am  bi Araçlar  ile birlikte) tedarik edil-
mesi amaçlanmaktad r. Bu kapsamda 1 Adet 
Havuzlu Ç karma Gemisi ile 27 (yirmi yedi) 
adet Am  bi Z rhl  Hücum Arac  (AAV), 4 
(dört) adet Ç karma Arac  (LCM), 2 (iki) adet 
Araç ve Personel Ç karma Arac  (LCVP), 1 
(bir) adet RHIB Bot ve 1 (bir) adet Komutan 
Vas tas  tedari i gerçekle tirilecektir. Proje-
de, özel tersanelerin ana yüklenicili ini yap-
t  yurt içi üretim amaçlanm t r. 21 ubat 
2010 tarihinde Teklife Ça r  Dosyas  (TÇD) 
yay nlanm  olup; 16 May s 2011 tarihinde 
RMK Marine A. ., SEDEF A. . ve DESAN 
A. . taraf ndan Projeye teklif verilmi tir. 
Teklif de erlendirme çal malar na devam 
edilmektedir.

Havuzlu Ç karma Gemisi, en az 7000 deniz 
mili seyrinde ve azami olarak en az 22 knot 
seviyesindedir. En az 2800 m2 toplamda 94 
arac n yerle ebildi i araç/tank güverte alan  
vard r. Deniz Durumu 4’te ç karma araç-
lar , Deniz Durumu 6’da helikopterler ile 
harekat ve di er görevlerini gündüz/gece 
azami oranda icra performans  sahip deniz-
cilik kabiliyetine sahiptir. Uçu  güvertesi 4 
adet genel maksat helikopterinin ayn  anda 
konu lanabilece i ve uçu  harekat  yapabi-
lece i yeterli büyüklükte ve mukavemette-
dir. Helikopter Hangar nda ayn  anda 4 adet 
genel maksat helikopteri ta nabilmektedir. 
Elektronik Sistemleri; Seyir Radar , LPI 
Radar, ED/ET Sistemi, Hava/Suüstü Arama 
Radar , K z l Ötesi Arama ve Takip Sistemi 
(IRST)’nden ve muhtelih silahlardan olu -
maktad r. Personel say s  1068 ki iye kadar 
ula abilmektedir.

OSSA ile organize edilen Savunma ve Ha-
vac l k birli i Günleri’nde dünyadan 
hangi  rmalar n gelmesini bekliyorsunuz?
Ankara Savunma ve Havac l kta Endüstriyel 

birli i Günleri,üreticiler ve sat c lar için 
i  f rsatlar  yakalamak ve i birli i yapmak 
için önemli platformlardan biridir. Etkinlik 
ikili i  görü meleri ve konferanslar eklin-
de düzenlenecektir. Bu önemli etkinlikte 
ülke baz nda kat l m sa layacak  rmalar 
u ekildedir: Belçika’dan Europlasma ve 

Sonaca; Kanada’dan Goldon; Çin’den Ad-
vanced Technology& Materials, Co.,Ltd ve 
Granpect Company Limited; Çek Cumhuri-
yetinden Aero Vodochody A.S. ve Jihlavan 
A.S.; Fransa’dan Aerazur Zodiac Aerosa-
fety, Aerospace Valley, Airbus Operation 
SAS, Axon’Cable SAS, Derichebourg Atis 
Aeronautique, Diamoutils SAS, EADS 
Sogerma,GIFAS, Latecoere,MBDA, ONE-
RA, Plansee Tungsten Alloys, Service Cent-
res Aero France, Ubifrance; Almanya’dan 
Concurrent Computer GMBH, Defence 
Science Technology Center Europe, DIEHL 
Defence, EADS Deutschland GMBH, Ho-
waldtswerke- Deutsche Werft GMBH, In-
terturbine Aviation Logistics GMBH, MTU 
GMBH, Tital GMBH; talya’dan Avio SPA, 
Centro Estero Per L’Internazionalizzazione 
S.C.P.A,Finmeccanica Group Services, 
MBDA Italy, Oto Melara SPA, Pia. Net 
Lab, Relespazio SPA; Lübnan’dan Sdarabia; 
Fas’tan Gimas; Güney Kore’den Hyundai 
Rotem Company ve Korean Aerospace In-
dustries Association; sviçre’den Ruag Swit-
zerland Ltd ve Tunus’tan Fipa  rmalar n n 
kat l mlar  geçekle ecektir. Bugün itibar yla 
bu organizasyona kay t olan yabanc   rma 
say s  65 ve yerli  rma say s  85 ise dir. Mart 
ay na kadar bu say n n daha da artaca n  
umuyoruz. 

Offset sanayileşmenin itici gücü
Savunma Sanayi Müsteşarıy ş

Murad Bayar yerli katkının lokomotifiy y
olan kurumun öncü rolünü OSTİM
Gazetesi'ne değerlendirdi. Bayar’a ğ y
göre Türk sanayisinin gelişmesi ve g y g ş

teknoloji kazanımında kamu alımlarıj
hayati öneme sahip. SSM tamamladı-y p
ğı projelerle diğer kamu kurumlarınağ p j ğ

cesaret veriyor.y

"Dünyada Offset 
Yönetimi, askeri 
alımlarda standart 
mevzuata göre, savun-
ma ve/veya ekonomik 
işlerden sorumlu 
Bakanlıklar tarafından 
yönetilmektedir. Sivil 
kamu alımlarında 
ise genel esasların 
düzenlenmesi ve 
uygulamanın denet-
lenmesi, bu konuda 
yetkilendirilmiş bir 
kamu otoritesinin
sorumluluğundadır.
Uygulama ise, her bir 
alım projesinin özelli-
ğine göre, alımı yapan 
kurum tarafından 
yürütülmektedir."

Murad Bayar
Savunma Sanayi Müsteşarı 
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Yan Sanayi ve KOB 'ler için olu turulan  
kredi ve te vik mekanizmas  hakk nda bilgi 
verir misiniz?
Savunma Sanayii cra Komitesi yerli sanayi 
kurulu lar na savunma sanayiine yönelik pro-
jelerden i  almalar  kayd yla, proje kapsam n-
da ihtiyaç duyduklar  makine ve teçhizat yat -
r mlar n n  nansman  için proje süresince geri 
ödenmek üzere Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu’ndan kaynak ayr lmas na ve bu kayna-

n savunma sanayi  rmalar na kredi olarak 
kulland r lmas na karar vermi tir. 

Söz konusu kredi sadece yan sanayi ve KOB  
niteli indeki  rmalara kulland r lacak olup, 
ba vurular do rudan Müste arl m za yap la-
cakt r. Kredi talebinde bulunacak olan  rmala-
r n, savunma sanayiine yönelik projelerden i  
ald klar n  ve ilgili proje  süresini bildiren resmi 
yaz y , makine ve teçhizat yat r mlar na ait pro-
forma faturalar n , kredi talebiyle ilgili ayr nt l  
bir  zibilite raporunu Müste arl m za sunma-
lar  gerekmektedir.

Kredi ba vurular  Müste arl m z taraf ndan 
de erlendirildikten sonra, uygun bulunan ba -
vurulara kredi tahsisi Müste arl m zca ya-
p lacakt r. Kredi talebinde bulunan  rmalar n 
kullanacaklar  kredi tutar na e it miktarda Türk 
bankalar ndan al nm  teminat mektubunu 
Müste arl m za sunmalar  gerekmektedir.  

K r kkale Üniversitesi’nde kurulacak Tek-
noloji Geli tirme Bölgesi ve K r kkale’de 
kurulacak Silah htisas OSB çal malar nda 
hedef nedir? Bu çal malar n ne zaman ta-
mamlanmas  planlanmaktad r?
MKEK fabrikalar  ile güçlü bir savunma sa-
nayii altyap s na sahip K r kkale’de, K r kkale 
Üniversitesi bünyesinde 4691 ve 6170 say l  
Kanunlar kapsam nda Teknoloji Geli tirme 
Bölgesi kurulmas  ile K r kkale Valili i tara-
f ndan Silah Sanayi htisas Organize Sanayi 
Bölgesi kurulmas  planlanmaktad r. 

Kurulacak Teknoloji Geli tirme Bölgesinde 
olu turulacak Ar-Ge altyap s  ile, Türk Silahl  
Kuvvetleri’ni ileri teknoloji ürünleri ile moder-
nize etmek üzere ihtiyaç duyulan teknolojilerin 
yurt içinden kar lanmas  için gerekli teknolo-
jik altyap n n tesis edilmesi, savunma Ar-Ge 
faaliyetlerine yönelik sanayi, üniversite i bir-
li inin etkin olarak sa lanmas  ve savunma 
sanayiinde üniversitede olu turulan bilimsel ve 
teknolojik bilginin ürüne dönü türmesi hedef-
lenmektedir. 

K r kkale Üniversitesi bünyesinde faaliyet 
gösterecek Teknoloji Geli tirme Bölgesinin 
kurulu  a amas nda planlama ve projelendir-
melerinin yap lmas , gerekli alt yap  ve üst 
yap  hizmetleri ile Bölge için gerekli her türlü 
hizmetlerin yürütülmesi, Bölgenin Kanunlar ve 
ilgili yönetmeliklerde gösterilen amaca uygun 
olarak yönetilmesi ve faaliyetlerine Müste ar-
l m z katk  sa layacakt r. Çal malar h zl  bir 
ekilde devam etmektedir ve en yak n zamanda 

sonuca ula t r lacakt r.

Di er yandan Savunma Sanayii Müste arl  
olarak K r kkale Valili i taraf ndan kurulmas  
planlanan Silah Sanayi htisas Organize Sanayi 
Bölgesi Müte ebbis Heyetinde yer alaca z. Bu 
htisas Organize Sanayii Bölgesinde yer alacak 

Ana yüklenici konumundaki büyük ölçekli 

savunma sanayii kurulu lar n n yan  s ra, ülke-
mizde savunma sanayii ve alt sektörlerinde faa-
liyet gösteren yan sanayi ve KOB  boyutundaki 
 rmalar n da yer almas  ile  ziksel, yönetimsel 

ve teknolojik yeteneklerinin geli tirilerek ulu-
sal düzeyde yürütülen projelerde daha yayg n 
ve etkin olarak yer almalar  hede  enmektedir.

Türk savunma sektörünü geçmi  y llarla 
kar la t rd m zda ne gibi ilerlemeler kay-
dedildi?
3238 say l  kanunla kurulan ve kuruldu u gün-
den bu yana yenilikçi bak  aç s yla projelerini 
yürüten Savunma Sanayii Müste arl ; vizyo-
nunu, “Savunma ve güvenlik teknolojilerinde 
Türkiye’yi üstün k lmak”, misyonunu ise, “Ül-
kemizin savunma ve güvenlik yeteneklerinin 
geli imini sürekli k lacak sanayile me, tekno-
loji ve tedarik programlar  yönetmek” olarak 
belirlemi tir. Gerçekle tirece i faaliyetler için 
Stratejik Planlar n  ve Sektörel Strateji Dokü-
man n  olu turan Müste arl m z, 2012-2016 
dönemiyle birlikte “teknolojik üstünlük” anla-
y na geçmi  ve hede  erini; sürdürülebilir sa-
nayi, teknolojik yetkinlik, program yönetimine 
geçi  ve de er yaratan-de er gören çal anlar 
olarak belirlemi tir. Böylece 1990’larda haz r 
al mla ba layan süreç, 1990-2000 aral nda 
ortak üretimle devam etmi , 2000’lerle bir-
likte özgün ürünlerin tasar m  ve ihracat na 
dönü mü tür.  Yine 2011 y l , yürüttü ümüz 
savunma sanayii projelerinde önemli geli -
melerin ya and  bir y l oldu. Türk savunma 
sanayii irketleri yurt d na z rhl  araçlar, hava 
savunma sistemleri, roket sistemleri, simülatör-
ler, sahil güvenlik gemileri, askeri haberle me 
sistemleri, komuta kontrol sistemleri ve ya-
z l mlar  ihraç etmeye ba lad . Milli Muharip 
Jet Uça m z n kavramsal tasar m projesini 
ba latt k. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen 
M LGEM Sava  Gemisi ve K RP  May na 
Kar  Korumal  Araç envantere al nd . nsans z 
Hava Arac m z ANKA ve Taarruz Helikopteri-
miz ATAK uçu  testlerine ba lad .  Milli Tank 
ALTAY’ n konsept tasar m  tamamland  ve 
prototip üretimlerine geçiyoruz. Milli tasar m 
olan güdümlü roketimiz C R T’in seri üretimi-
ne ba lad k. Milli Piyade Tüfe i’nin tasar m  
tamamland  ve testlerine devam ediliyor. Hür-
ku  E itim Uça ’n n tasar m  tamamland  ve 
ilk uça n üretimine ba land . GÖKTÜRK-2 
Uydusu’nun üretimine geçildi ve bu sene f r-
latmas  yap ld . 

Sürdürülebilir ve rekabetçi bir savunma sana-
yiinin mimar  olmak isteyen Müste arl m z, 
tasar m ve ihracata dönük bu yeni yüzünü, 
2012-2016 Stratejik Plan nda önemli görevler 
verdi i Sanayile me Daire Ba kanl  ile geli -
tirmeye çal maktad r.

SK/O Yönergesi 2011 ile SSM taraf ndan yü-
rütülen projelerde talep edilen SK/O yüküm-
lülük oran  art r larak sözle me bedelinin en 
az %70’i olacak ekilde belirlenmi tir. Ayr ca 
Kategori-A(Sanayi Kat l m) SK/O yükümlü-
lü ünün en az %30’unun Yan Sanayi/KOB  

 Pay  ve en az %15’inin KOB  pay  olarak 
taahhüt alt na al nmas  art ko ulmu tur.

Kümelenme faaliyetleri hakk nda bilgi 
verir misiniz?
Sanayile me Daire Ba kanl , SASAD, TOBB 
ve KOSGEB vb. kurulu lar ile yurt içi savun-
ma sanayii faaliyetleri konusunda koordinas-

yonu sa lamakta ve kümelenme çal malar n-
da önemli roller üstlenmektedir. Kümelenme; 
rekabet eden, birbirini tamamlayan ve birbirine 
ba l  olan  rma ve kurulu lar n bölgesel yo-
unla malar  olarak tan mlan r. Kümelenme 

yakla m n n savunma sanayiinin geli imi için 

de uygun bir model oldu u de erlendirilmek-
tedir. Savunma Sanayii’nin geli imi ve koor-
dinasyonu için Savunma Sanayii’nde uzman-
la m  yan sanayi ve kümelenme yap lar n n 
olu turulmas  kapsam nda Ankara’da ve ülke-
mizin di er bölgelerinde kümelenme yap lar -
n n olu turulmas na ba lanm t r. 

Kazan Kümelenmesi ile ilgili olarak; Savunma 
Sanayii Müste arl  taraf ndan yap lan çal -
malar ve yurtd ndaki örneklerin incelenmesi 
sonucunda, savunma, güvenlik, havac l k ve 
uzay alanlar nda çal an yan sanayi ve KOB  
 rmalar n n  ziksel olarak bir arada faaliyet 

gösterebilece i bir kümelenme alan  olu turul-
mas  öngörülmü tür. Bu kümelenme alan n n, 
yan sanayi ve KOB ’lerin alt yüklenici olarak 
birlikte çal makta olduklar  ana yüklenici TU-
SA  Havac l k ve Uzay Sanayii A. . tesislerine 
yak n olarak konu lanmas n n da,  rmalar ara-
s  i birli i ve ortak çal ma kültürünü art rmak 
aç s ndan uygun olaca  de erlendirilmi tir.

Kurulum a amas ndaki Ankara Kazan Kü-
melenmesi geli tirilecek yeni yetenekler ile 
savunma ve havac l k sanayisine bir ivme 
kazand racak ve rekabet gücünü artt racakt r. 
Kazan Kümelenmesi savunma ve havac l k 
sektöründeki büyük  rmalar n Ankara’da yer 
almas  nedeniyle önemli ve güçlü yönlere sa-
hip olacakt r. Bu sayede ana yüklenicilerin 
bilgi ve tecrübeleri yan sanayi ve KOB ’lere 
aktar lma imkân  bulacakt r. Ayn  sektörde 
tamamlay c  bak  aç s yla faaliyet gösteren 
payda lar sektördeki çal malar n sürdürülebi-
lirli i aç s ndan önem te kil etmektedir.  Di-
er yandan kümelenme, sektördeki sorunlar n 

giderilmesi anlam nda kat l mc  bir yönetimin 
örne i de olacakt r. Kümelenmenin kurulma ve 
i letim modeli, SSM koordinasyonunda, ilgili 
kurum ve kurulu lar n ortak çal mas  ile be-
lirlenecektir.

Savunma Sanayi Envanteri ç kar lmas  ile 
ilgili sürdürülen çal malar kapsam nda ya-
p lan çal malar n bir sonucu olarak yak n 
zamanda aç l  gerçekle tirilen Sanayile -
me Portali hakk nda bilgi verir misiniz?
2012-2016 Stratejik Plan nda as l kurgu “Sür-
dürülebilirlik” ve bunun en önemli iki unsuru 

olan “Sanayi Derinli i” ve “Teknolojik Yet-
kinlik” çerçevesinde yap lm t r. Savunma Sa-
nayi Portali de bu iki unsuru desteklemek üzere 
kurulmu tur. Savunma sanayii alan nda çal an 
 rmalar n birbirilerinden haberdar olmalar n  

ve ileti imlerini artt rmalar n , bu alanda faa-
liyet göstermek isteyen  rmalar n da kendile-
rini tan tabilmelerini sa layacak bu portalden 
elde edilecek verilerle Savunma Sanayii Ana 
ve Yan Sanayii  rmalar yla ilgili sürekli gün-
cellenecek bir veri taban  olu turulacak ve bu 
veriler, 2012-2016 y l  Stratejik Plan ’nda ön-
görülen yetenek envanteri ve potansiyel yerli 
alt yüklenici listesine temel te kil edecektir.

Ayr ca, Savunma Sanayi Müste arl  tara-
f ndan yürütülen projelerde faaliyet gösteren 
ya da göstermek isteyen  rmalar için Portal’ 
a giri  SK/O 2011 yönergesi ile zorunlu hale 
getirilmi tir. 

    SSM yan sanayicisine kredi desteği verecek
Savunma Sanayi Müşteşarlığı bir ilki daha başardı.  Sanayileşme Daire Başkanı y ş ş ğ ş y ş ş
Bilal Aktaş yerli ve milli sanayinin gelişmesi konusunda yan sanayi ve KOBİ'lere ş y y g ş y y
kredi ve teşvik uygulamasını OSTİM gazetesine anlattı.ş yg g

2011 Y l  Sonu  bariyle Toplam SK/O Gerçekle mesi 6,02 Milyar ABD Dolar

2011 Y l  Sonu  bariyle Kalan SK/O Yükümlülü ü 10,16 Milyar ABD Dolar

Sanayi Ka  l m 2,70 Milyar ABD Dolar

hracat 6,67 Milyar ABD Dolar

Teknolojik birli i 790 Milyon ABD Dolar

Aktif olarak çalışan 
kümelenmeler ve firma 

sayıları:

1. OSTİM Savunma ve Havacılık 
(OSSA),105

2. İZMİR ESBAŞ Havacılık ve Uzay 
(HUKD), 35

3. TEKNOKENT Savunma Sanayii 
Platformu (TSSP), 63

4. ESKİŞEHİR Havacılık, 29

Kurulum aşamasında olan 
kümelenmeler:
 1. TUZLA DENİZCİLİK

 2. ANKARA KAZAN

Bilal Aktaş
SSM Sanayileşme Daire Başkanı  
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Savunma Sanayii İcra Komitesi yerliy y
sanayi kuruluşlarına savunma sanayiiney ş y
yönelik projelerden iş almaları kaydıyla,y p j ş y y
proje kapsamında ihtiyaç duyduklarıp j p y ç y
makine ve teçhizat yatırımlarının finans-ç y
manı için proje süresince geri ödenmekç p j g
üzere Savunma Sanayii Desteklemey
Fonu’ndan kaynak ayrılmasına ve bu kay-y y y
nağın savunma sanayi firmalarına krediğ y
olarak kullandırılmasına karar vermiştir.ş

Söz konusu kredi sadece yan sanayi vey y
KOBİ niteliğindeki firmalara kullandırıla-ğ
cak olup, başvurular doğrudan Müste-p ş ğ
şarlığımıza yapılacaktır. Kredi talebindeş ğ y p
bulunacak olan firmaların, savunma
sanayiine yönelik projelerden iş aldıkla-y y p j ş
rını ve ilgili proje  süresini bildiren resmig p j
yazıyı, makine ve teçhizat yatırımlarınay y ç y
ait proforma faturalarını, kredi talebiylep y
ilgili ayrıntılı bir fizibilite raporunu Müs-g y p
teşarlığımıza sunmaları gerekmektedir.ş ğ g

Kredi başvuruları Müsteşarlığımız tara-ş ş ğ
fından değerlendirildikten sonra, uygunğ yg
bulunan başvurulara kredi tahsisi Müste-ş
şarlığımızca yapılacaktır. Kredi talebindeş ğ y p
bulunan firmaların kullanacakları kredi 
tutarına eşit miktarda Türk bankaların-ş
dan alınmış teminat mektubunu Müste-ş
şarlığımıza sunmaları gerekmektedir. ş ğ g

 
PANTOLON

Bu kapsamda Sanayile me Portal na üyelik 
için http://sanayilesme.ssm.gov.tr adresinden 
yeni üyelik ba vurusunda bulunulmas  gerek-
mektedir.

2012-2016 Stratejik Plan  kapsam nda Sa-
nayile me Dairesi görevleri hakk nda bilgi 
verebilir misiniz?
Sanayile me Daire Ba kanl 'n n, birinci 
görevi sektör stratejilerinin koordinasyonu 
ve takibini yapmakt r. Bu do rultuda, 2012-
2016 Stratejik Plan  ve 2009-2016 Savunma 
Sanayii Sektörel Strateji Doküman  referans  
alt nda yürütme ve güncelleme çal malar n  
sürdürmektedir.

Stratejik Plan çerçevesinde Sanayile me Da-
iresine “Savunma ve güvenlik sektörünün 
etkinli inin art r lmas  yönünde tedbirler ge-
li tirmek” ve “ htiyaçlar n yurtiçinden kar-

lanma oran n  tabana yay lm  bir tedarik 
zinciri olu turarak art rmak” hede  eri kapsa-
m nda görevler dü mektedir.

“Savunma ve güvenlik sektörünün etkinli i-
nin art r lmas  yönünde tedbirler geli tirmek” 
hede  ne göre planlanan proje, ba ta MKEK 
ve TSKGV irketleri olmak üzere savunma 
sanayiinde yer alan tüm kamu kurum ve kuru-
lu lar n n ele al naca  detayl  bir sektör ana-
lizi çal mas n n yap ld  bir “sektör analizi 

ve yap land rmas ” çal mas d r. “ htiyaçlar n 
yurtiçinden kar lanma oran n  tabana yay l-
m  bir tedarik zinciri olu turarak art rmak” 
hede  ne göre ise amaçlanan Savunma sanayii 
yetenek envanterini güncel tutmak ve kulla-
n ma sunmak üzere ana ve yan sanayi portali 
olu turmakt r. Bu sayede potansiyel yerli alt 
yükleniciler listesi elde edilecektir.

2009-2016 y llar  içerisinde de dairemiz 
kapsam nda planlanan faaliyetler;  Sektörel 
Strateji Doküman n  güncellemek, Savun-
ma Sanayii 25 Analiz Çal mas n  bundan 
sonraki y llarda da devam ettirmek ve farkl  
kategorilerde ödül vermek,  Müste arl m z 
taraf ndan yürütülen projeler kapsam nda elde 
edilen yetenekler hakk nda kamu kurumlar -
na bilgilendirme yapmak, kom u sektörlerin 
altyap  ve teknolojik imkânlar n  ara t rarak 
çal taylar düzenlemek, Sanayi Kat l m  ve 
Offset (SK/O) olanaklar ndan yurt içi  rmala-
r n bilinçli ve düzenli bir biçimde faydalana-
bilmesi için Offset Bilgilendirme Çal taylar  
düzenlemek, Türk savunma sanayiinin sistem 
ve alt sistem seviyelerinde ürün portföyünün 
geli tirilmesi ve buna yönelik altyap lar n n 
geli tirilmesi (test, kali  kasyon, kalite sistem-
leri vb) için, Ürün Geli tirme Kredisi (ÜGK) 
mekanizmas  kurmak, hedef teknoloji/alt sis-
tem alanlar nda “Potansiyel Yerli Alt Yükle-
nici Listesi”ne TÇD’lerde yer vermek ve yerli 
bölgesel yolcu uça  geli tirme faaliyetlerini 
takip ederek bu faaliyetlere destek vermektir.
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Kayseri Serbest Bölge’de 30 bin met-
rekare aç k 7 bin 500 metrekare ka-
pal  alan da faaliyet gösteren Railtur, 

sürekli geli en teknolojiyi yak ndan takip 
ederek rayl  sistemlerde Milli marka ç kar l-
mas na önemli katk  sa l yor.

Türkiye’nin ilk ve tek özel yük vagonu üreten 
fabrikas  olan Railtur’un, tamamen kendine 
özgün ve modern tasar m yla üretimine ba -
lad  70m3‘lük prototip Sarn çl  Vagon UIC 
(Uluslararas  Demiryolu Birli i) standartla-
r nda ve ERRI (Avrupa Demiryolu Ara t rma 
Enstitüsü) teknik raporlar na göre stanbul 
Teknik Üniversitesi ve yurtd   rmalar  tara-
f ndan yap lan testlerden ba ar yla geçti.

Üretilen bu vagonlar ayn  zamanda 
Türkiye’de bu güne kadar ilgili standartlara 
göre teste tabii tutulan 3 vagon aras ndan en 
yüksek performans gösteren vagon olma kim-
li ini de kazand .

1980’li y llarda Irak demiryolu hatt n n ka-
panmas  ile birlikte demiryolu ile tan t klar -
n  ifade eden Halis Turgut, sektörü tan d kça 
yeni eyler ö rendiklerini ve bunun yan  s ra 
demiryolu ta mac l n n Türkiye’de bakir 

bir konu oldu unun da fark na vard klar n  
belirtti.

Ülkemizde yan c , parlay c  ve patlay c  mad-
delerin ta nmas nda demiryolunun kullan l-
mad na dikkat çeken Turgut; “Büyük bir 
petrol irketi ile i birli i yaparak 2006 y l nda 
Kayseri’de minimum i  gücü ile ilk imalat -
m z olan 15 adet tanker vagonu ürettik, son-
ras nda Avrupa Birli i ülkelerinden ald m z 
vagon sipari lerinin Avrupa standartlar nda 
yap labilmesi için y ll k uzun bir serti  kasyon 
süreci geçirdik. 2008 y l nda AB standartla-
r nda bojiler üreterek, Avrupa ülkelerine ih-
rac na ba lad k. Yani uan Kayseri’de üretim 
yapan Railtur‘un bojileri, Avrupa raylar nda 
dönüyor.” dedi.

Avrupa’ya ilk araç Railtur’dan
Tasar m   tamamen Railtur ’a ait olan 95 
metreküplük en ha  f tanker vagonun üreti-
mine ba lad klar n  söyleyen Turgut, bu va-
gonun Türkiye’de bir ilk oldu unu belirtti. 
Turgut, “Bu tanker vagon Avrupa Birli ine 
sat lan ilk Türk demiryolu arac d r ve her-
hangi bir yabanc  patente ba l  olmaks z n 
uluslar aras  alanda serti  ka edilmi  yüzde 
yüzü Türk markas  ile üretilen araçt r” di-
yerek milli ve yerli üretim vizyonunu orta-
ya koyuyor.
“Özel demiryolu ta mac l n n geli me-
sini istiyoruz.” diyen Turgut, ”Dünya rayl  
sistemler pazar nda  gözünü Türkiye’ye 
dikti. u an Türkiye’deki ta nan toplam 
yükte demiryolu pay  yüzde 5’ler yani 24 

milyon ton civar ndad r. Bu paydan 4-5 
milyon  tonu özel irketlerin vagonlar  ile 
ta nmaktad r. Avrupal  irketler, Avrupa 
da ya an lan ekonomik krizden dolay  ülke-
lerin de ciddi daralmalar ya amaktad r. Bu 
nedenle yeni pazar aray nda en cazip ülke 
Avrupa’ya en yak n konumda ve istikrarl  
büyüyen bir ekonomisi ile Türkiye’dir.” 
dedi.

ARUS Yönetim Kurulu Üyesi ve Railtur 
Yönetim Kurulu Ba kan  Halis Turgut: 
Bu yat r m kendimiz için de il ülkemiz 

ve gelece i için yap lm t r.

Turgut’a göre Türkiye’deki demiryolu pa-

zar  Avrupa devletlerini i tahland r rken 
yerli  rmalar içinde bir tehdit olu turuyor. 
Çünkü yerli  rmalar n mevcut yap lar  ile 
Avrupa’n n dev  rmalar  ile rekabet ans  
yok. Bugün Türkiye‘de devlet ve özel sektö-
rün sahip oldu u yük vagonu miktar  24 bin-
ler civar nda iken dünyada tek ba na 168.000 
adet yük vagonu ve 2.000 adet lokomotif sa-
hibi olan irketler var. 

Railtur sahibi Halis Turgut tüm bu analiz-
lerden sonra ARUS olarak daha somut ara -
t rmalar yapt klar n  ve uluslar aras  rekabet 
için özellikle kamu al mlar n yerli  rmalar n 
korunmas  gerekti inin önemine de iniyor. 
Bu sektörün zor bir alan oldu unu ifade eden 
Turgut, “Biz aile olarak bir ceviz a ac  diktik 
ve meyve vermesi uzun zaman al r. Yani bu 
yat r m kendimiz için de il ülkemiz ve gele-
ce imiz için yap lm t r.” diyor.

Anadolu Raylı Sistemler Kümesi 

Yönetim Kurulu Üyesi olan Railtur’un 

sahibi Halis Turgut Kayseri’deki aile 

şirketinin yük taşımacılığındaki biri-

kimini OSTİM Gazetesi'yle paylaştı.

Yük taşımacılığının en verimli yolu demiryolu 

5 Ocak günü Kayseri’de faaliyet gösteren 
Railtur’un ev sahipli ini yapt  ARUS 
yönetim toplant s na Küme Yönetim 

Kurulu Ba kan  Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç, Ba kan Yard mc s  Doç. Dr. Sedat 
Çelikdo an, OST M Ba kan  Orhan Ayd n 
ve yönetim kurulu üyeleri kat ld . 

Ankara metro ihalesindeki %51 yerli katk  
art n n s k  bir ekilde takip edilmesi karar-

la t r l rken k sa vadede bu uygulamalar n 
yerli sanayiciyi koruyaca  ancak uzun vade-
de mutlaka Milli bir markaya sahip olunmas  
gerekti i vurguland . 

ARUS Ba kan  ve Çankaya Üniversitesi Rek-
törü Ziya Burhanettin Güvenç, kümelenme-
nin ana hede  nin nihai yerli ürüne ula mak 
oldu unu belirterek sektördeki tüm aktörlerin 
kümede yer almas  gerekti ini hat rlatt . Doç. 
Dr. Sedat Çelikdo an ise “Kümenin bir yer-
li arac  üretimden yaz l ma kadar tasarlay p 
dünyada rekabet edebilecek bir marka ç kar-
mak zorunday z. dedi. 

Anadalu Rayl  Ula m Sistemleri Kümesi’ne 
ev sahipli i yapan Railtur Yönetim Kurulu 
Ba kan  Halis Turgut ise yük ta mac l n-
da demiryolunun %5’lik pay n n çok yetersiz 
oldu unu vurgulayarak bu konuda bir üni-

versite ara t rmas  yap lmas  
gerekti ini söyledi. Ayn  za-
manda Çankaya Üniversitesi 
Rektörü olan Küme Ba kan  
Ziya Burhanettin Güvenç bu 
alanda akademik çal malar n 
yönlendirilece ini bilginin 
üniversitelerden sahaya in-
mesinin hayati öneme sahip 
oldu unu belirtti.  

KayseriRay Ula m A. . Ge-

nel Müdürü Arif Emecan kamu al mlar nda 
yerli üreticilerin tercih edilmesinin önemi-
ne de inerek bürokratlar n önünde haz r 
mevzuatlar ve uygulama örneklerinin olma-
s  gerekti ini vurgulad . ABD ve AB’deki 
yerli al m kanunlar n n Türkiye’de de  ol-
mas n n bu süreci h zland raca n  belirtti.

OST M Ba kan  Orhan Ayd n ARUS’un 
çok k sa sürede h zl  yol ald n  ve üye ta-
leplerinin memnuniyet verici say lara ula -
t n  söyledi. Ayd n; yerli ve milli üretim 
konusunda ulusal bilinçlenme amac yla 
sosyal payla m platformu kurduklar n  ha-
t rlatarak rayl  sistemlerin tüm üyelerini ve 
ilgilileri de buradan bilgi payla m na davet 
etti. 

Ayd n; facebook.com/ortakvizyon adre-

sinden herkesin bu konudaki bilgi ve tecrü-

belerini payla mas n  istedi.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi (ARUS) Kayse-
ri’deki yönetim toplantısında yerli marka araç üretme 
kararı aldı. Uluslararası rekabet amacıyla offset’in kısa va-
dede geçerli olacağının tespit edildiği toplantıda gelecekte 
var olabilmek için %100 yerli tasarım olan raylı sistem 
aracının üretilmesi ve Türk markası olarak pazarda yer 
alması hedeflendi.

Raylı sistemlerde marka araç üretme kararı alındı
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1933 y l ndan bu yana geçerli olan Buy 
American Kanunu; kamu al mlar n-
da yerli ürün zorunlulu u getiriyor. 

Bu kanun hakk nda sizin de erlendirme-
lerinizi alabilir miyiz? Türkiye’de de buna 
benzer bir yasal düzenleme için neler ya-
p lmal d r?
Kamu al mlar nda yerli ve yabanc  ürün kul-
lan m na ili kin tart malar tüm ülkelerde bu-
lunmaktad r ve ülkeler yerli üreticilerini koru-
mak için çe itli yöntemler izleyebilmektedir. 
Bu yöntemlerin dayanaklar  yasal düzenle-
meler, ihale artnameleri, teknik k s tlamalar 
ve gönüllü-ihtiyari tercihler olabilmektedir. 
ABD’de uygulanan Buy American kanunu 
kamu ihalelerinde yerli üretimin kullan lma-
s na yönelik yasal düzenleme dayanaklar na 
iyi bir örnektir. Ancak bu kanunu Türkiye için 
uygulama olas l  çok dü üktür. AB ile ya-
p lan Gümrük Birli i Anla mas  çerçevesinde 
Türkiye’de kamu ihale kanunu AB mevzua-
t na ve normlar na uygun olarak uygulanmak 
zorundad r. Bu nedenle kamu ihalelerinde 
yerli üreticiler için aç k ayr cal klar getirile-
memektedir. Buna ra men ba ta Ba bakan-
l k genelgesi olmak üzere kamu ihalelerinde 
yerli üretimin tercih edilmesi ve kullan lma-
s na ili kin ayr cal klar da hayata geçirilmek-
tedir. Türkiye’de Buy American benzeri bir 
yap  kanun ile kurulamayacakt r. Ancak Buy 
American’ n sa lad  avantajlar özellikle 
ihalede artnameleri yolu ile k smen Türkiye 
için de uygulanabilecektir.

Ülkemizde %51 offset uygulamas  Ankara 
metro ihalesinde hayata geçirildi. Bunun 
yayg nla t r lmas  ve kanunla t r lmas  için 
neler yap labilir?
Ankara metro ihalesinde uygulanan %51 off-
set uygulamas  ihale artnamesi ile ayr cal kl  
uygulama yap lmas na yönelik önemli bir uy-
gulama örne idir. Bu uygulamay  genelle ti-
recek bir kanun tek ba na ç kar lamasa dahi 
genel ve katma bütçeli yat r m harcamalar  
ile yerel yönetimlerin yat r m harcamalar nda 
offset uygulamalar n  özendirici veya kurala 
ba lay c  (zorunlu hale getiren) düzenleme-
ler getirilebilir (Offset kapsam nda yap lacak 
yurtiçi al mlarda KDV istisnas , ertelemesi, 
geri ödemesi vb. gibi).

Yerli üretim 
ve milli üre-
tim aras nda 
fark var m -
d r?
Yerli üretim 
Türkiye için-
de yerli ve 
yabanc  veya 
yerli/yaban-
c  ortakl  
ile yap lan 
üretim, mil-
li üretim ise 
sadece yerli 
sermayenin 

üretimi gibi 
alg lanmaktad r. Böyle bir farkl l k bulun-
maktad r. Ancak hangisi daha yararl d r veya 
günümüz ekonomik ko ullar nda “kim yerli-
dir, kim millidir veya yabanc d r” tan mlamak 
oldukça karma k hale gelmi tir.

Milli marka çabalar  hakk ndaki 
 kirleriniz nelerdir?

Milli marka, günümüz küresel rekabet ko ul-
lar nda milli üretimden dahi daha önemli hale 

gelmi tir. Günümüzde markalar n yaratt  
katma de er milli üretimin yaratt  katma 
de erden daha yüksek hale gelmi tir. Bu ne-
denle Türkiye tüm iktisadi faaliyet alanlar n-
da milli markalar yaratmal d r. Bunun için de 
kendi üretim ve ürün teknolojisine sahip ola-
bilmelidir. Türkiye’nin küresel ölçekte en az 
10 milli markas  olmal d r.

Yerli ve yabanc  üreticilerin rekabetinde 
adalet sa lanmas  için yap lmas  gereken-
ler nelerdir?
Yerli ve yabanc  üreticilerin rekabetinde ada-
let sa lanmas  için yap lmas  gerekenler iki 
gruba ayr lmaktad r. Bunlardan ilki mevzuat 
ve düzenlemeler alanlar nda yap lacak iyi-
le tirmelerdir. kincisi ve daha önemlisi ise 
sat n alma yapan özel ve kamu kesimindeki-
lerin yerli ürünlere ve üretime kar  olu an ön 
yarg lar n n ve tutumlar n n de i mesidir. Bu 
konuda yerli üretimin kalitesinin, standartlar -
n n, teknolojisinin, ulusal ve uluslararas  refe-
ranslar n n daha iyi tan t lmas  ve kamuoyuna 
da anlat lmas  gerekmektedir.

Türkiye’nin yerli üreticileri korumas  için 
ç kar lmas  gereken kanunlar nelerdir?
Türkiye’de sadece yerli üreticileri korumak 
için bir yasa ç kart lmas  küresel rekabet ko-
ullar na uygun de ildir. Önemli olan yerli 

üreticilerin rekabet güçlerini artt racak uygun 
yat r m ve üretim ortam n n sa lanmas d r.

“Türkiye’nin küresel ölçekte
en az 10 milli markası olmalıdır”

Milli ve yerli üretim son günlerde sıkça konuşulan bir konu. Her sektörde 
bu iki kavramın nasıl gerçekleşeceği tartışılıyor. Diğer yandan milli marka 
kavramı da gündemde. Orta Anadolu Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Adnan Dalgakıran’a göre küresel rekabet koşullarında milli marka, milli 
üretimden daha önemli durumda. “Türkiye’nin küresel ölçekte en az 10 
milli markası olmalıdır.” diyen Dalgakıran bunun için ülkemizin kendi 
üretim ve ürün teknolojisine sahip olması gerektiğine işaret ediyor. 

Dalgakıran, OSTİM Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

"Milli marka, günümüz küresel rekabet koşullarında milli üretimden dahi daha 
önemli hale gelmiştir. Türkiye’nin küresel ölçekte en az 10 milli markası olmalıdır."

1962 yılında İstanbul’da doğan Adnan Dalga-
kıran, Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten son-
ra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden 
Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. Lise 
yıllarında iken aile şirketi olan Dalgakıran 
Kompresör’de iş hayatına atılan Adnan Dal-
gakıran, askerlik sonrası yönetimi devraldığı 
şirketin bugün 100 ülkeye ihracat yapan ve 5 
ülkede kendi şirketleri olan sektörünün dünya 
üzerindeki önde gelen isimlerinden birisi 
olmasını sağladı. 

3 dönemdir Orta Anadolu Makine İhracatçı-
ları Birliği Başkanlığı'nı yürüten Dalgakıran, 
bu görevi sırasında Türkiye Makine Sanayi 
Envanter’inin çıkarılmasını sağladı, makine 
sanayinin rekabet avantajını artıracak OSO 
(Ortak Satınalma Organizasyonu)‘nu 
projelendirip uygulamaya aldı. Ayrıca Türk 
makine kalite işareti olan Turqum Projesi’ni 
uygulamaya sokan Dalgakıran, yurt içinde 
makine üreticileri konusunda farkında-
lığı artırarak en büyük dış ticaret açığını 
oluşturan makine sektöründeki açık miktarını 
minimize etmeyi amaçlayan; Makine Tanıtım 
Grubu’nun oluşmasına öncülük ederek “TIKIR 
TIKIR“ kampanyasının yaşama geçirdi. Adnan 
Daldakıran, OAİB Makine 
İhracatçılar Birliği Baş-
kanlığı görevinin yanı 
sıra İstanbul Sanayi 
Odası Meclis Üyeliği, 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Yönetim Kurulu 
Üyeliği, TOBB Makine 
Sektörü Kurulu 
Üyeliği görevlerini 
de sürdürüyor.

OST M Yönetimi ile bir araya gelen
Yenimahalle Belediye Ba kan  Fethi

Ya ar, sanayi bölgelerine güvenip destek 
verildi inde d ar ya ihtiyaç kalmayaca n
söyledi. Ya ar, görevi devrald  ilk günlerde
yerli mal  al m  ile ilgili bir genelge yay nla-
d n  belirtti.

Yenimahalle Belediye Ba kan  Fethi Ya ar
yerli sanayinin desteklenmesi gerekti ini
kaydetti. OST M Yönetim Kurulu Ba kan
Orhan Ayd n ve Yönetim Kurulu üyeleri ile
kahvalt da bir araya gelen Yenimahalle Bele-
diye Ba kan  Fethi Ya ar, OST M bölgesinde
hayata geçmeye ba layacak olan projelerle il-
gili bilgi ald . 

Ankara'da sanayinin önemli bölgelerinden
birinin OST M Organize Sanayi Bölgesi ol-
du unu ifade eden Ya ar, böyle bir merkezin
Yenimahalle'de olmas n n ayr ca önemli ol-
du unu söyledi. Memur kenti olarak görülen
Ankara'n n art k sanayi merkezi olmaya aday
oldu unu da belirten Ya ar, yerli üretime ve-
rilecek destekle bu hede  n gerçekle ebilece-
inin alt n  çizdi. 

Görevi devrald  ilk günlerde yerli mal  al -
m  ile ilgili bir genelge yay nlad n  belirten 
Ya ar, “ lk i  olarak bürokratlar m  al mlar  
kendi bölgemizden yapal m, e er kendi böl-
gemizde bulam yorsak muhakkak yerli al m 
yapal m diye bir genelge yay nlad m. Bizim 
bölgemizde ve ülkemizde destek verildi i 
zaman her üretimi yapacak sanayi bölgeleri 
ve  rmalar var. Sanayi bölgelerine kamu ku-
rumlar , merkezi hükümet ve i  adamlar  ola-
rak inan p güvenirsek gerekli deste i sa lar-
sak bizim d ar ya hiçbir ihtiyac m z kalmaz” 
dedi. Ba kan Ya ar, sanayinin geli mesinde 
sadece hükümet yetkilileri ile de il, zaman 
zaman muhalefet ile de bir araya gelinerek 
görü  al veri inde bulunulmas  gerekti ini 
ifade etti. 

liği Baş-
in yanı 

anayi 
yeliği, 
çılar 

m Kurulu 
Makine 

rini 

"İlk işim yerli malı 
genelgesi yayınlamak oldu"
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Türk sanayisinin lokomotif sektörle-
ri aras nda yer alan Demir-Çelik ve 
Demir D  Metaller sektörü; olu -

turdu u üretim de eri, önümüzdeki y llar-
da ihracat ndaki art  potansiyeli ve imalat 
sanayine ara mal üretme niteliklerinden 
dolay  ülkemiz sektörel politika hede  e-
rinin gerçekle tirilmesinde büyük önem 
ta yor.

Demir-çelik ürünleri, çelik borular , alü-
minyum ve bak r ürünleri ile metal döküm 
ürünlerini kapsayan sektör; hammadde, lo-
jistik, enerji maliyetleri ba ta olmak üzere 
bir çok sorunla kar  kar ya. Krizlere kar  
hassas bir yap da olan çelik üreticilerinin 
sorunlar n n belirlenmesi ve çözüm yollar  
üretilmesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanl  taraf ndan haz rlanan 2012-2016 
Demir Çelik Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Plan  aç kland . Planda 5 farkl  he-
def için 24 eylem belirlendi.

Türk çelik sektörünün, d   pazarda  re-
kabetçili ini art rmak üzere geli tirilen 
planda; dünyadaki ve ülkemizdeki üretim 
kapasitelerinin yan  s ra ithalat ve ihracat 
rakamlar , güçlü-zay f yönlerle, tehditler 
ve f rsatlar s ralan yor. Devletin yapabile-
ce i katk lar ve al nacak tedbirler de ayr n-
t l  olarak ele al n yor. 

thalat m z daha fazla
Demir Çelik Sektörü Strateji Belgesi ve Ey-
lem Plan ’ndaki istatistiklere göre Çin, 2011 
y l nda 695,5 milyon tonla Dünya Ham 
Çelik Üretimi s ralamas nda liderlik koltu-

unda. Çin’i 107,6 milyon tonla Japonya 
ve 86,4 milyon tonla ABD izliyor. Türkiye 
ise 2011’de 34.1 milyon tonluk üretimle 10. 
s rada. Son 8 y lda %87 oran nda büyüme 
kaydeden Türkiye, Çin’den sonra üretimini 
en fazla art ran ülke.

Sektör, dünya genelinde 2008’deki petrol ve 
emtia  yatlar ndaki dü ü e paralel olarak 3. 
çeyrekte daralma e ilimine girerken 2009 
y l ndaki küresel krizin etkilerini hissetti; 
Türk çelikçilerinin üretimi ayn  y l %5,6 
geriledi. Di er yandan bu yönüyle dünyan n 
en büyük 10 çelik üreticisi ülkeler aras nda 
en iyi performans  gösteren 3. ülke oldu. 

Ülkemiz aç s ndan dikkat çeken göster-
gelerden biri ise ithalat-ihracat dengesi. 
2011’de ithalat n  20,4 milyar ABD dolar , 
ihracat n  ise 11,2 milyar ABD dolar  ek-
linde gerçekle tiren Türkiye yass , vas   ve 
paslanmaz çelikte net ithalatç  konumunda. 

Türk çelik sektörü, 2011 y l nda 22,9 mil-
yon ton uzun ürün üretirken, tüketim 13,7 
milyon ton seviyesine yükseldi. Yass  ürün-
lerde ise 15 milyon tonun üzerinde üretim 
kapasitesine sahip olunmas na ra men, 
yaln zca 9,08 milyon ton yass  ürün üreti-
lebilirken, 13,2 milyon ton seviyesinde ger-
çekle en tüketim için 6,4 milyon ton ithalat 
gerçekle tirildi. 

thalat bask s n n ha   ememesi, yass  ürün-

lerde kapasite fazlal na ve sektörün mil-
yarlarca dolar yat r mla olu turdu u yass  
ürün üretim kapasitelerinin at l kalmas na 
neden oldu.

Yat r mlarda yerli çelik kullan lacak
Demir Çelik Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Plan ’yla ilgili aç klama yapan Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  Nihat Er-
gün, strateji belgesinde ikinci hedef olan 
''Üretim Altyap s n  Geli tirmek'' ba l  
kapsam nda; Kamu yat r mlar nda en yük-
sek katma de eri sa layacak ekilde yerli 
girdi kullan m n n te vik edilece ini be-
lirtti. Rüzgâr enerjisi yat r m sözle mele-
rinde, rüzgar türbinleri yat r m nda ba ta 

sfero döküm ve yass  çelik olmak üzere 
yerli girdi kullan m n n te vik edilece ine 
i aret eden Ergün, ''Çevreye yönelik olarak 
at k yok etmeye yönelik makine ve ekip-
man yat r mlar na te vikler uygulanacak. 
Bölgesel enerji boru hatlar nda yerli sac 
kullan larak üretilen çelik borular n ve di-

er yerli malzemelerin kullan m na öncelik 
verilecek. Bu projelerle ilgili yat r mlara 
vergi indirim te viki de sa lanabilir, bu-
nun üzerinde çal aca z. Demir ve demir 
d  cevher aramalar na önem verilecek ve 
maden aramalar  desteklenecek. Demir-çe-
lik sektöründe, enerji verimlili inin art r l-
mas na yönelik proje ve çal malara destek 
verilecek” dedi.

Kamu  al mlar nda  ve  resmi  ihalelerdeKKyerli  üretim desteklenmelidir. haleKK
Kanununun  dü ük  teklif  ba lay c l na son
verilmelidir.  Tüm  kamu  ihalelerinde  ve  ya-
t r mlar nda, özelle tirme yat r mlar nda kat-
ma de eri yüksek yerli üretim ve yurt içinde
istihdam  yarat c   yat r m artlar   getirilmeli
ve uygulamaya  konmal d r.  Fiyat  listelerin-

de  %15  oran nda  yerli mal  kullan m avantaj
getirilmelidir.

AB  ülkelerinde  yap lan  kamu  ihalelerinde
yerli  üretim desteklenmektedir.  Bu  durumda,
Türkiye’nin de AB ile mütekabiliyet çerçeve-
sinde, benzer uygulamalar  hayata  geçirme-
sinde fayda mülâhaza edilmektedir. 

Kamu yatırımlarında 
yerli çelik teşvik edilecek

2012-2016 Demir Çelik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı açıklandı. Türk çelik sektörünün tüm yönleriyle 
incelendiği planda 5 temel hedef bulunuyor. Bu hedefler paralelinde göze çarpan önemli ayrıntılardan biri de 

“Kamu yatırımlarında yerli girdi kullanımının teşvik edileceği” şeklinde. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, kamu yatırımlarında en yüksek 
katma değeri sağlayacak şekilde yerli girdi 
kullanımının teşvik edileceğini belirtti. 

Demir Çelik Üreticileri Derneği 
Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan,

mevzuatta yerli mamul kullanımında 
%15 oranında fiyat avantajı sağlana-
cağı yönünde ibareler bulunduğunu 
ancak uygulama aşamasında kullanıla-
madığını belirtiyor.

Önümüzdeki dönemde sektöre 
damgasını vuracak en önemli gündem 
maddelerini; iç piyasadaki talebin 
canlanması açısından kentsel dönü-
şüm, otoyollar, altyapı çalışmaları,
üçüncü boğaz köprüsü ve İstanbul’a 
üçüncü havaalanı gibi projeler;
sektörel açıdan ise, Dahilde İşleme 
Rejimi uygulamaları, AB ile aramızdaki 
sektörün aleyhine çalışmaya başlayan
ve AB’nin tek taraflı olarak avantaj 
sağlayacak şekilde değiştirdiği Serbest
Ticaret Anlaşması’ndaki aksaklıkların 
giderilmesi, enerji girdi maliyetleri ve 
sektörün üzerindeki fonlar ve vergiler
olarak sıralayan Yayan, “AB’nin devlet 
yardımlarını yasaklayan hükümlerinin
gözden geçirilerek, katma değeri 
yüksek ürünlerin üretimine yönelik 
yatırımlara devlet yardımları verilebil-
mesini mümkün kılacak ve sözkonusu 
yatırımların önünü açacak şekilde
revize edilmesine ihtiyaç duyulmakta-
dır.” diyor.

Yayan, kamu alımlarında yerli girdi 
kullanımı ile ilgili ise şu değerlendir-
mede bulundu: Mevzuatta yerli mamul 
kullanımında %15 oranında fiyat
avantajı sağlanacağı yönünde ibareler
bulunmakla birlikte, söz konusu 
avantajın uygulama safhasında kul-
lanılamadığına dair bilgiler alınmak-
tadır. Fiyat listelerinde yer alan %15
oranında yerli malı kullanım avantajı, 
fiiliyatta da uygulanmalıdır. Ülkemizde 
uygulanmakta olan Dahilde İşleme
Rejimi, yurtiçinde yeterli miktarda 
üretimi bulunan ürünlerde dahi ithal
girdiyi teşvik etmeyi sürdürmektedir. 
Yerli girdiye teşvik sağlanabilmesi için, 
öncelikle Dahilde İşleme Rejimi’nin 
yerli ürünleri 
ithal ürünler 
karşısında 
dezavantajlı 
konumda 
bırakan 
uygulamala-
rının gözden 
geçirilmesine 
ihtiyaç duyul-
maktadır. 

HEDEFLER
Türk çelik sektörüyle ilgili kapsaml  analizlerin 
bulundu u 2012-2016 Demir Çelik Sektörü 
Strateji Belgesi ve Eylem Plan ’nda önümüzdeki 
döneme ili kin 5 hedef belirlendi.

1. Hukuki ve dari Düzenlemeleri Yapmak

2. Üre  m Altyap s n  Geli  rmek

3. D  Ticare  e Aksayan Yönleri Gidermek

4. nsan Kaynaklar n  Geli  rmek

5. Ar-Ge Kapasitelerini Geli  rmek

TÜRK YE HAM ÇEL K ÜRET M  (Milyon Ton)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 De i im (05-11)

20,9 23,3 25,7 26,8 25,3 29,1 34,1 63%

Kaynak: Dünya Çelik Birli i sta  s  kleri

Hedef 2: Üretim Altyapısını Geliştirmek
Eylem Adı: Kamu yatırımlarında en yüksek katma değeri sağlayacak 

şekilde yerli girdi kullanımı teşvik edilecektir.  

Dr. Veysel Yayan 
DÇÜD Genel Sektreteri

“Yerli çelik kullanımında 
fiyat avantajı sağlanıyor”
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Her ö retmene ve ö renciye tablet 
bilgisayar n da verilece i projenin 
süreçlerinde yer alan isimlerden 

Milli E itim Bakanl  E itim Ortamlar n n 
Ö renme Süreçlerinin Geli tirilmesi Grup 
Ba kan  Tunay Alkan, panel tip etkile imli 
tahta ve tabletin yerli imkanlarla üretilece-
ini belirtiyor. Alkan, panel tip etkile imli 

ak ll  tahtan n hem tebe ir, hem mürekkepli, 
hem de pasif bir kalem ya da parmakla kulla-
n labilen yenile imci bir yap da dizayn edil-
di ini ifade ediyor.

E itim ve ö retimde f rsat e itli ini sa la-
mak ve okullardaki teknolojiyi iyile tirmek 
amac yla bili im teknolojileri araçlar n n 
ö renme-ö retme sürecinde daha fazla duyu 
organ na hitap edilecek ekilde, derslerde 
etkin kullan m  için; okulöncesi, ilkö retim 
ile ortaö retim düzeyindeki tüm okullarda 
yönelik ba layan Fatih Projesi’nde 570.000 
dersli e LCD Panel Etkile imli Tahta ve in-
ternet a  altyap s  sa lanacak. 

Ak ll  tahta, bilgisayar ekran n n yans d  
veya olu tu u yüzey ile do rudan parmak 
ve/veya aktif ya da pasif kalem ile kullan c -
n n bilgisayar  kullanmak için etkile ime ge-
çebildi i e itime özel üretilmi  donan m ve 
yaz l mlar  ile tüm tahtaya yaz p çizdi iniz 
içerikleri yorumlayabilen, kaydeden, kay-
dedilmi  bilgileri ça rabildi iniz yaz l m  
bulunan e itim arac .

LED ayd nlatmal , LCD, Panel Tip Etkile-
imli Tahta’n n ortaya ç k  ve uygulama 

süreçleri hakk nda bilgi veren Milli E itim 
Bakanl  E itim Ortamlar n n Ö renme 
Süreçlerinin Geli tirilmesi Grup Ba kan  
Tunay Alkan, kullan mda olan ak ll  tahtayla 

projeksiyon temelli ak ll  tahta aras ndaki te-
mel fark  “ayn  anda tebe ir ve kalemin kul-
lan labilmesi” olarak aktard . Milli E itim 
Bakanl 'n n tüm okullarda ba latt  Fatih 
Projesi’nde e itime fakl  bir nitelik kazand -
racak ak ll  tahtalarla ilgili de erlendirme ya-

pan Alkan “Ak ll  tahta tasar m m z teknolo-
jideki dönü üm trendine uygun bir ürünüdür. 
Asl nda milenyumda birçok alanda oldu u 
gibi özellikle teknolojide daha da özeline 
inecek olursak bili im teknolojisinde (ICT) 
büyük bir de i im ve dönü üm ya anmak-
tad r. Bu de i im ve dönü ümün sanc s  çe-
kilmektedir. Bu özellikle PC’den notebooka 
de i en sürecin tablete dönü ümü ve sunum 
cihazlar nda da art k projeksiyondan daha 
öne ç kacak olan Smart LCD/LED teknolo-
jisidir. Art k merdiven alt nda PC toplama 
devri sona ermektedir.” diyor.

Panel tip ak ll  tahtan n fark
Bir k s m okullarda s n f ba na olmasa da 
projeksiyon veya projeksiyon temelli fark-
l  ak ll  tahtalar mevcut oldu unu anlatan 
Alkan’a göre projeksiyonun e itime, büyük 
alana yans  yapabilen bir gösteri cihaz  olma-
s  d nda bir katk s  yok. Alkan “E itimde 
kullan lacak gösteri cihazlar n n etkile imli 
olmas  gerekir. Bu da etkile imli tahta de-
mektir ki, projeksiyon ile etkile im sitemi 
birle erek genelde ak ll  tahta tabir edilen 
elektronik e itim teknolojisi cihaz  ortaya 
ç km t r.” de erlendirmesini yap yor. 

Tunay Alkan, E itimde Fatih Projesi çer-
çevesinde geli tirilen Panel Tip Etkile imli 
Tahta ile klasik projeksiyon temelli ak ll  
tahtalar göre avantajlar n  öyle özetliyor: 
Ö retmenin e itim ö retimde araç olarak 
kullanaca , ö rencilerin de okuldan bilgiye 
ula ma yolar ndan biri olarak kullanacak-

lar  etkile imli elektronik tahtalar, güvenli 
a  üzerinden her s n f n internete ba lanmas  
avantaj n n yan nda ö rencinin e itimdeki en 
önemli duyu organlar ndan göze ve kula a en 
etkili biçimde hitap eden bir yap ya sahiptir. 
Ö rencilerin kavrama düzeylerini art rarak 
ö renme sürecini k saltacakt r. Ayr ca k sa 
sürede ö renmeden ortaya 
ç kan vakitte ö retmenin 
ö renciler ile bireysel il-
gilenmeye ay rd  vakit 
artacakt r. Anla lmas  zor 
olan kazan mlar için tahta 
ile etkile im kuracakt r. 
Bu etkile imde resim, 
ses, video ve animasyon 
ile takviye edilen yöntem 
kullan lacak olup, ö retim 
ortam  zenginle tirilerek 
kavrama düzeyi art r lm  
olacakt r.

Fatih Projesi sürecinde geli tirilen ak ll  tah-
ta, darbelere kar  güçlendirilmi , temperli 
tabir edilen dayan kl  bir cam ile korumal  bir 
yap da imal edilmi tir. Ayr ca LED ayd nlat-
mal , LCD tabanl , üzerine soketli bilgisayar 
konumland r lm , özel kalem kullan m  ge-
rekmeyen, üç farkl  nesil ak ll  tahtan n bir 
araya getirildi i, hem tebe ir, hem mürek-
kepli, hem de pasif bir kalem ya da parmakla 
kullan labilen yenile imci bir yap da dizayn 
edilmi tir. Bu tahtan n ömrü en az 35.000 
saat olup son an na kadar ayn  görüntü ka-
litesini koruyabilen bir yap dad r. Ortam n 
karart lmas na ihtiyaç olmay p, gölge ortaya 
ç karmaz. Kullan m için ayr  bilgisayar ge-
rekmedi inden pratik ve kullan l d r. 

Tebe irli tahta üretimi de 
bu süreçte ba lad

Ülkemizin uzun y llar tebe irli tahtay  bile 
yurtd ndan temin etti ini aktaran Tunay 
Alkan, yeni ak ll  tahtan n kendi ekosiste-
mini de olu turdu unu, bununla birlikte yan 
sanayinin de buna paralel geli ece ini ifade 
etti. “Biz bu i e ba lad m zda tabletin ve 
ak ll  tahtan n yerli imkanlarla üretilebilece-
ini hiç kimse dü ünmüyordu.” diyen Alkan, 

Panel Tip Etkile imli tahtan n ortaö retim 
seviyesindeki mesleki e itim hariç tüm lise-
lerde kullan mda oldu unu söyledi. 

Alkan, “De i im ve dönü ümün inan lmaz 
bir h zla gerçekle ti i günümüzde, de i im 
ve dönü ümler e itim ortam ve süreçlerine 
de ister istenmez etki etmektedir. Bu ortam 
ve süreçlerde kullan lan yöntem, teknik, araç 
ve gereçlerinde bu durumdan etkilenmeme-
si kaç n lmazd r. Hatta e itimciler olarak 
geli en teknolojinin i imizi kolayla t rma 
yönünde getirdi i avantajlar  e itim süre-
cinin içine kazand rmam z gerekmektedir. 
E itimde Fatih Projesi geli tirme sürecinde 
tasarlanan Panel Tip Etkile imli Tahta e itim 
ortamlar ndaki e itim arac  olan tahta geli-
iminde bir ç r açm t r. Bu tahta türü ile 

ilgili özellikle harmanlanm  ö renme yön-
temi de göz önünde bulundurarak, mevcut 
ö retim sürecinde ders anlat m nda kullan -
lan ö retim yöntem ve tekniklerinin bu yeni 
e itim arac na uyarlanmas  ve geli tirilmesi 
ile ö renme h zlanacak ve kal c  olacakt r. 
Bu avantajlar k sa süre içerisinde beklenen-
den daha fazla oranda ö retmenler taraf ndan 
kullan m oran n n yükseltecektir.” dedi.

Tebeşirli tahtayı bile 25 yıl ithal ettik
Fatih Projesi kapsamında 85 bin akıllı tahta yerli üretildi ve kullanılmaya başlandı. İkinci aşamada mesleki ve teknik eğitim okullarının yaklaşık 85 bin sınıfınınj p y y ş ş ğ y ş
akıllı tahta ihtiyacı ihale sürecinde. Arındından okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardan oluşan temel eğitim okullarının sınıfları için projenin ihaleleri gerçekleştiri-y ş ğ ç p j g ç ş
lecek. Projenin parçası olan tabletler de yerli üretim vizyonuyla ihale ediliyor. Proje ile ilgili spekülasyonlar biryana bu sayede ortaya çıkan çarpıcı bir gerçek var:j p ç y y y y j g p y y y y ç ç p g ç
Türkiye 25 yıldır emaye tebeşirli tahtasını bile ithal ediyordu.y y y ş y

Fatih Projesinin gerçekleştirilmemesi
halinde Türkiye’nin 20 yıl içinde
50 milyar lirası eğitim teknolojisi
ve bilişim cihazları ithalatı ile ülke
dışına çıkacaktı.   Büyük oranda cari
açığa sebep olacak bu durum Fatih 
Projesindeki yerlileştirme çabaları ile 
önlenmiş oldu. Proje için üretilen akıllı
tahta ve tabletlerin yerli tasarımlar ve 
teknolojilerle yapılaması aynı zamanda 
bir ekosistem oluşturacak. Bu sayede
gelişen sanayi ve teknoloji başka sektör
ve ürünlerin de Milli imkanlarla yapıl-
masını sağlayacak. Böylece Türkiye’nin 
kaynaklarının dışarıya çıkması engel-
lenebilecek. Fatih Projesi sürecinde 
Yenilik ve Eğitim Teknolojilerinde Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 
Tunay Alkan akıllı tahta ve tabletlerin
yerli üretilebileceği konusunda için üst
düzey bürokratların ülkenin sanayine 
ve teknolojik birikimine güvenmesi için
büyük çaba sarf etmiş.

Tunay Alkan
Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Ortamlarının Öğrenme 
Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanı
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Bölgesel kalk nma modeli olan kü-
melenme çal malar  hakk nda far-
k ndal k olu turarak, kümelenme 

olgusunun Türkiye’de yayg nla t r lmas  ve 
geli tirilmesine yönelik faaliyetlerini sür-
düren Anadolu Kümeleri birli i Platfor-
mu (AK P), 3. toplant s n   Konya Sanayi 
Odas ’n n ev sahipli inde 26 Ocak 2013 
tarihinde gerçekle tirdi. Bat daki küme faa-
liyetlerinin kar la t rmal  olarak de erlen-
dirildi i ve faydal  sonuçlar n n anlat ld  
toplant da kümelerin en önemli hede  nin 
milli markalar olmas  gerekti i mesaj  ve-
rildi. 

Konya Sanayi Odas  Ba kan  Tahir Büyük-
helvac gil, Çankaya Üniversitesi Rektörü 
ve AK P Yönetim Kurulu Ba kan  Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç, OST M Yönetim 
Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, OST M Tek-
noloji A. . Yönetim Kurulu Ba kan  Doç. 
Dr. Sedat Çelikdo an, kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin kat ld  toplant n n ilk bö-
lümünde AK P üyesi kümelerin tan t m  ya-
p larak faaliyetleri hakk nda bilgiler verildi.

Yerli sanayicilerin yurtd nda ba ar  öykü-
lerine imza atarken ülkemizde yeteri kadar 
destek bulamad  dile getirilen AK P’in 
Konya bulu mas nda; ülkemizin ilk mil-
li ana muharebe tank  Altay’ n motorunun 
da milli olmas  için çal malara ba lanmas  
karar  al nd . Bu amaçla kurulacak Motor 
Transmisyon Kümesi’nin gerekli giri imle-
ri yapmas  ve Türkiye genelinde kamuoyu 
olu turulmas na yönelik ad mlar atmas  gö-
rü ünde birle ildi. OST M Teknoloji A. . 
Yönetim Kurulu Ba kan  Sedat Çelikdo an, 
“Milli tank Altay’ n motoru böyle giderse 
yabanc lara dönecek. Mevcutlar Alman 
mal . Motor Transmisyon Kümelenmesi-
ni Türkiye’ye yayarsak, bir bütün olursak; 
siyasete gidip “tank motorunun yerli yap l-
mas n  istiyoruz, biz bunu yapar z” diyerek 
bütün Türkiye’yi harekete geçirirsek bunu 
ba arabiliriz.” dedi.

 “Üretimin oldu u yerde huzur vard r”
Toplant n n ev sahibi Konya sanayi Odas  
Ba kan  Tahir Büyükhelvac gil aç l  ko-
nu mas nda ülkemize inan lmaz bir de i im 
ya atarak yeni bir vizyon çizen 2023 hede-
 nde insan m z n giri imci gücü ve cesare-

tinin bulundu unu kaydetti. Türk özel sek-

törüne herkesin çok eyler borçlu oldu una 
dikkat çeken Büyükhelvac gil, “Bugün hep 
beraber Türk pasaportunun farkl l n  ya-

yorsak bunun alt ndaki çal malar  yads -
yamay z. Üretmenin ne demek oldu unu, 
o insanlar n neler çekti ini tam olarak an-
layabilmi  de iliz. Üretimin k ymetini bil-
di imiz gün hepimiz herhalde onlara daha 
çok sayg  duyaca z diye dü ünüyorum. 
Çünkü 150 milyar dolarl k ihracat rakam -
n  gördü ümüz ve hedef koyabildi imiz bir 
yap da tart lmaz tek gerçek var; Türk özel 
sektörü. Tabii ki onlar yaln z ba na yapma-
d  ama akabinde üniversite-sanayi i birli i 
önemliydi. Üniversitenin deste ini alan e-
hirler, irketler bir yerlere geldi. Üniversi-
tedeki bilgiyi, katma de eri, oradaki teoriyi 
prati e dönü türüp de patente uygun hale 
getirirsek daha güçlü hale gelmi  olaca z.” 
dedi.

Ba kan Büyükhelvac gil öyle devam etti: 
Kümeler çok önemli. Bizim kültürümüzde 
var; birlik beraberli in oldu u yerde rahmet 

geliyor, ayr l kta azap geliyor. Ayn  sek-
tördeki insanlar n anla abilip, payla abilip 
sayg  çerçevesinde ileriye dönük yol hari-
talar n  ortaya koyduklar  bir yap y  olu -
turmak zorunday z. Kümelenme dedi imiz 
ortak akla çabuk ula abiliyor olmam z 
laz m. Bir ülke savunma sanayisini kendi 
yapabiliyorsa, katma de eri yüksek tekno-
lojiyi ve ürünleri üretebiliyorsa, sanayisi ve 
ekonomik yönü, üretimi güçlüyse o vakit 
ülke güçlüdür. Üretimin oldu u yerde ihra-
cat vard r, i , a  ve huzur vard r. 

“Sorunlar n çözümü kümelenmededir”
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n konu mas nda; bundan sonra dünya-
da en çok duyulacak kavramlar n; rekabet, 
hayatta ve ayakta kalabilmek, gelecekte var 
olabilmek ve   rmalar m z  gelece e ta ya-
bilmek oldu unu söyledi. 

Ayd n, “Sadece  rmalar m z  de il bölge-
lerimizi ve ülkemizi bir ad m önde tutmak 
için birlikte hareket etmenin zorunlulu unu 
her geçen gün daha iyi anl yoruz. Yapt -
m z çal malardan da ne görüyoruz? Kü-
melenmeden bir sonuç ç k yor mu? Bunun 
bir katk s  var m ? diye bakt m z zaman; 
biz özellikle kendi bölgemiz aç s ndan de-

erlendirirsek; bunun çok önemli oldu unu 
her geçen gün daha iyi anlamaya çal yo-
ruz. Buradan i birli i ve güçbirli i do uyor. 
Türkiye’nin ihtiyaçlar na ve problemlerinin 
çözümüne bakt n z zaman da bu  rmala-
r , gruplar , üniversiteyi, sanayiyi ve kamu 
kurumlar n  bir masaya oturtmadan, birlikte 
kafa yormadan da bunlar n çözümünü do -
rusu çok kolay görmüyoruz. Bu nedenle kü-
melenmeyi önemsiyoruz ve buna daha çok 
odaklan yoruz. Ülkemizdeki bir çok soru-
nun çözümünü de do rusu burada görüyo-
ruz.” de erlendirmesinde bulundu. 

“Biz yapamay z anlay na 
inand r lm z”
Konya’ya h zl  trenle geldiklerini ancak bu 
arac n tamamen yabanc  oldu una dikkat 
çeken Orhan Ayd n unlar  kaydetti: Biz bu 
trene binmeyi hak etmiyoruz. Biz çok güzel 
sat n almac y z. Bize bunu empoze etmi ler. 
Bizi h zl  tren gibi araçlar  yapamayaca m -
za ikna etmi ler. Bunu yapanlarla ayn  kita-

b  okuyor, ayn  dersi görüyoruz ama “onlar 
yapabilir biz yapamay z” anlay  var, buna 
inand r lm z. Bunlar  de i tirmenin tek 
yöntemi bir araya gelmek. Küresel sistem-
ler geliyor, ne almam z gerekti ini, nas l 
ya amam z gerekti ini, nas l dü ünmemiz 
gerekti ini bize dikte ettiriyorlar. Ya buna 
raz  olaca z ya da bu gömle i ç kartaca z. 
Yapmam z gereken çok i  var. Bunlar  tek 
ba na,  rma olarak yapamay z. Bir araya 
gelece iz, kümeler bunun için çok önemli. 

Yerli üreticilerin kamuyla olan ili kilerin-
de s k nt lar ya ad klar n , bürokrasiden 
y ld klar n  anlatan Ayd n, “Kayseri’de-
ki rayl  sistem üreticisi, “bütün üretimimi 
Avrupa’ya gönderiyorum” diyor, bir ba ka 

 rmam z Almanya ve Amerika’da rayl  sis-
temler yap yor. Türkiye’ninkini neden yap-
mad  soruldu unda “Dosyamla gitti im 
zaman itibar edilmiyor” diyor. Bu imkanlar 
burada dururken biz yabanc  trene neden 
biniyoruz? Ankara’n n metro ihalesini alan 
Çin  rmas yla görü tü ümüzde üreticile-
rimiz; biz bu arac n bojilerini, asesini, iç 
donan mlar n , klimas n  yapar z diyor. Bir 
araya gelmeden dolay  bir çok eyi çözdü-

ümüze inan yorum.” eklinde konu tu. 

“Kümelenme nesiller boyu sürmelidir”
Toplant da “Kümelerin Sürdürülebilirli i” 
konulu bir sunumla yurtd ndaki küme-
lenme modellerini tan tan Çankaya Üni-
versitesi Rektörü ve AK P Yönetim Kurulu 
Ba kan  Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, 
ülkemize gelen bütün ithal ürünlerin arka-
s nda küme çal malar n n oldu unu öze-
likle Avrupa’n n bunu çok ileri boyuta ta-

d n  hat rlatt . “Bu gelen ürünleri dolu 

Anadolu Kümelerinden Ortak Adım
Türkiye’deki kümeler ve küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliğiy g ş ş ğ y ğ y ş ğ

Platformu’nun (AKİP) 3. toplantısı “Kümelerin Sürdürülebilirliği” temasıyla Konya Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Altay tankı-p ğ y y y g ç ş p y

nın üretimiyle ülkemizin gurur verici bir adım attığı belirtilerek motor üretiminin de milli olması için girişim başlatılması kararı alındı.y g ğ ç g ş ş

Tahir Büyükhelvacıgil 
Konya Sanayi Odası Başkanı 

• “Biz bir ve beraber ola-
bilmeyi, ortak akılda aynı 
sektördeki firmaların birbiriyle 
anlaşabilmesini sağlayabilmek 
ve elbirliğiyle bunu başarmak 
zorundayız.”

•“Bir ülke savunma sanayisini
kendi yapabiliyorsa, katma
değeri yüksek teknolojiyi ve 
ürünleri üretebiliyorsa, sana-
yisi ve ekonomik yönü, üretimi 
güçlüyse o vakit ülke güçlüdür. 
Üretimin olduğu yerde ihracat 
vardır, iş, aş ve huzur vardır.”

Orhan Aydın
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 

• “Bizi hızlı tren gibi araçla-
rı yapamayacağımıza ikna
etmişler. Bunu yapanlarla 
aynı kitabı okuyor, aynı dersi
görüyoruz ama “onlar yapabilir 
biz yapamayız” anlayışı var, 
buna inandırılmışız. Bunları 
değiştirmenin tek yöntemi bir 
araya gelmek.”

•“Türkiye’nin ihtiyaçlarına ve 
problemlerinin çözümüne bak-
tığınız zaman da bu firmaları, 
grupları, üniversiteyi, sana-
yiyi ve kamu kurumlarını bir 
masaya oturtmadan, birlikte
kafa yormadan da bunların 
çözümünü doğrusu çok kolay 
görmüyoruz.”

ANADOLU KÜMELER  
B RL  PLATFORMU
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Motor üreticilerin Motor Transmisyon 
Kümelenmesi ad yla yeni bir olu-

um ba latt klar n  bildiren OST M Tek-
noloji A. . Yönetim Kurulu Ba kan  Doç. 
Dr. Sedat Çelikdo an, kümelerin hede  -
nin milli markalar olmas  gerekti ini söy-
ledi. Türkiye’de bu anlamda güzel örnek-
ler oldu unu hat rlatan Çelikdo an, bunun 
da artmas  gerekti ini anlatt . Bir ürünün 
milli kimli e sahip olmas nda en belirgin 
ölçütün tasar m oldu unu kaydeden Se-
dat Çelikdo an Konya’da yap lan al mda 
yerli ürünleri görememenin üzüntüsünün 
ya and n  aktard . Çelikdo an, “Ray-
l  ta tlarda 2 tane markam z ç kt . Biri 
Bursa’da pekböce i ad  alt nda bir araç 
geli tirdi. Serti  kasyonlar n  da tamamla-
d . Bu arac m z yurtd ndaki fuarlarda da 
ilgi gördü. Bunu Konya’da, Samsun’da, 
Kahramanmara ’ta kullanabilirsiniz. Böy-
le bir gerçek varken Konya’daki ihalede 
bu ürünün yer almamas na üzülüyoruz. 
Ankara metrosuna yönelik olarak tasar m 
ve yan sanayi çal malar na ba lan yor. 
Orada da bir milli marka do acak. Bir di-

er milli markam z da tanker vagonlar nda 
var Kayseri’de. Türkiye’de itibar edilme-
di i için Almanya’ya ihraç ediliyor. Rayl  
ta tlar kümesinde kullan c  ile sanayici 
bir arada olunca ihtiyaçlara dönük çal -
labiliyor.” dedi. 

“Konya’dan yükselen sesin 
arkas n  getirelim”
Doç. Dr. Sedat Çelikdo an konu mas nda 
milli tank Altay’ n motorunun da mutla-
ka yerli ve milli olmas  gerekti ine i a-
ret etti. Bunun ayn  zamanda strajetik bir 
önem oldu una de inen Çelikdo an Mo-
tor Transmisyon Kümesi ad  alt nda yeni 
bir çal maya ba land n  ve bu kanalla 
Altay tank na ait motorun yüzde yüz mil-
li imkanlarla yap labilmesi için kamuoyu 
olu turulmas n n art oldu unu ifade etti.  

Çelikdo an, “Türkiye’nin kendi motoru-
nu bütün çe itleriyle yapmas  laz m. Küme 
hareketini devam ettirece iz. Hede  nde 
Türkiye’nin markalar n  ç karmak olmal . 
Konya’dan bir kahraman bir gazetede yay n 
yapt . Bu tank motoru u anda böyle gider-
se yabanc lara dönecek. Mevcutlar Alman 
mal , bir  rman n haz rl  da yok. Bu küme 
hareketini Türkiye’ye yazarsak, bütün Tür-
kiye bir olursak; siyasete gidip “Tank moto-
runun yerli yap lmas n  istiyoruz, biz bunu 
yapar z!” diyerek bütün Türkiye’yi harekete 
geçirirsek bunu ba arabiliriz. Konya’dan 
tank motorunu yapmak için yükselen sesin 
arkas n  getirelim. Biz bu tank motorunu 
yapmazsak d ar ya ba ml  olaca z ve 
tanklar  verimli kullanamayaca z. Milli 
tank m z n motorunu da milli istiyoruz. Bu 

motor, sanayinin do u una da sebep olacak-
t r.”  dedi.

Toplant n n sonunda Konya Sanayi Odas  
Ba kan  Tahir Büyükhelvac gil milli tank 
Altay’ n motor üretimi için ilk ad m  ata-
caklar n ; konuyu tüm kesimlerin gündemi-
ne ta yacaklar n  belirtti.  

Altay tankının motoru için
kritik aşama da tamam

ya muruna benzetebiliriz. Bu dolular n dü -
me h z  ve büyüklükleri bugün bizi ezecek 
boyutta de il. Cep telefonlar , bilgisayarlar, 
otomobiller, hastanelerde kullan lan geli -
mi  t p cihazlar  hepsi yabanc  ürünler ya-
banc  markalar. Bunlar ülkemize her yerden 
bir dolu ya muru gibi geliyor. Önümüzdeki 
5-10 y l içerisinde bu dolunun iddeti git-
tikçe artacak daha sert ve ac mas z olacak 
ve bunu teknoloji tufan  olarak isimlendiri-
yoruz.” diyen Güvenç, ayakta kalabilmenin 
tek yolunu her sektörde kümelenme olarak 
gösterdi. Kümelenmenin tasarlanmas , ku-
rulmas  ve sürdürülebilmesinin önemine 
i aret eden Rektör Güvenç, “Bu, bugünden 
yar na bitecek bir proje de il. Bu, nesiller 
boyu sürmesi gereken, d  dünyayla rekabe-
te kar  bizi koruyacak bir gemi.” dedi. 

“Ortak bak  aç s  geli tirmeyen 
sektörler y ndan ibarettir”
Kader birli i yapmam , ortak hayaller kur-
mam , ortak gelecek için gönül vermemi , 
ortak Ar-Ge yapmayan ve ortak tehditle 
mücadele etmeyen sektörlerin y ndan 
ibaret oldu unun alt n  çizen Güvenç öy-
le devam etti: Gelece e dönük bak lar n 
birle ti i, kader birli i yapt , ruh kat ld -

 zaman kümele me ba l yor. Her sektör 
bunlar  yapmazsa büyük darbe yiyecek. 
KOB ’lerimiz tek ba lar na yurtd ndaki 
büyük kümelerle rekabet edemezler. Avru-
pa’daki kümelere bakt m z zaman; bin, 2 
bin tane üyesi olan kümeler var. Avrupa’da 
bu yap lar s n rl  sorumlu sosyal irket ola-
rak kar l k buluyor. Devlet faaliyetlerinde 
vergi indirimi ve mua  yeti sa l yor. Her bir 
kümede 50’ye yak n üniversiteyi görebili-
yoruz. Bizde bu kültür de yayg nla mad . 
Bölgedeki tüm üniversitelerin sektörel baz-
da kurulan kümlere destek vermesi laz m. 
Hangi sektörde küme kuruluyorsa o bölge-
deki tüm üniversiteler, kamu kurumlar  do-

al üyesidir. Birlikte gelece i in a etmemiz, 
tehdide kar  birlikte mücadele etmemiz 
gerekiyor. KOB ’leri, sanayicileri sahaya 
sürüp “hadi siz vatan  kurtar n, ihracat  500 
milyar dolara ç kar n” demekle bu i  olmaz. 
Bürokrat da, üniversiteler de sahaya inecek, 
KOB ’lerle birlikte ortak çal malar yapa-
cak. O zaman 500 milyar dolara ç kabilir.

 “Çin’den ilim de il ürün al p 
sat yoruz”
“Cehalet bütün kötülüklerin anas d r” diye 
bir söz var. Ancak Türkiye’ye bakt m z 

zaman e itim düzeyi iste-
nilen noktada de il. “ lim 
Çin’de de olsa gidip al n” 
denmi ; biz Çin’e gidip 
Çin mallar n  burada satar 
hale gelmi iz. Silkinip bize 
söylenen bu güzel mesajla-
r n de erini tekrar gözden 
geçirip sahiplenmemiz ge-
rekiyor. 

Küme sürdürülebilirli in-
de tüm tara  ar n çal mas  
gerekiyor. Bunu yapamaz-
sak ortak çal malar geli -
tirmezsek kümelerimizin 

gidece i yer müzedir. Müzelik olmamak 
için çal malar sahip ç kmam z gerekiyor. 
Bunu yapmazsak ülke sanayisi de müzelik 
olur. Sürdürülebilirlik için idari, kurumsal 
ve  nansal sürdürülebilirlik çok önemli. 
dari k s mda sahip olunan hukuki kimlik 

gerekiyor. Kurumsal anlamda ise küme 
üyelerine yönelik hizmetler, kurumsal alt-
yap  güçlendirme projeleri dü ünülmeli ve 
her ikisindeki faaliyetler küme yönetimini 
kurumsalla t rmal d r. Finansal sürdürüle-
bilirlikte ise mali kaynak yarat lmas , mali 
kaynaklar ve gelirlerin “ba a ba ” noktada 
olmas  gerekiyor. Finansal sürdürülebilirlik 
idari ve kurumsal sürdürülebilirli i tetikler, 
ard ndan getirir. 

TÜMOSAN VE
HYUNDAI ÖRNEĞİ

Sektörel anlamda Türkiye’nin 
yapması gereken bir çok başlık 
olduğunu 

belirten OSTİM 
Yönetim 
Kurulu Başkanı
Orhan Aydın 
marka gelişimi 
konusunda 
ülkemizden ve
Güney Kore’den 
örnek verdi. 
Aydın şunları
söyledi: Türkiye gelişiyor, kalkınıyor; 
iyi bir yoldayız ama diğer ülkelerle de
kendimizi mukayese etmemiz lazım.
TÜMOSAN 1975 yılında tasarlanmış bir
firma. Aynı yıllarda Güney Kore’de de
Hyundai kuruldu. Hyundai’nin kuruluş
öyküsüyle Konya’daki TÜMOSAN’ın
öyküsü ve hedefleri aynı. Biz kendimizi
mukayese edip bir yere koyuyoruz ancak 
bizimle beraber yolculuğa çıkanların da 
nerede olduğunu gördüğümüz zaman;
neleri yaptık, neleri kaçırdık biraz da
oraya buradan bakmamız gerekiyor.
Kümelenme faaliyetiyle rekabetin
yapabileceğine çok inanmış durumdayız.
Türkiye otomobilini, hızlı trenini, raylı 
taşıtını yapacaksa firmalar tek başına bu
işin içinden çıkamaz. Kamu kurumları da
bizi bu gözle görmediği sürece; “başınızın 
çaresine bakın”, “serbest piyasa var ne
istiyorsanız yapın” derse bununla da işin
içinden çıkılamıyor. Üniversiteler boşluğa
eğitim ve araştırma yaptığı sürece bu
da bir yere varmıyor. Kamu, özel sektör
ve üniversite oturacağız ve hep beraber
stratejileri, yapmamız ve yapmamamız 
gerekenleri, kaybettiklerimizi nasıl telefi
ederiz buna kafa yoracağız. Bunun da en
güzel ortamının küme organizasyonları
olduğunu görüyoruz. Sadece bir bölge
ve kümeyi de görmüyoruz burada. 
Anadolu’da yapılan bütün faaliyetlerde
de bu işi bilenler bilmeyenlere öğretsin
düşüncesiyle; eğer paylaşabileceğimiz
bir şey varsa bunları da paylaşmalıyız.
Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz de 
olabilir. Bu nedenle buradayız.

AK P 3. Toplan  s na Ka  lan Kümeler
Konya Otomo  v Yan Sanayi Kümesi

Konya Tar m Makineleri Kümesi

Konya Döküm Kümesi

Konya Yenilenebilir Enerji Kümesi (Kurulu  
a amas nda)

GAP Organik Tar m Kümesi

Eski ehir-Bilecik-Kütahya Seramik Kümesi

OST M Yenilenebilir Enerji Kümesi

OST M Savunma Sanayi Kümesi

OST M Medikal Kümesi

OST M Kauçuk Teknolojileri Kümesi

OST M  ve n aat Makineleri Kümesi

Anadolu Rayl  Ula m Sistemleri Kümesi (ARUS)

Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yön. Krl. Bşk.

• “Tank motorunun yerli yapılma-
sını istiyoruz, biz bunu yaparız! 
diyerek bütün Türkiye’yi harekete
geçirirsek bunu başarabiliriz. 
Konya’dan tank motorunu yapmak
için yükselen sesin arkasını geti-
relim.”

•“Biz bu tank motorunu yapmaz-
sak dışarıya bağımlı olacağız ve 
tankları verimli kullanamayacağız. 
Milli tankımızın motorunu da milli 
istiyoruz. Bu motor, sanayinin 
doğuşuna da sebep olacaktır.”  

Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç
AKİP Yönetim Kurulu Başkanı

• “Birlikte geleceği inşa etmemiz, 
tehdide karşı birlikte mücadele 
etmemiz gerekiyor. KOBİ’leri,
sanayicileri sahaya sürüp “hadi siz 
vatanı kurtarın, ihracatı 500 milyar 
dolara çıkarın” demekle bu iş olmaz.
Bürokrat da, üniversiteler de sahaya
inecek, KOBİ’lerle birlikte ortak
çalışmalar yapacak. O zaman 500 
milyar dolara çıkabilir.”

•“Üzerimizde ki 6-7 ülke yerinde
saymayacaklar. Bu ülkelerdeki var
olan küme kültürü bizde henüz şu 
anda yok. Yeni yeni yeşeriyor; en 
eski kümelerimiz 5 yaşında. Hala 
kümelerimizde KOSGEB’in verdiği 
desteklerden faydalanacak bir güven 
ilişkisini de tam sağlayamadık. 5 fir-
ma bir araya gelsin ortak bir şirket 
kursun paranın yarısını ben verece-
ğim diyor. KOBİ’lerimizin arasındaki 
güvenin de olması gerekiyor.“
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Dozer ve paletli grubu, paletli yükleyi-
ciler, ekskavatörler, greyder, traktör 
ve tekerli yükleyicilere egzoz üreten 

Üstün-El Eksoz 1965’te kuruldu. Ata Sanayi 
Sitesi’nde küçük bir barakada ilk i  yerini açan 
Necati O uz, bir ay araç gelmesini beklemi . 
Bu sürenin ard ndan ilk i inden kazand  pa-
ran n bereketli geldi ini söyleyen O uz, 30 y la 
yak nd r OST M’de. “Firma olarak OST M’e 
gelmekte biraz geç kald k” diyen Necati O uz 
3 o luyla birlikte gerçekle tirdi i üretiminin 
%95’ini ihraç ediyor. 

Necati Bey, mesle e ne zaman ba lad n z?
1950’de Ankara’n n Kazan lçesi Karalar 
Köyü’nde ilkokulu tamamlad m. O zaman na-
hiyelere meslek kurslar  aç lm t . Burada de-
mircilik ve marangozluk bölümleri vard . Ben 
demircili e yaz ld m. Pulluk ve el arabas  ya-
parak kurs birincisi seçildim. Kursun ard ndan 
Ulus’taki sanat okuluna kay t oldum. E itimimi 
imkans zl ktan dolay  yar da b rakmak zorunda 
kald m. 1954’te Yeni Sanayi’de araba egzozu 
yapan bir  rmada i e ba lad m. Birkaç yer de i -
tirdikten sonra bana demircilik mesle ini ö re-
ten ve sevdiren Halit Üstünel hocam n Polatl ’da 
ziraat aletleri imal eden i yerine girdim. Daha 
sonra 1965 y l nda Ata Sanayi Sitesi’nde kendi 
i  yerimi açt m; bir barakayd . Firmam z n ad  
hocam Halit Üstünel’den gelmektedir. Bir vefa 
borcu olarak O’nun ad n  ya atmak istedim. 
Hiç unutmam tam bir ay mü teri u ramad .  
yerimde kazand m ilk paran n bereketini gör-
dü üme inan yorum. Zor y llar n ard ndan 
bugünlere geldik. 

 makineleri sektörüne 
geçi iniz nas l oldu?
K br s Bar  Harekat  s ras nda 
Türkiye'ye ambargo uygulan -
yordu. O y llarda Türkiye’de 
kullan lan i  makinele-
rinin tamam  ya-
banc  markay-
d  ve 4 tip i  
makinesi kul-
lan l yordu. 
Bunlar n par-
çalar n n ta-
mam  yurt-
d n d a n 
geliyordu; 

tek bir i nesi bile ülkemizde imal edilmiyordu. 
Amerikan mal  olan bir i  makinesinin Türki-
ye yöneticileri acil bir egzoz ihtiyac  nedeniyle 
bizi arad . “Necati Usta, Ankara’da senden ba -
ka bunu yapabilecek usta yok.” diyerek benden 
i  makinesi için egzoz yapmam  istediler. 1-2 
gün sürede bizden istenen egzozu yapt k.  

 makineleri için üretime ba lad m z y llar-
da; i i yeni tan d m zdan ve elimizde teknik 
resim bulunmad ndan biraz s k nt  çektik. 
Daha önce yap lan i leri inceleyerek imalat  
ö rendik. Ba lang çta 3 makinemiz vard . 

Sektördeki haks z rekabetten can m z yan yor. 
Piyasada ayn  kalitede ürün yap lm yor. Bir 
yanda bizler gibi yat r m yapan, tesis kuran, is-
tihdam sa layan  rmalar var. Di er yanda gö-
rünü te ayn  ama dü ük kalitede egzozlar ya-
p l yor. “Taklit” diye tabir etti imiz imalatlar n 
olmamas  gerekir. TSE belgesi, kalite kontrol 
süreçlerinin mutlaka olmas  laz m.

hracat n z hakk nda bilgi 
verebilir misiniz?
3 o lumla birlikte çal yoruz.  makineleri 
imalat n n OST M’de yo unla mas  nedeniy-
le 1980 y l nda buraya ta nd k. OST M’in 
önderli inde,imalatç lar n yurtd na aç lmas  
amac yla kurulan OSP irketinin bize katk lar  
oldu. 1994 y l nda ihracat yapmaya ba lad k. 

u an itibar yla üretimimizin %95’ini ba ta 
ABD olmak üzere talya ve Ortado u ülkele-
rine gönderiyoruz. 2012 y l nda 20 bin adet çe-
itli özelliklerde egzoz ürettik. Y ll k ortalama 

üretim art m z %20-40 aras nda de i iyor. 
Kulland m z tüm malzemeler kalite kontrol-
den geçirilmektedir. 

“OSTİM esnafın 
ufkunu açtı”
OSTİM’in temeli atıldığında açıkçası 

korkmuştuk; “25 km uzakta sanayi 
sitesi mi olur” diye. O yıllarda esnaf 
arkadaşlar bu tarafa gelmekte 
nazlanıyordu. Müşteri gelmeme-
sinden çekiniyorlardı. OSTİM’e 

geldiğimizde eski çalışma ala-
nımızla büyük farklar ol-

duğunu gördük. 

Burada daha iyi makinelerle üretime başladık, 
büyüdük. Bugün OSTİM çok başarılı faaliyetlere 
imza atıyor. OSTİM, esnafın ufkunu açmıştır.

Kapasitemiz arttıkça yerimiz yetmemeye 
başladı. Yeni OSB’lerin oluşmasını bekliyoruz. 
Buradaki KOBİ’ler olarak en kaliteli şekilde, 
dünya standartlarında üretim yapıyoruz. Yerli 
üretimle çok güzel şeyler ortaya koyuyoruz. 
Niçin dışarıdan alalım. Devletten de bu noktada 
destek bekliyoruz.

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Küme-lenmesi’nin 
üyesiyiz. Kümenin bize en büyük faydasının 
“kurumsallaşma” aşamasında olacağını düşünü-
yoruz. Kurumsallaştığımız zaman faklı mecralara 
açılma şansınız oluyor. 

Firman n, 1981 y l nda Emek C vata ad yla 
Ahmet Erta  taraf ndan Ankara Yeni Sa-

nayi Yiba Çar s ’nda 30m2 bir dükkânda ku-
rularak faaliyete ba lad n  belirten Genel Ko-
ordinatör smail Erta , 1996 y l nda OST M’de 
bin 200 m2 alan  bulunan tesise ta nd klar n  
söyledi.

irketin  ba lant  elemanlar  (c vata, somun, 
vida, vs.) sektöründe Ankara ve Türkiye’de ön 
plana ç kma hede   bulundu unu anlatan smail 
Erta , “Teknoloji ça nda teknolojiden destek 
alarak kurumsalla ma do rultusunda h zla yol 
al yoruz. Akl n za gelebilecek her dalda (tüm 

alt ve üst yap larda, çelik yap larda, in aat, 
otomotiv, medikal, mobilya) her sektörde iki 
cismin birbirine ba lanmas nda kullan lan ba -
lant  elemanlar  bünyemizde bulunmaktad r” 
dedi. 2010-2011 y l n n verilerine göre ciro ve 
ton/y l olarak do ru orant da yüzde 20 hedef 
koyarak ç kt klar  yolda, y l  yüzde 32 ilerleme 
ile kapatt klar  bilgisini veren Erta , “2011-
2012 y l na göre hede  mizin üzerine ç kt m z 
için yüzde 15 gibi büyüme hede  eyerek ba la-
d k ve 2012 y l n n ortalar nda do ru karar ver-
di imizi tespit ederek hede  erimizin üzerinde 
bir oran yakalad k” dedi.

smail Erta  halen stoklar nda 20 bin çe it ürün 
bulundu unu belirterek, “Bunlar n 2 bin çe i-
dini kendimiz üretmeyi hede  iyoruz. Buna 
m6-m64 çap 30 mm-6000 mm’e kadar ankaraj 
sistemleri yaparak üretime girmek ve bir hat 
olarak kuraca m z makine park n  en k sa 
sürede daha da ço altmak istiyoruz. smimizi 
yukar lara ta yan ve u an önü aç k olan EHN 
sektöründe y ll k 3 bin ton olan sat  tonaj m z  
ilk y l yüzde 100 art rarak ihracata kadar uza-
nan bir y l hede  iyoruz” dedi. Halen sadece iç 
piyasaya hizmet verdiklerini aktaran Erta , ya-
t r m  tamamlad klar nda Ortado u ülkelerine 
ihracat yapmay  dü ündüklerini bildirdi.

Hammadde ve i çilik  yatlar n n uygun ol-
mas  sebebiyle sektörde ithalat yap lmas n n 
kaç n lmaz oldu una i aret eden Erta , unlar  
kaydetti: Uluslararas  pazarda ba lant  ele-
manlar  olarak  yatlar m z Avrupa’dan daha 
uygun, kalitemiz dünya standartlar nda oldu-

u içinde Avrupa bu konuda bizi talep ediyor. 
Fakat Çin, Tayvan, Hindistan, Malezya gibi 
ülkelerin ürünleri kar s nda kalitede olmasa 
da  yatta rekabette güçlük ya yoruz. 

Sektörün  birçok sektöre göre geni  kitlelere 
ve kriterlere hitap etti i için sürekli büyüme 
zorunlulu u oldu una dikkat çeken sma-
il Erta , “Yerli 
imalatç lar m z n 
kapasite art r m  
ve daha yeni ma-
kinalara sahip ol-
malar  minimum 
ithalat yapmam -
z  sa lar, bu da 
gerek sektör için 
gerekse Türkiye 
için güzel bir ge-
li me olur” diye 
konu tu.

Hocasını firmasının adında yaşatıyor

Ertaş Cıvata Ortadoğu’ya açılacak

Başta ABD ve İtalya olmak üzereş y
dünyanın bir çok noktasına, işy ç , ş
makinelerine yönelik ürünleriniy
gönderen Üstün-El Eksoz, Necatig ,
Oğuz’un uzun yıllara dayanan biri-ğ y y
kiminin eseri. Demircilik mesleğiniğ
sevdiren hocasının ismini yaşat-y ş
mak için firmasına onun soyadınıç y
verdiğini belirten Oğuz, Ata Sanayiğ ğ , y
Sitesi’nden OSTİM’e uzanan iş yaşa-ş y ş
mını anlattı.

Enerji yatırımlarının giderek arttığı bir dönemde, enerji nakil hatlarına hırdavatj y g ğ j
bağlantı elemanları üretiminde açık olduğunu gören Ertaş Emek Cıvata, bu alana ğ ç ğ g ş
yapacağı yatırımı 2013 yılında faaliyete geçiriyor.y p ğ y y y g ç y

Korhan GÜMÜ TEK N

korhan@ostim.com.tr

Necati O uz, yan nda yeti en çocuklar  Burhan, Ayhan ve Erhan O uz’la birlikte çal yor. 
O uz ailesinin en önemli hedefi küme çal malar yla birlikte kurumsalla mak.

Necati Usta'n n 1966 y l nda 
çekilmi  bir foto raf

k. 

sektörüne
l oldu?
arekat  s ras nda
bargo uygulan -
da Türkiye’de 
akinele-
a-

“OSTİM esnafın 
ufkunu açtı”
OSTİM’in temeli atıldığında açıkçası 

korkmuştuk; “25 km uzakta sanayi 
sitesi mi olur” diye. O yıllarda esna
arkadaşlar bu tarafa gelmekte 
nazlanıyordu. Müşteri gelmeme-
sinden çekiniyorlardı. OSTİM’e 

geldiğimizde eski çalışma ala-
nımızla büyük farklar ol-

duğunu gördük. 

smail Ertasmail Erta
Genel KoordinatörGenel Koordinatör
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Ankara’n n tam ortas n-
da ama en eski yerle im 
yeri olan Yenido an’da 

(Çinçin) bir okul var. Kentsel dö-
nü üm bekleyen bölgenin tek oku-
lu Polis Amca lkö retim. Asl nda 
bir rehabilitasyon merkezi. smi de 
tesadüf de il. 50 y ll k okul bölge-
nin suç ve suçluyla mücadelesinde 
simge bir yer. Emniyet; ço u suça 
kar m  ebeveylerin masum ço-
cuklar n  suçtan kurtarmak için 
ilgilenmi  bu okulla. Ancak son y l-
larda yine unutulmu . Ankara’n n 
merkezinde olmas na ra men 10 
adet ö retmen kadrosu bo . Çok 
eski olan okulun bir tane hademe-
si var. Bölgedeki tek oyun alan  ve 
park  da bu küçücük okul bahçesi… 
Ö rencilerin ço unun anne babas  
veya akrabas  cezaevinde. Onlar n 
tek umudu bu okulun idealist birkaç 
ö retmen ve idarecileri. Ve tüm bu 
olumsuz foto raf n içinden bilimsel 
kahramanlar n öyküsü ç k yor. 

Türkiye Bilim Kahramanlar ’n n 
organize etti i Robot yar mas na 
il baz nda  kat lan tek devlet oku-
lu Polis Amca lkö retim okulu. 
Alt nda ’ n de i ken bir demog-
ra  k yap s  bulunan bölgesindeki 
okulun 1030 ö rencisi var. Polis 
Amca lkö retim Okulu d nda 
Ankara  nalinde proje dosyas  su-
nacak 25 e itim kurumunun tama-
m  özel statüde.

OST M’in sponsorlu unda turnu-
vaya haz rlanan ö rencilerin labo-
ratuvar  okulun kazan dairesi..
9-16 ya  aras  çocuklar n bilim 
ve teknolojiye ilgi ve meraklar n  
uyand rmak ve onlara anlaml  ya-
am becerileri kazand rmak için 

tasarlanan FLL (First Lego Lea-
gue) Turnuvas  haz rl klar  devam 
ediyor. Türkiye’de Bilim Kahra-
manlar  ad yla organize edilen tur-
nuvada Lego Education ürünleri 
kullan larak belirlenen bir konuda 
robotik tasar mlar yap l yor. Bu y l 
ki temas  Ya lanan Nüfusa Genç 
Çözümler olan turnuvan n Ankara 
etab  16 ubat’ta gerçekle ecek. 
Turnuva; robot görevleri, Teknik 
De erlendirme ve Proje olmak üze-
re 3 a amada tamamlanacak. 

OST M'in deste iyle bu y l n Bilim 
Kahramanlar  olmak için haz rl la-
r n  sürdüren 8 ö renci heyecanla 
 nal gününü bekliyor. Ekibin 4 ö -

rencisi 8. s n f kalanlar  ise 5. s n f-

ta. Fen ve Teknoloji Ö retmeni s-
mail Dönmez ile Teknoloji Tasar m 
Ö retmeni Seracettin Gürbüz’ün 
koçlu unda haz rl klar n  sürdüren 
ö renciler, bulduklar  en k sa  za-
man  bile laboratuvarda geçiriyor-
lar. Ekibin çok istekli oldu unu 
ifade eden tak m koçlar  haz rl k 
a amas ndaki çal malar n ö renci-
lerin çok önemli deneyimler ya at-
t n  kaydederek, “Ö rencilerimiz 
tema konusuyla ilgili literatür ta-
ramas  yapt lar. Ya lanan Nüfusa 
Genç Çözümler temas  bizim için 
turnuvadan çok sosyal sorumluluk 
projesine dönü tü.” de erlendirme-
sinde bulundu.

Varo un çocuklar  robot
yar mas nda
3 y ld r Polis Amca lkö retim 
Okulu’nda görev yapt n  ifade 
eden Okul Müdürü Mete K z lkaya 
göreve ba lad nda okul mevcudu-
nun 1500 oldu unu, bu say n n za-
manla azald na dikkat çekti. Oku-
lun bulundu u bölgenin göç alan ve 
göç veren bir özelli i bulundu unu 
kaydeden K z lkaya çocuklar n oku-
lu çok sevdiklerini belirtti. Bilim 
Kahramanlar  Turnuvas ’ndan 2 y l 
önce tan t  Hakan Habip’in vas -
tas yla haberdar olduklar n  dile ge-
tiren K z lkaya unlar  söyledi: Okul 

idaresi olarak ö rencilere her tür-
lü sportif aktiviteyi yap yoruz. 9 
bran ta 36 tane tak m m z var. Sa-
lonumuz yok ama hentbol tak m -
m z var. Futsal, futbol, k z futbol, 
güre , judo, boks, masa tenisi tak -
m m z, 3 tane halkoyunu ekibimiz 
var. Gezi yap yoruz. Bu faaliyetle-
rimizi OST M gibi kurulu lar n ve 
hay rsever vatanda lar m z n katk -
lar yla gerçekle tiriyoruz. Sponsor-
luk deste i sayesinde robotun ma-
liyetini kar lad k. ODEM (OST M 
Dan manl k ve E itim Merkezi) ta-
raf ndan ö rencilerimize kariyer testi 
yap lacak ve ki isel e itim verilecek. 
Bilim Kahramanlar  Turnuvas ’n n 
Ankara etab na kat lan tek Devlet 
okuluyuz. Bizim d m zda 25 özel 
okul var. Ekipteki 8 ö rencimizin 
hepsi çok yetenekli. Ö rencilerimiz 
bu turnuva için kullan lan robotun 
tekerlek çap n , e imini ölçüyorlar, 
ona göre h z veriyorlar. Belirli bir 
sürede 10 tane görevi tamamlamak 
gerekiyor. Turnuva sadece robot 
görevleriyle ilgili de il. Bir proje 
haz rlamak gerekiyor. Bu seneki 
projenin temas ; Ya l  Nüfusa Genç 
Çözümler. Ya l lara genç çözüm 
bulmam z ve proje dosyas  haz rla-
mam z gerekiyor. Bununla ilgili ça-
l malar s ras nda Ya l lar ve Özür-
lüler Genel Müdürlü ü ve Geriatri 
Vakf  ile görü tük. Teknoloji Tasa-
r m ve Fen ve Teknoloji bran ndan 
iki ö retmenimizin koçlu unda ha-
z rl klar m z sürüyor. Robotla ilgili 
sunum yapaca z. Ayr ca nas l bir 
robot olmas  konusunda resim yar -
mas  düzenledik. 

Sadece okul değil rehabilitasyon merkezi
Başkent’in unutulan oku-
lu; Polis Amca İlköğretim 

OSTİM desteğiyle robot 
yarışmasına katılıyor. Çin-

çin’deki tek ilköğretim 
okulunda öğretmen kadrosu 
boş, hademe yok ama kazan 

dairesinde öğrenciler harıl 
harıl robot tasarlıyorlar. 

Okul Müdürü Mete Kızılkaya 
yarışmaya katılan tek devlet 

okulu olduklarını hatırlata-
rak bu faaliyetlerin aslında 

çocukları rehabilite ettiği 
görüşünde.

OSTİM'in desteğiyle bu yılın Bilim Kahramanları olmak için hazırlılarını 
sürdüren 8 öğrenci heyecanla final gününü bekliyor. Ekibin 4 öğrencisi 8. 
sınıf kalanları ise 5. sınıfta. Fen ve Teknoloji Öğretmeni İsmail Dönmez ile 
Teknoloji Tasarım Öğretmeni Seracettin Gürbüz’ün koçluğunda hazırlık-
larını sürdüren öğrenciler, buldukları en kısa zamanı bile laboratuvarda 
geçiriyorlar. 

Polis Amca İlköğretim Okulu Müdürü Mete Kızılkaya, "Faaliyetlerimizi OSTİM gibi kuruluşların 
ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Sponsorluk desteği sayes-
inde robotun maliyetini karşıladık. ODEM (OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) tarafından 
öğrencilerimize kariyer testi yapılacak ve kişisel eğitim verilecek." diyor.
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Üniversite sanayiye neden gelsin?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl  
taraf ndan Ankara Sanayi Odas  1. 
Organize Sanayi Bölgesi yönetim 

binas nda Üniversite-Sanayi birli i Böl-
gesel Toplant s  yap ld . Bakan Nihat Er-
gün Ankara'n n üniversite-sanayi i birli i 
konusunda da Ba kent olma yolunda ilerle-
di ini söyledi. Toplant  kapsam nda düzen-

lenen "2023'e 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte 
Ankara" konulu panelde konu an OST M 
Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n 
“Biz hem i birli i yapaca z hem rekabet 
yapaca z. Üniversite sanayi i birli inde 
en k ymetli araçlardan biri bence kümelen-
me faaliyeti” dedi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  Nihat 
Ergün, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 
toplant s nda sa l k teknolojilerindeki ça-
l malara yo un Ar-Ge deste i verilmesi-
nin ele al nd n  söyledi. Ergün, Ankara'da 
köklü üniversitelerin ve organize bir sana-
yinin oldu unu belirterek, Ba kentte di er 
ehirlere göre daha yüksek bir fark ndal k 

oldu unu, Ankara'n n üniversite-sanayi i -
birli i konusunda da Ba kent olma yolunda 
ilerledi ini belirtti.

Ergün, baz  illerde sanayi-üniversite i birli-
inin ''Sen bize fakülte yap, biz sana 'Fahri 

doktor' unvan  verelim'' eklinde alg land -
n  ve bunun yüzeysel bir i birli i oldu u-

nu belirterek, daha derinlemesine bir i bir-
li ine ihtiyaç oldu unun alt n  çizdi.

Ergün, yeni YÖK Kanunu Tasla 'n n ara -
t rmac  ö retim üyesi konusunu ele ald n  
ifade eti. Ergün, Bilim Teknoloji Yüksek 
Kurulu toplant s nda daha önce belirlenen 
yo un Ar-Ge deste i verilecek öncelikli 
alanlar konusunun ele al nd n  belirterek, 
''Dün sa l k sektörünü de bu konuya dahil 
ettik. imdi sa l k teknolojilerindeki çal -
malara da yo un Ar-Ge deste i verilmesi 
planlan yor'' dedi.

Bakan Ergün, Patent Kanunu'nda de i iklik 
yapmak için çal malar n  sürdürdüklerini 
belirterek, üniversitelerin kurumsal olarak 
patent sahibi olabileceklerini, lisans sahibi 
oldu unda gelir elde edebilece ini, bulu u 
yapan ö retim üyesinin patent haklar ndan 
en az yüzde 30 pay alabilece ini belirtti.

“Hem i birli i hem rekabet yapaca z”
Toplant n n ikinci k sm nda moderatörlü-

ünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl  
Müste ar  Ersan Aslan' n yapt  "2023'e 
10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte Ankara" ko-
nulu panel yap ld . Panelin konu mac lar  
aras nda yer alan OST M Yönetim Kurulu 
Ba kan  Orhan Ayd n yapt klar  çal malar 
do rultusunda katma de eri yüksek ürünler 
üretilmesi,  rmalar olarak kabiliyetlerin 
geli tirilmesi ve Türkiye'nin 2023 y l nda 
500 milyar dolar ihracat yapmas n  hedef-
lediklerini vurgulad . 

Bu hede  erin  rmalar n bunu tek ba na 
yapamayacaklar n  hat rlatan Ayd n, KO-
B 'lerin tek ba na bu üretimi yapma ka-
biliyetine sahip olmad klar n  belirterek, 
u görü lere yer verdi: Yan m zda üniver-

siteyi istiyoruz. Üniversite de yetmiyor, 
kamu destekleyici kurulu lar n  da istiyo-
ruz. Bir araya geldik ne yapaca z? Bunun 
Türkiye'de ve dünyada modeli, okuyabildi-

imiz kadar yla "kümelenme". Üniversite, 
sanayi ve destekleyici kurulu lar bir araya 
gelecek, ülkenin ihtiyaçlar n , bölgenin ih-
tiyaçlar n  ve d  ticaret aç n  olu turan 
medikal, enerji, savunma, rayl  ta tlar gibi 

kalemlerle ilgili gelecekte bu alanlardan 
hangisinde küresel anlamda rekabet edi-
lebilir bunlar  tart acak. Biz  rmalara bu 
rekabeti tek ba na yapamayacaklar n  an-
lat yoruz. Beraber irket kurarak da bu i i 
yapam yoruz. Biz hem i birli i yapaca z 
hem rekabet yapaca z. Üniversite sanayi 
i birli inde en k ymetli araçlardan biri ben-
ce kümelenme faaliyeti.

Medikal konusunda, en yetkili  rmalar n 
Ankara'da çok ciddi çal malar yapt klar -
n  anlatan Ayd n, Sa l k Bakanl 'n n 16 
milyar liral k harcamas na çözüm üretme-
ye çal t klar n  ve 16 milyar liran n yüzde 
95'inin medikal ürünlerin ithal edilmesin-
den kaynakland n  söyledi. Ankara metro 
ihalesinde rayl  ta ma sistemleri için ku-
rulmu  bir kümenin bulundu unu belirten 
Orhan Ayd n, Türkiye'de bu i le u ra an 
 rmalar  bir araya toplad klar nda bu i in 

tamam n n yerli üretimle yap labilece inin 
ortaya ç kt n  dile getirdi. Bu kümede, bu 
alanda faaliyet gösteren Türkiye'deki bütün 
aktörleri toplad klar n  ifade eden Ayd n, 
100  rman n bir araya geldi ini ve bir rayl  
ta ma arac n n tamam n  tasarlayabilecek, 
üretebilecek yetenek olu turduklar n  ak-
tard .

Üniversite sanayi işbirliği toplantısında konuşan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın; öncelikle şu soruya yanıt bulmalıyız: ‘Üniversite neden sanayi-
ye gelsin? dedi. Aydın akademik camianın sanayiye gelerek ne para ne unvan kazandığını hatırlatarak şuandaki sistemde bu sorunu cevabı yok dedi. Çankaya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ile birlikte yürüttükleri kümelenme çabalarını anlatan Aydın; “Üniversite-sanayi işbirliği şuanda bu işe 
gönül vermiş insanlarla yürüyor ancak bu ilişkiler kurumsallaşmalı” görüşünü dile getirdi.

Prof. Dr. Can Çoğun

Araziye inen hocaya 
pozitif ayr m

Paneldeki sunumunda “Üniver-
site-sanayi ilişkilerinde neden 
sonuç alınamadığı” sorusuna 
cevap arayan Prof. Dr. Can 
Çoğun bu başlıkla yapılan an-
ket sonuçlarını paylaştı. Proje 
kapsamında yer almış firmalar 
üzerinde yapılan saha araş-
tırmasında üniversite-sanayi 
ilişkilerinin zayıf olması %19, 
akademik camianın isteksiz ol-
ması %10 oranında sonuç ver-
di. Çoğun yaptığı analizde “Bir 
şekilde projenin içinde olmuş 
firmalardan bile bu sonuçlar 
çıkıyorsa daha sistematik bir 
şeyler yapılmalı” dedi. 

Çoğun; projelerin cirolarından 
belli bir payın üniversite veril-
mesinden, unvan için gerekli 
olan puanlamada sanayi işbir-
liğinin göz önüne alınmasına 
kadar bir dizi yeni düzenleme-
ler getirilebileceğini söyledi. 
Can Çoğun bir çok kurumun 
Ar-Ge ve URGE amaçlı teşvikler 
verdiğini bu teşviklerin de bir 
çatı altında toplanmasının 
gerekli olduğu görüşünde.

Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı Ankara 
Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde 1. Organize sanayi 
Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi
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Türk Silahl  Kuvvetlerinin moder-
nizasyonu ve savunma sanayinin 

altyap s n n geli tirilmesine yönelik, Sa-
vunma Sanayii Müste arl  (SSM) tara-
f ndan yürütülen proje ve faaliyetlere ili -
kin en yüksek karar organ  olan Savunma 
Sanayii cra Komitesi (SS K) Ba bakan 
Recep Tayyip Erdo an Ba kanl 'nda 
Milli Savunma Bakan  smet Y lmaz ve 
Genelkurmay Ba kan  Necdet Özel'in de 
kat l m yla topland .

Türkiye'nin, yakla k alt  y ld r gündem-
de olan ve TL kar l  17 milyar liray  
geçen Patriot tipi uzun menzilli hava ve 
füze savunma sistemi ihalesi ile ilk uçak 
gemisini yapacak  rman n belirlenece i 
ihale ertelendi. Ba bakan Tayyip Erdo-

an Ba kanl 'nda Savunma Sanayii 
Müste arl 'nda yap lan cra Komite-
si Toplant s 'ndan "görü melere devam 
edilmesi" karar  ç kt .

Toplant da Denizalt  Savun-
ma Harbi ve Ke if Karakol 
Gemisi (M LGEM) Projesi için 
Koç grubundan RMK Marine 

irketi, Türkiye'nin askeri ve si-
vil uydular n n uzaya gönderilebil-
mesini temin etmek maksad yla uydu 

f rlatma sistemi projesi kapsam nda ön 
kavramsal tasar m faz  ROKETSAN, 
sentetik aç kl kl  radar görüntüsü alma 
özelli i ta yacak Göktürk - 3 uydu pro-
jesi için TUSA -TÜRK Havac l k ve 
Uzay Sanayi, ahit Gözetleme Radar 
Sistemi Projesi için HAVELSAN, askeri 
ve ha  f s n f helikopterlerin özgün ola-
rak tasarlan p geli tirilmesi için TUSA -
TÜRK Havac l k ve Uzay Sanayii, daya-
n kl  modüler geçici üs bölgesi kurulumu 
konusunda ASELSAN, ATAK helikop-
teri simülatörü projesi için HAVELSAN 
ile sözle me görü melerine ba lanmas  
kararla t r ld .

Toplant da al nan bir di er karar ise 
Türkiye'nin ilk uçak gemisini kimin ya-
paca  oldu. 3 milyar dolar de erindeki 
220 metrelik yüzer sava  karargâh  pro-
jesine gelen tekli  eri görü en cra Komi-
tesi, "Teklif veren  rmalarla tekli  erini 
iyile tirmeleri için çal malar n devam 
edilmesine karar verdi.

Toplant da al nan bir di er karara göre 
SSM’ye, K r kkale Üniversitesi bünye-
sinde kurulacak Teknoloji Geli tirme 
Bölgesi ve K r kkale'de kurulacak silah 
ve mühimmat sanayine ili kin organize 
sanayi bölgesi kurulu una i tirak edilme-

si hususlar nda yetkilendirilme 
yap ld  kayde-

dildi.

Türkiye Savunma Sanayi cra Komi-

tesi, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an 

ba kanl nda 3 Ocak 2013 tarihinde 

topland . Toplant dan Türkiye'nin uzun 

menzilli hava ve füze savunma sistemi-

ne ili kin önemli kararlar ç kt .

Savunma Sanayi
İcra Komitesi kararları

nma Sanayii 
cra Komite-

melere devam

un-
kol
i için 

Marine 
ve si-
derilebil-

sad yla uydu 

sinde kurulacak Teknoloji Geli tirme 
Bölgesi ve K r kkale'de kurulacak silah
ve mühimmat sanayine ili kin organize
sanayi bölgesi kurulu una i tirak edilme-

si hususlar nda yetkilendirilme
yap ld  kayde-

dildi.

Törene kat lan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan  Ni-

hat Ergün Kardemir'in bugün 
geldi i nokta itibariyle en az 3 
milyon ton üretim kapasitesine 
ula may  hede  edi ini söyledi.  
Montaj  yap lacak 5. Yüksek 
F r n' n fabrikan n kapasitesini 
y ll k 1,8 milyon tondan 3 mil-
yon tona ç karaca n  ifade eden 
Bakan Ergün, unlar  kaydetti: 
'KARDEM R'in son 3 y lda 600 milyon 
liradan fazla yat r m gerçekle tirmi  ol-
mas , bu de i imin en güzel örneklerin-
den birisidir. Türkiye ekonomisi, son 10 
y l içinde, tüm dünyan n takdirini kaza-
nan bir performans sergiledi. Ekonomi-
deki bu ba ar l  süreç önümüzdeki y l-
larda da devam edecek ve Türkiye, 2023 
y l nda dünyan n en büyük 10 ekono-
misinden biri olacakt r. KARDEM R'in 
önümüzdeki y llarda üretim kapasitesini 
ve niteli ini art rmaya yönelik ciddi ya-
t r mlar içinde olmas  son derece önem-
lidir.'

Demir-çelik sektörü
Üretim ve ihracat içindeki ileri tekno-
lojili ve yüksek katma de erli ürünlerin 
pay n  en az yüzde 20 seviyesine ç kar-
may  hede  ediklerini vurgulayan Bakan 
Ergün, öyle devam etti: 'Demir-Çelik ve 
Demir D  Metaller Sektörü Strateji Bel-
gesi ve Eylem Plan 'n  kamuoyu ile pay-
la t k. Bu sektör, birçok temel gösterge 
aç s ndan ülkemizin önde gelen sektör-

lerinden birisidir. Mesela 2011 y l ndaki 
135 milyar dolarl k ihracat m z n 22 mil-
yar dolarl k k sm  demir çelik ve demir 
d  metaller sektörüne aittir. Sektörde iki 
ana sorun dikkat çekiyor: Birincisi hurda 
demir gibi üretimde kullan lan girdilerde 
ithal oran n n yüksek olmas , ikincisi ise 
uzun ürün-yass  ürün dengesizli idir. Ba-
kan Ergün, otomobil, ev aletleri, mutfak 
gereçleri, in aat ve sa l k gibi sektörler-
de temel girdilerden biri olan paslanmaz 
çelik üretimi konusunda da ciddi ad mlar 
at lmas  gerekti ini kaydetti.

''Katma de eri art rmal y z''
Kilogram ba na üretilen katma de eri-
nin art r lmas  gerekti ine dikkati çeken 
Bakan Ergün, ''D ar  satt m z ürünle-
ri tartsak kilogram  sat n ald klar m z-
dan daha fazla geliyor. Demek ki bizim 
cari aç m z kilogram cari aç  de il, 
katma de er cari aç d r." dedi. Ergün, 
KARDEM R için çok önemli olan Filyos 
Liman 'n n kamula t rma çal malar n  
ba lad n  kaydetti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın kapasite artırım yatırımları 
devam ediyor. Şirketin 5 No'lu Yüksek Fırın Ana Gövde Montajı yapıldı.

Kardemir'in kapasitesi 
yatırımla artıyor

“Üretim Anadolu’ya yay lmal ”

Törende bir konu ma yapan TUSA  Genel 
Müdürü Muharrem Dörtka l , "Türkiye'nin 
önemli sanayi merkezlerinden biri olan 
Bursa'da savunma sanayisine yönelik bir 
ad m at yoruz. YEPSAN ile hayata geçi-
rece imiz anla ma ile sac ekillendirme 
grubu parçalar n n, yüzde 93'ü burada üre-
tilecek." dedi. 

Sadece Ankara'ya fabrika kurarak havac -
l k sektörünün olu mu  say lmayaca n  
sözlerine ekleyen Dörtka l  unlar  söyle-
di: Bunu Anadolu'ya yaymak gerekiyor. 
Verimlilik için 'her eyi ben fabrikadan 
yapar m' mant ndan kurtulmak laz m. 
Savunma sanayisindeki kabiliyetleri di er 

sektörlere yayabilirsek cari aç  azaltabi-
lece imize ve 500 milyar dolarl k ihracat 
hede  ne önemli bir katk  koya-
ca m za inan yoruz. 

Bursa'da yakla k 7-8  rmayla i  
yapt klar n  aktaran Dörtka l , d -
ar ya verdikleri i in toplam n n 

12 milyon lira oldu unu, bunun 2 milyon 
liras n  geçti imiz y l YEPSAN'a verdik-
lerini, ancak bu rakamlar n buralarda kal-
mayaca n , daha da artaca n  dile getirdi.  
Genel Müdür Dörtka l  TUSA  ile Airbus 
aras ndaki yeni bir mutabakattan da söz 
etti. Dörtka l  unlar  kaydetti: Airbus'un 
tek koridorlu uçaklar n n, arka yolcu kap -
lar n n oldu u bölümü tek kaynak biz yapar 
idik, bu i ten y lda yakla k 80 milyon do-
lar bir ihracat m z vard r. Henüz kimseyle 

de payla mad k, belki ilk defa burada pay-
la m  oluyorum. Yine tek koridorlu uçak-

lar n orta kanad n n ve ön gövde-
sinin aras nda kalan 'Section 14' 
diye adland r lan bölümü de tek 
kaynak olarak biz yapmak üzere 
Airbus ile bir mutabakata vard k. 
n allah buradaki i i de yine d -

ar yla payla aca z, bu manada d ar ya 
verdi imiz i in miktar n  belki ikiye katla-
yacak kadar önemli bir i  hacmidir.

“2023 vizyonuna katk  sa lad k”
YEPSAN Savunma Sanayi ve Havac l k 
A. . Yönetim Kurulu Ba kan  Mehmet Ba  
da, yeni yat r mlar  sayesinde ülkemizin 
2023 vizyonunda hedef olarak belirlenen 
yerli savunma sanayi pay n n artt r lmas na 

da katk  sa lam  olacaklar n  belirtti. Ba , 
“Türk savunma sanayimize, silahl  kuvvetle-
rimize, askeriyemize, emniyet te kilat m za 
yönelik üretti imiz sac metalden mühimmat 
kaplar , ayd nlatma mühimmat gövdeleri ve 
ba l klar , ülkemizin geli tirmi  oldu u top 
ve tank yedek parçalar ,  ek kutular , uçak 
ve helikopter parçalar  imalat yla savunma 
sanayimizin yerlile tirilmesi ad na, ülkemiz 
ekonomisine katk  sa l yor olmak da bizim 
için ayr  bir k vanç vesilesidir." dedi.

“Yerli pay  yüzde 54’leri buldu”
Savunma ve Havac l k Sanayi malatç lar 
Derne i (SASAD) Yönetim Kurulu Üyesi 
Cavit Ç nar da TUSA  ve YEPSAN aras n-
da böyle bir anla ma imzalayarak Türk sa-
nayisinin geli mesine katk da bulunmalar n-
dan dolay  gururlu olduklar n  dile getirdi. 
Ç nar, Bursa'da yakla k 8 ay önce otomotiv 
ve savunma sanayinin ortak çal malar n  
geli tirmek amac yla bir toplant  yap ld n  
hat rlatarak, " u an yap lan töreni, bunun bir 
sonucu olarak gördü ümüzü belirtmek iste-
rim. SASAD olarak her zaman bu gibi or-
takl klar n geli tirilerek, savunma sanayinde 
yüzde 54'leri bulan yerli katk  pay n n daha 
ileri götürülmesi için YEPSAN ve TUSA  
aras nda yap lan bu i birli inin Bursa'da-
ki di er  rmalar m za da her zaman örnek 
ve liderlik edece ini dü ünerek, kendilerini 
kutlamak istiyorum." diye konu tu.

TUSAŞ ile YEPSAN Savunma Sanayi ve 
Havacılık A.Ş. arasında 25 Aralık 2012 
tarihinde “Sac metal ve talaşlı imalat 

parça üretimi alt sözleşmesi” imzalandı. 
YEPSAN sac şekillendirme grubu parça-
larının, yüzde 93'ünü üreteceği anlaşma 
ile 20 Milyon TL'lik yatırım yapıldı. Kaya-
pa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 

YEPSAN fabrikasında düzenlenen imza 
töreninde savunma sanayindeki yerli 

payının önemi vurgulandı.

TUSAŞ’a yeni stratejik ortak
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Geli mi  ülkelerde ula m sistemle-
rinin çevresel etkileri, bu etkilerin 
maliyetleri ve bu çevresel etkilerin 

olumsuzluklar n n azalt lmas  için al nacak 
önlemlerin belirlenmesi üzerinde önemle 
durulan konulard r. 

Herhangi bir ula m yolunun planlanmas  
s ras nda de erli arazi ve do al kaynaklara 
zarar verilmemesine, orman, tar m arazisi, 
su kaynaklar , tarihi ve kültürel alanlar ile 
turizm alanlar n n korunmas na özellikle 
dikkat edilmelidir. Bu ayr nt lar üzerinde 
yeterli derecede dikkat edilmemesi sonu-
cunda hem ekolojik denge bozulmakta hem 
de ekonomik kayba neden olunmaktad r. 
Çünkü, kaynaklar n yanl  kullan m , ara-
zinin bölünmesi, de erli arazinin yok edil-
mesi ve di er çevre kirlilikleri ile ekolojik 
denge aras nda büyük bir paralellik söz ko-
nusudur.   

ehir içi ula m nda rayl  ula m sistem-
lerinin kullan lmas  halinde elde edilecek 
avantajlar a a da s ralanm t r. Ayr ca, 
ta ma alt sistemlerinin kar la t r lmas  
Çizelge 1’de verilmektedir.

A) Ucuz, h zl  ve konforlu ula m: Elekt-
rik enerjisi kullan m ndan dolay  i letme 
maliyetleri dü üktür. Sars nt s z, düzgün 
ivmelenen hareket kabiliyetine sahiptir. Bu 
da seyahat konforunu sa lamaktad r. vme-
lenme ve duru  zamanlar  k sa oldu u için 
daha seri hareket etmekte ve seyahat süresi 
k sa olmaktad r. Demiryolu hatt n n yap m  
ve bak m  otoyollara göre çok daha ucuz ve 
daha uzun ömürlüdür. 

B) ehir içi tra  ine çözüm: Rayl  sistem 
araçlar  ile ta nan yolcu say s  yüksek ra-
kamlarda olaca  için lastik tekerlekli araç-
lara olan talebin dü mesini sa layacakt r. 
Ayn  zamanda modern, h zl , konforlu ve 

güvenli olmas ndan dolay  tercih edilecek 
ve dolay s yla ehir içi tra  k probleminin 
çözümü yönünde olumlu katk da buluna-
cakt r.

C) Çevre kirlili i ve gürültü kirlili inin 
azalmas : Rayl  sistem araçlar , elektrik 
motorlar  ile çekildi inden dolay , hem 
sessiz çal makta hem de temiz enerji kul-
lanarak çevreye zararl  gaz emisyonlar  
olu turmamaktad r. Fakat bunun, ayn  sa-
y daki yolcuyu ba ka ula m sistemleriyle 
ta d m zdaki duruma göre k yasland  
unutulmamal d r. Rayl  ula m sistemleri 
göreceli olarak çevre dostudur.

D) ehir geli imini yönlendirme: Rayl  
ula m sistemlerinin bilinçli ve uygun ta-
sarlanmas  durumunda hem ehrin uzun 
vadeli ula m ihtiyaçlar na cevap vermekte, 
hem de ehrin istenilen istikamette geli -
mesini yönlendirerek imar planlar na uy-
gun katk da bulunmaktad r.

E) Tra  k kazalar n  önleme: Rayl  ula-
m sistemlerinin, lastik tekerlekli araçlarla 

k yasland nda, kaza yapma oranlar  çok 
dü üktür. Toplam tra  k kazalar  içinde 

otoyol kazalar n n önemli bir pay  vard r. 
Rayl  sistem uygulamas  ile tra  k yo un-
luklar n n azalmas , hat koruma sistemleri 
ile güvenli in art r lmas , insan faktörünü 
en aza indirerek bilgisayarl  kumanda kont-
rollünün yap lmas  tra  k kazalar n  azalt-
maktad r.

F) Emniyetli ve güvenilir yolculuk: Tam 
otomatik tren korumalar  sayesinde trenle-
rin içerisinde ta nan yolcular için yüksek 
güvenli ta ma, yoldaki di er yaya ve ta t-
lar için emniyetli bir seyahat ekli sa lan-
maktad r.

G) Tra  k koridorlar n n verimli kulla-
n m : Rayl  ula m sistemleri ile ta nan 
yolcu say lar n n yüksek olmas , tra  k kori-
dorlar n n verimli kullan lmas n  sa lad  
gibi, yeni koridor taleplerini de azaltmak-
tad r.

H) Dü ük i letme maliyetleri: Rayl  ula-
m sistem uygulamalar nda, ta nan yolcu 

ba na istihdam edilen personelin çok az 
olmas , yolcu ba na kullan lan enerjinin 
az ve ucuz olmas , sistem içindeki araçlar n 
faydal  kullan m ömürlerinin uzun süreli 
olmas  gibi faktörler i letme maliyetlerini 
en aza indirmektedir.

Büyük ehirlerin ula m sorunlar , onlar n 
sosyal ve ekonomik varl klar n  sürdü-
rebilmeleri, gelecekte ya an l r çevreler 
olabilmeleri bak m ndan büyük önem ta -

maktad r. Gürültünün ve hava kirlili inin 
azalmas , enerjinin daha verimli kullan m , 
konforlu, güvenilir ve emniyetli ta mac l k 
gibi katk lar  göz önüne al nd nda rayl  
ta man n ehir içi yolcu ta mac l ndaki 
önemi aç kt r. Bu nedenle günümüzde h zla 
artan nüfus, i gücü ve araç sahipli ine pa-
ralel olarak ula m sorunlar  h zla büyüyen 
ehirlerimizde, ekonomik ve verimli bir 

ula m sistemi olu turman n en temel ko u-
lu, di er ta ma sistemleri ile entegre olmu  
bir rayl  sistem a n n olu turulmas d r.

Günümüzde şehir yaşamının vazge-
çilemez bir parçası olan toplu taşım 

sistemlerinin büyük yararlarına 
karşın, toplu ulaşım araçlarının hızlı 
gelişimi ve bu hizmetlerdeki nitelik 

ve nicelik sorunu birçok problemi de 
beraberinde getirmektedir. Tüm bun-

ların sonucunda ise şehirlerin mali, 
ekonomik ve çevresel olarak olum-
suz yönde etkilenmeleri kaçınılmaz 

olmaktadır.

Raylı ulaşım sistemlerinin avantajlarıRaylı ulaşım sistemlerinin avantajları

TA IMA S STEMLER N N ALT ÖZELL KLER

Sistemler H z Kitle Ta ma Kapasitesi Güvenlik Enerji Tüke  mi Ula m A  Kurabilme
lk Yat r m 
Maliyeti

letme Maliyeti

Demiryolu Orta - Yüksek Yüksek Yüksek Az Do al Ko ullarla S n rl Yüksek Orta

Karayolu Orta Dü ük Dü ük Çok Çok Fazla Az - Orta Az

Denizyolu Dü ük Yüksek Yüksek Az S n rl Yüksek Orta - Az

Havayolu Çok Yüksek Orta fakat artmakta Yüksek Çok Do al Ko ullarla S n rl Yüksek Çok  Yüksek

Çizelge 1. Ta ma sistemlerinin özelliklerinin kar la t r lmas

Dr. Remzi TOPRAK

Türkiye Esnaf ve Sanat-
karlar  Konfederasyo-

nu Genel Ba kan  Bendevi 
Palandöken, Çal ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl  
taraf ndan TBMM’ye sunu-
lan ve kabul edilen sosyal 
güvenlikle ilgili de i ik-
likleri olumlu kar lad k-
lar n  belirtti. Palandöken, 
“Son geli meler oldukça 
önemli. Ancak emekli ol-

duktan sonra çal anlardan 

kesilen yüzde 15'lik destek 

primi tamamen kald r l-

mal d r. Bununla birlikte 

Ba -Kur'dan emekli olan 

esnaf ve sanatkarlar m z n 

da ücretlerinde norm birli-

i yap larak iyile tirmeye 

gidilmelidir. Bu maa lar n 

mutlaka düzeltilmesi gere-

kir.” dedi.

 “Destek pirimi 
tamamen kaldırılmalı”
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Ülkemizde Mü avir, Mühendislik 
hizmet-lerinin içinde bulundu umuz 
süreçte nas l yap land  ve nas l 

yönetildi ine bakt m z zaman, kar m za 
a a daki yap  ç kmaktad r. 

1. Kamu’daki Mühendislik hizmetleri
2. Özel Sektördeki Mü avir, 

Mühendislik hizmetleri
3. Yurt d ndan sat n al nan 

Mühendislik ve Mü avirlik 
hizmetleri

Yukar da k saca belirtilen bu yap  
Türkiye’nin istenen seviyedeki Mühendislik 
ve Mü avirlik hizmetleri için çok olumlu 
bir sonuç vermemektedir. Bu konunun; çok 
ayr  bir platformda ve uzmanlar n tart arak 
ortak bir noktaya getirebilme imkan  bulunan 
e itim ve ö retimle olan k sm  bizim 
yaz m z n konusu d nda tutulacakt r.

Biz burada yaln zca, Mü avir, Mühendislik 
hizmetlerinin sanayi sektörüne olan 
etkileri üzerinde duraca z. Bilindi i üzere 
üniversiteler, yüksek okullar ve meslek 
liseleri sanayi sektörüne eleman yeti tirmek 
için e itimler yapmakta ve bir çok de erli 
mühendisleri de sektöre kazand rmaktad rlar. 
Ancak; okullarda al nan e itimlerin büyük 
bölümü, sanayi ile iç içe olmad  için 
de mezun olan mühendislerin büyük bir 
bölümü uzmanla may  ancak, çal t  sanayi 
sektörünün ilgili bölümünde geçen uzun bir 
süreç sonunda elde edebilmektedirler.

Dünyadaki gelir da l m  ve özellikle de 
“enerji sektörü” dünyan n gelece ine 
yön verecek sektörlerden biri olarak 
görülmektedir. Mü avir, Mühendislik 
hizmetlerinin ve konunun daha iyi 
anla labilmesi, de erlendirmelerin de iyi 
yap labilmesi için yukar da k saca arz edilen 
ülkemizdeki yap n n yeniden ele al nmas  
gerekti i ortaya ç kmaktad r.

Türkiye’de 2000’li y llar n ba na kadar en 
büyük yat r mlar, kamu idareleri taraf ndan 
yap lmaktayd . Ancak; içinde bulundu umuz 
süreçte kamu kaynaklar n n yetersizli i 
dolay s yla çe itli modellerle bu yat r mlar n 
özel sektör taraf ndan yap labilmesi için 
imkanlar sa land . Tabiî ki bu arada yap lan 
özelle tirmeler sonucunda, ülkemizde bir 
çok konuda tek yat r mc  olan kamu art k 
yat r mc  olmak durumundan ç kart larak, 
i levsiz hale getirildi. Bünyesindeki uzman 
personeller ise bu yap lanma sonucunda 
tamamen üretken olmaktan ç km  oldu. 
Çok zor elde elden bilgi birikimlerinin içinde 
bulundu umuz süreçteki teknolojilere uygun 
olarak yeniden yap lanmas  kaç n lmaz bir 
gerçek olarak ortada durmaktad r. Yeniden 
yap lanma için görev dü en kurumlar  özetle 
u ekilde sayabiliriz: Üniversiteler, kamu 

kurulu lar , meslek ve sanayi odalar , 
sivil toplum kurulu lar , yeni teknolojilere 
yat r m yapan özel sektör kurulu lar .

Bu kurulu lar n, tek bir çat  alt nda 
toplanarak, Türkiye’de Mü avirlik ve 
Mühendislik hizmetlerinin nas l yap lmas  
gerekti i konusunda, bir Kamu kurulu unun 
organizatörlü ünde ve de ba kanl nda ortak 
bir çal ma yapmas  gerekmektedir. Bize göre 
bu kurulu  “EKONOM  BAKANLI I” 
olmal d r. Niçin Ekonomi Bakanl ? 
sorusunun cevab  ise çok aç kt r. Günümüzde 

art k tüm sektörler ba ar lar n  ancak 
“KÜMELENME” ile elde edebilmektedirler. 
(1+1= 3 = KÜMELENME) Bu yap lanma 
da halen Ekonomi Bakanl ’n n bünyesinde 
bulunmaktad r. Nitekim, Ekonomi Bakanl  
bu konuda AB fonlar ndan yaralanmak 
suretiyle, KOB ’lerin kümelenmesi konusunda 
uzman  rmalardan hizmet sat n alm t r. Bu 
sat n al nma sonucunda ortaya ç kan “KOB  
KÜMELENME MODEL ”ni de 11.09.2012 
tarihinde önemli gördü ü kurumlar ile 
sivil toplum kurulu lar na da duyurmu  ve 
belgelerini de göndermi tir. Bu nedenle, 
Ekonomi Bakanl ’n n bu çal malar  da 
dikkate al nd nda “Türkiye’de Mü avir, 
Mühendislik Hizmetleri” öncelikle a a da 
belirtilen kurumlar ve sektör temsilcisi 
olan sivil toplum kurulu lar , Ekonomi 
Bakanl ’n n ça r s na dayal  ve ön görece i 

model içinde bir “kümelenme çal mas ” 
yapmal d rlar. Bu çal malar, sektörlerin 
birbirleri ile olan teknolojik, ekonomik vb. 
ili kileri dikkate al narak grupland r lmal d r. 
Grup çal malar  sonucunda da sektörler 
aras nda bir organizasyon olu turulmal d r. 
Bütün bu yap  Ekonomi Bakanl  bünyesinde 
olu turulacak “Kümelenme Birimi”  
taraf ndan sektörlerin birbirleri ile olan ortak 
ili kilerini dikkate alarak öngördükleri yap y  
“ NSAN KAYNAKLARI VE VARLIK 
YÖNET M ” karakterine dönü türmelilerdir.

Ayr ca yukar da sözü edilen çal malar 
s ras nda; “Mü avirlik, Mühendislik ve 
Proje” guruplar n n hizmet kapsamlar  
belirlenmeli; mü avirlik (dan manl k) 
hizmetlerinde, proje, yat r m, ürün ve 
tesisatlar n do rulanmas , mü avirlik 
(dan manl k) hizmetlerinin yürütülmesi 
kategorilendirilmeli; yetkili kurum ve 
kurulu lardan da serti  kaland r lmal d r. 

Profosyonel mühendislik hizmetleri ad  alt nda 
ayr  bir kategori olu turulmas  da elzemdir. 
Çünkü; yat r m, servis ve yönetimi bilen 
mü avirlere yetki verilirse, kararlar n do ru ve 
zaman nda ç kmas  yat r mlar n bitirilmesini 
sa lar. 

“Mü avirlik, Mühendislik ve Proje” 
guruplar n n hizmetleri kar l nda meydana 

gelebilecek sorunlar veya hatalara kar  
mesleki sorumluluk sigortalar n n yapt r lmas  
da art olup, mecburiyet haline getirilmesi 
gerekir.

Ana hatlar  ile anlat lmaya çal lan bu 
yap n n, mutlaka di er kurum ve ilgililerin 
görü leri al narak hatta bu konuda bir 
“ARAMA KONFERANSI” yap larak bu 
çal maya son ekli verilmelidir.

Bilindi i üzere; ülkemizde çok say da 
ulusal ve uluslararas  standartlara uygun 
hemen her sektörde teçhizat üretilmektedir. 
Ancak; bu ürünlerin pazarlanmas nda büyük 
zorluklar m z bulunmaktad r. Bu zorluklar  
bize göre a man n tek yöntemi ise yukar da 
sözünü etti imiz uluslararas  boyutta hemen 
her konuda hizmet üretecek “MÜ AV RL K, 
MÜHEND SL K VE PROJE”  rmalar n n 

olmas  ile mümkün olabilecektir. Bu modeli 
i leten ülkeler, dünyan n bütün ülkelerinde 
i  almakta ve kendi ülkelerinin ürünlerini 
de teknik artnamelere yazmak suretiyle 
ihracatlar n  art rmakta ayr ca da hizmet 
satt klar  ülkeleri kendi ürünlerini almaya da 
mecbur etmektedirler.

Ekonomi Bakanl  bu tür bir yap lanma 
için en son olarak 2011 y l nda 30 milyon 
dolar ay rarak bu hizmetlerin yukar da 
belirtilen boyutta yap lmas  için sektörlere 
ulusal bas nda duyurular yapm t r. Ancak, 
halen ülkemizde bu konudaki yap  bu tür 
çal maya uygun olmad  için de verilecek 
ekonomik destek için herhangi bir müracaat 
olmad  içinde de bu konuda bir ilerleme 
kaydedilememi tir.

çinde bulundu umuz süreçte 4734 say l  
Kamu hale Kanununa bak ld  zaman ise 
a a daki durum ile kar la lmaktad r. Kamu 
ihaleleri, Avan Projelere dayal  ve “Anahtar 
Teslimi” olarak yap lmaktad r. Bu uygulama 
son derece kötü sonuçlar vermektedir. öyle 
ki; Standartlar , Teknik artnamesi, Metraj  
ve Ke   tam belli olmayan i lerin ihale 
edilmesi sonucunda, yap lan imalatlar n 
hemen büyük bir bölümü standartlara uygun 
ve kaliteli olmamaktad r. Bunun en büyük 
sebebi ise bu modelde yeterli bilgiye dayal  
olarak haz rlanamayan ve 4734 say l  “Kamu 

hale Kanunun 9 uncu maddesinde” 
öngörülen “YAPI YAKLA IK 
MAL YETLER ”ne en yak n olan teklife i  
verilme yerine “ N, EN UCUZ OLANA 
VER LME” mecburiyetidir. Zaten bir 
çok b elirsizli i bünyesinde ta yan bu 
yap , birbirini etkileyerek “STANDART 
DI I ÜRÜN” yapmaya kadar gitmektedir. 
Ülkemizde içinde bulundu umuz süreçte 
yap lan “Piyasa, Gözetim ve Denetim” 
hizmetlerinden olumlu yönde tam bir sonuç 
al namam  olmas  dolay s yla, bu anlay la 
yap lan standart d  ürünlerin piyasaya 
sürülmesi sonucunda, büyük ölçüde mevcut 
olan d  pazarlar kaybedilmektedir.

Oysa ki, her yönü ile tam olarak Mü avirlik, 
Mühendislik  rmalar nca haz rlanm  olan 
ihale dosyalar nda, uygulama ve detay 
projeleri, standartlar , teknik artnameleri, 
metrajlar  ve ke i  eri belli i ler olsa imalatta 
kullan lan ürünlerde (verimlilik ve benzeri 
hususlar  önde olan) standartlara uygun olmak 
zorunda olaca ndan istenen sonuç elde 
edilecektir. Bu tür uygulamalar, ülkemizdeki 
sanayinin kalk nmas  için adeta lokomotif 
olacakt r. Di er taraftan, bu ekildeki 
uygulama, kamu ihalelerinde uygulay c  
olarak çal an personelleri de Müfetti lerin 
“i i en ucuza niçin vermedin?” söyleminden 
kurtaracakt r. Burada dolayl  bir kazanç ise 
uluslararas  standartlara uygun olarak üretilen 
ürünlerin çok olmas  Türkiye’nin hemen her 
konuda “MARKA ÜRÜN”e sahip olmas n  
da sa layacakt r.

Bu öngörüler de erlendirilirken, Mü avirlik 
ve Mühendislik  rmalar  da yapt klar  
i lerden hem teknik hem de ekonomik 
olarak sorumlu tutulmal d r. Örne in; bir 
ihalede i in sözle me bedelinin (+/- % 10) 
nispetinden fazla de i mesi ve öngörülen 
sürenin gecikmesi (Mücbir sebepler 
hariç en fazla üç ay) halinde ihaleyi 
yapan kurumun zararlar n n, Mü avirlik ve 
Mühendislik  rmas  taraf ndan kar lanmas  
art  da getirilmelidir.

Bu konuda son zamanlarda Çevre ve 
ehircilik Bakanl  mevcut “Yap  

Denetim”  rmalar n n burada öngörüldü ü 
ekle benzer olan ve içinde tüm teknik 

disiplinleri bünyesinde ta yan Mü avirlik 
– Mühendislik  rmalar  karakterine 
dönü türülmesi çal malar n  yapmaktad r. 
Bu tür bir organizasyonun yap larak eyleme 
konulmas n n mevcut “Yap  Denetim” 
 rmalar n n organizasyonlar  ve çal ma 

düzenleri dikkate al nd nda, öngördü ümüz 
çal man n istenilen sonuca ula mas  imkans z 
olarak görülmektedir. Oysa ki; bizim bu 
yaz m zdaki öngörümüzdeki esas, “Sanayi 
Ürünleri”ni kapsayan, ileri teknolojide 
katma de eri yüksek ve dünya markalar  
ürünler yaparak, bunlar  öngördü ümüz 
 rmalar n projelerinde kullanmas  suretiyle 

ihracat m z  art rmak ana hede  mizdir.    

Yapt ran ve yapan n en üst düzeyde sorumluluk 
alaca  ve bu sistemi tamamen de i tirerek 
ve ileriye götürecek bu çal man n hiç vakit 
kaybetmeden ba lat lmas  gerekmektedir. 
Bu i lerin öncelikle yap lmas  için tüm ilgili 
kurumlar n (Çevre ve ehircilik, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji, Adalet bakanl klar , 
ilgili kuru lar , üniversiteler ve sivil 
toplum kurulu lar n n kat laca ) Ekonomi 
Bakanl ’n n yapaca  organizasyonla bir 
araya gelerek, ba ta hukuki düzenlemeler 
de olmak üzere di er mevzuattaki 
düzenlemelerinde yap lmas  artt r. Burada 
öngörülen modeldeki uygulamay  en geç 
2014 y l n n ba nda hayata geçirilmesi için 
yukar da aç klanmaya çal lan ve ili ikte 
sunulan “Çal ma Planlamas ”ndaki 
modelde veya Ekonomi Bakanl ’n n 
öngörece i modeldeki çal malar  derhal 
ba latmal d rlar.

Türkiye’de Müşavirlik, Mühendislik 
Hizmetleri ve Yeniden Yapılanması

Mü avir ve Mühendislik Firmalar n n Yeniden Yap lanmas  Modeli

Erdo an ÖKTEM
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Bozankaya  rmas n n yerli tasar m 
ve mühendislikle üretti i otobüs 

markas  TCV stanbul’da yollara ç kt .  
Anadolu Rayl  Sistemler Kümesi Arus’un 
kurucular ndan olan Bozankaya otomotiv 
sektöründeki iddias n  da sürdürüyor. Yerli 
üretim gerçekle tirdi i TCV ile yurtd nda 
da Türk markas  olarak farkl la may  
hede  iyor. Yönetim kurulu ba kan  Murat 
Bozankaya yurtd nda TCV dendi inde 
ilk akla gelenin bir Türk markas  oldu unu 
belirtiyor. TCV s k t r lm  do al gazla 
çal yor.  

stanbul Otobüs A.  kent içinde hizmet 
vermek üzere yeni bir toplu otobüs al m  
gerçekle tirdi. Bu al m do rultusunda 

irketin  losuna 24 

adet TCV, 18 adet MAN marka do algaz 
ile çal an kentiçi otobüs eklendi.  Teslim 
törenine stanbul Belediye Ba kan  Kadir 
Topba , ETT Genel Müdürü Hayri 
Baraçl ,  stanbul Otobüs A.  Genel Müdürü 
Abdullah Yasir ahin, TCV Otobüs irket 
Genel Müdürü Timuçin Bayraktar, MAN 
Ticaret CEO’su Tuncay Bekiro lu kat ld . 

stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan  Kadir 
Topba , " stanbul ve birçok kentimiz zaman 
içerisinde özellikle sanayile me sürecinde 
k rsal kesimden a rl kl  göç ald . De i ik 
tarihlerde de i ik bölgelerden göç ederek 
gelmi iz. 1870’lerde dünyadakiikinci 
metroyu yapm  birileri olarak bugün devam 
ettirmi  olsayd k stanbul’da ula m ile 
ilgili sorunlar  bitirmi  olurduk. Ama hatl  
tramvaylarla ba layan süreç arkas ndan 

tramvaylar n devre d  b rak larak 
troleybüse geçildi. 

D a h a 

sonra bir aray  içerisinde 
ehirde gerçekçi anlamda bir 

ula m olgusunu kurmam z. 
Bu bir gerçek, bir eksiklik. 
Bunu giderme ad na ciddi 
bedeller ödemek zorunday z." 
dedi.

Ba kan Topba  u görü lere 
yer verdi: stanbul ve birçok 
kentimiz zaman içerisinde 
özellikle sana-yile me 
sürecinde k rsal kesimden 
a rl kl  göç ald . De i ik 
tarihlerde de i ik bölgelerden 
göç ederek gelmi iz. 
1870’lerde dünyadakiikinci 
metroyu yapm  birileri olarak bugün 
devam ettirmi  olsayd k stanbul’da ula m 
ile ilgili sorunlar  bitirmi  olurduk. Ama 
hatl  tramvaylarla ba layan süreç arkas ndan 
tramvaylar n devre d  b rak larak 

troleybüse geçildi. Daha sonra bir aray  

içerisinde ehirde gerçekçi anlamda bir 

ula m olgusunu kurmam z. Bu bir gerçek, 

bir eksiklik. Bunu giderme ad na ciddi 

bedeller ödemek zorunday z. 

Yerli otobüs İstanbul yollarında

KOSGEB KOB  ve Giri imcilik Ödül-
leri De erlendirme Toplant s  KOS-

GEB Ba kan  Mustafa Kaplan, Halkbank 
Genel Müdürü Süleyman Aslan, Jüri Üye-
leri, ödül alan KOB ’ler ile ödül törenin-
de eme i geçen KOSGEB ve Halkbank 
çal anlar n n kat l mlar yla Ankara Palas 
Devlet Konukevi’nde gerçekle tirildi.

KOSGEB’in ilk olarak 2012 y l nda uygu-
lamaya ald  ödül töreni  ile ilgili edinilen 
bilgi ve deneyimlerin payla ld , ileriki 

uygulamalara yönelik görü  ve önerile-
rin al nd  de erlendirme toplant s nda, 
KOB  ve Giri imcilik Ödülleri sürecine 
katk  sa layanlara plaket verildi.

De erlendirme toplant s nda konu an 
KOSGEB Ba kan  Mustafa Kaplan; 
“KOB  ve Giri imcilik Ödülleri ile ülke-
mizin 2023 vizyonu do rultusunda giri-
imcilerimize ve KOB ’lerimize yön ver-

meyi, destek olmay , ba ar l  KOB ’leri 
art rmay  amaçlad k." dedi.

Kaplan: Başarılı KOBİ’leri 
artırmayı amaçladık
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Draghi: Borç krizinde en
kötü dönem geride kaldı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario 
Draghi yaptığı açıklamada Avro Bölgesi 
borç krizinin en kötü döneminin geride 
kaldığını, geçtiğimiz yıl boyunca alınan 
kararlı politikalara bağlı olarak "kara 
bulutların" dağılmaya başladığını ifade 
etti. Draghi, 2012 yılında ciddi yol kat 
edildiğini ve bu sayede 2013 yılına daha 
emin adımlarla başlanacağını vurguladı.

 Çin, demiryollarına 100 milyar 
dolar yatırım yapacak
Çin, 2013 yılında demiryoluna yaklaşık 
100 milyar dolarlık yatırım yapmayı 
planladığını duyurdu. Demiryolları 
Bakanlığı bu yıl demiryolu yapımında 
finansman kanallarını farklılaştıracak. 
Buna göre yerel yönetimleri, işletme-
leri ve özel yatırımcıları teşvik edecek. 
Ülkede, 12'inci 5 yıllık kalkınma planı 
çerçevesinde 2015'te 18 bin'i yüksek hızlı 
demiryolu, 40 bin'i ekspres demiryo-
lu hattı olmak üzere toplam 120 bin 
kilometrelik bir demiryolu ağı kurulması 
öngörülüyor.

"Enerjinin Geleceği" raporu
Deloitte, "Enerjinin Geleceği Teknoloji, 
Arz-Talep ve Enerji Jeopolitiğini Nasıl 
Yeniden Şekillendiriyor?" başlıklı bir 
rapor yayımladı. 19. yüzyıldan bu yana 
insanoğlunun 1 trilyon varil petrol 
ürettiği belirtilen raporda, ileri teknoloji 
araçlarla yapılacak keşiflerle yaklaşık 4 
trilyon varil daha petrole ulaşılabileceği 
ifade ediliyor. Yenilenebilir ve alternatif 
enerjinin de günümüzde giderek popüler 
hale geldiği vurgulanan raporda, yenile-
nebilir enerjinin 2015 yılında 800 milyar 
dolar büyüklüğe sahip olacağı ve dünya 
elektrik tüketiminin %17'sini karşılaya-
cağı tahmin ediliyor. 

Dünya çelik endüstrisinde 
kapasite fazlalığı
Ernst & Young analistlerine göre, global 
seviyedeki kapasite fazlalığı 2013 yılında 
da dünya çelik endüstrisinin önündeki 
en büyük problemlerden birisi olmayı 
sürdürecek. Analistlere göre, üretim 
fazlalığı endüstri üzerinde baskı oluş-
turmaya devam edecek, bu durum çelik 
üreticilerini maliyet azaltma program-
larına ve sermaye yönetiminde stratejik 
incelemeye yöneltecek ve global piyasa 
yapısının yeniden şekillenmesine neden 
olacak. 

Kaya gazı üretimi 
önemini hızla artırıyor
Amerikan Enerji Bilgi İdaresi tarafın-
dan sunulan rapora göre, ABD'de kaya 
gazı üretimi toplam doğal gaz ve petrol 
üretiminin yüzde 14'üne denk gelirken, 
kaya gazı 2035 yılına kadar ülkenin 
gaz üretiminin yarısını karşılayacak. 
ABD'nin üretip, dünyaya pazarlamaya 
başladığı kaya gazının, petrole dayanan 
enerji fiyatlandırmasını da büyük ölçüde 
etkileyeceği düşünülüyor. Kaya gazı 
çıkarımındaki maliyetlerin düşmesi, ül-
keler arası boru hatlarının döşenmesi ve 
arz güvenliğinin sağlanması durumunda 
kaya gazının enerji fiyatlarında aşağı 
yönlü baskı yapması kaçınılmaz olacak. 

“Diaspora” kelimesi kendi yurtlar ndan ko-
parak ba ka ülkelerde az nl k olarak ya ayan 
homojen topluluklar  ifade eder. Psikoloji 
testlerinde bir kavram söylenir de muhataptan 
fazla dü ünmeden bir kelimeyle cevap verme-
si istenir ya… Ben de okuyucular n g yab nda 
bir test yapmak istiyorum. “Diaspora” diyo-
rum ve akl n za ilk gelen kelimeyi söylemeni-
zi rica ediyorum. 

Okuyucular m n bir k sm n n Ermeni, bir 
k sm n n da Yahudi dedi ini duyar gibiyim. 
Çünkü y llard r özellikle ABD’de nüfuslar  
çok olmasa bile organize olup, birlikte hareket 
ederek ABD yönetimine etki eden diaspora-
dan bahsedilir. Adeta haf zam za kaz nm t r. 

Asl nda Ermenistan çok küçük bir ülkedir; 
toplam nüfusu 3,3 milyon ki idir. Diaspora-
daki Ermeni nüfusunun ise 7 milyon civar n-
da oldu u tahmin edilmektedir. Ermeniler için 
nüfus – etkinlik ili kisini okuyucular n takdi-
rine b rak yorum.

srail’in nüfusu ise 8 milyon civar ndad r. 
Diasporadaki Yahudilerin nüfusu ise yirmi 
milyonu a maktad r. Yahudiler için de nüfus 
– etkinlik ili kisini okuyucular n takdirine b -
rak yorum.

Nüfus az olmas na ra men etkin olabilme-
nin ana nedeni ortak  kir etraf nda toplan-
mak, ortak hareket etmek ve organize ol-
mak diye özetlenebilir. Bunlar  yapabilen 
ülkeler en az ndan dengeleri kendi lehine 
çevirebilmektedir. Organize olmakta dias-
poran n büyük etkisi oldu u bir gerçektir. 
Diasporay  olu turan topluluklar hem ya-
ad klar  ülkede yönetime etki edebilmekte, 

hem de orijinlerini dayand rd klar  ülkeye 
destek sa lamaktad r.

Türkiye’nin 75 milyon nüfusu var. Diaspo-
rada 4 milyon civar nda insan m z var (Bu 
rakam sadece Türkiye Cumhuriyet vatan-
da lar n  kapsamaktad r. Yahudiler ve Er-
meniler gibi bak ld nda yani imparatorluk 
bakiyesi Türkler de al nd nda say  17,5 
milyonu a maktad r.) Ne derece organize 
olabildi imizi ve ne kadar etkin oldu umu-
zu yine okuyucunun takdirine b rak yorum. 
Nüfusa ili kin (rakamsal olarak) rakamlar n 
etkin olmakta tek ba na bir öneminin olma-
d  aç kça görülüyor. Dünyadaki Türkleri, 
özellikle akademi ve i  alemindeki beyinleri 
koordine edecek organizasyonlar m z olma-
d ktan sonra 4 ya da 17,5 fark etmiyor.

Bu tespitlerin ard ndan yeni kurulan Siner-
jitürk Etkin  ve Güç Birli i Vakf ’n  tan t-
mak istiyorum. Sinerjitürk Vakf ’n n amac , 
yurt içindeki ve özellikle de yurt d ndaki 
insan gücü ve ak l gücümüz ile kurumsal 
güçlerimiz aras nda etkin, güçlü ve sürekli 
bir i birli i olu turmak suretiyle Türkiye’nin 
ça da  uygarl klar n üstünde bir seviyeye 
ula mas na ve teknoloji üreten lider ülke ol-
mas na katk  sa lamakt r. Sinerjitük bu ge-
nel ve iddial  amaç çerçevesinde yurtd n-
daki beyinlerle yurtiçindeki organizasyonlar  
bulu turarak sinerjik bir ortam olu turuyor. 
Türk diasporas n  harekete geçiriyor ve or-
ganize etmeye çal yor. Seksen bir ülkeden 
üçyüz bine yak n seçkin Türk insan na bir 
t kla ula abiliyor. 

Sinerjitürk’ün bu ilginç misyonu, yöneticile-
rinin çarp c  olaylarla kar la mas na sebep 
oluyor. Geçti imiz günlerde ABD’de dünya 
çap nda bir irketin pazarlama ve sat  direk-
törü olan vatanda m z vakf m z  arayarak 
Türkiye’ye kar  özlemini ve yapt m z i -
ten dolay  tebriklerini iletti. Yine OST M’de 
olu an kümelerin Sinerjitürk’ün düzenledi i 
seminer, konferans gibi platformlara kat la-
rak buralardan somut projeler üretmesi ve 
yurtd ndaki akademisyenlerle ili kiler kur-
mas  da Sinerjitürk’ün amac n n kuvveden 
 ile geçti i uygulamalardan örnekler…

Yurtd nda ya ayan vatanda lar m z n Tür-
kiye ile olan ba n  kuramazsak ve kuvvet-
lendiremezsek ikinci ve üçüncü nesilden son-
ra büyük bir güç haline dönü mek dururken, 
ilelebet kaybedebilece imiz büyük bir kitle-
den ve enerjiden bahsediyoruz. Türkiye’nin 
sahip oldu u bu entelektüel insan kayna  ne 
muhte em bir enerji de il mi? Bir de enerji-
mizi israf etmeden sinerjiye dönü türebilsek 
gerçekten lider ülke oluruz.

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@hotmail.com

Üniversitede bili im teknolojileri, rayl  
sistemler, enerji sistemleri, alternatif 
enerji kaynaklar , biyoteknoloji, elekt-

ronik haberle me ve savunma sanayi gibi alan-
larda çok say da yurt içi ve yurt d  tecrübesine 
sahip pek çok akademisyen ile çal malar na 
devam ediyor. Y ld r m Beyaz t Üniversitesi bir 
taraftan Türk insan n n geli imine katk  sa laya-
cak genç beyinler yeti tirirken di er taraftan da 
sanayideki verimi ve kaliteyi art r c  çareler üre-
terek bunlar  Türk sanayisinin hizmetine sunma 
gayreti içerisinde.

 Bu ba lamda i birli i çal malar n  geli tirmek 
ve yeni projeler üretmek üzere 23 
Ocak 2013 tarihinde OST M Or-
ganize Sanayi Bölgesi merkezin-
de Y ld r m Beyaz t Üniversitesi 
Yetkilileri ile OST M ODAGEM 
uzmanlar grubu bir araya geldi. 

Y ld r m Beyaz t Üniversitesi 
Rektör Yard mc s  ve Mühendis-
lik ve Do a Bilimleri Fakültesi Dekan  Prof. 
Dr. Abdullah Çavu o lu ba kanl ndaki heyet 
OST M Teknoloji A. . Yönetim Kurulu Ba ka-
n  Doç. Dr. Sedat Çelikdo an’  ve  ODAGEM 
uzmanlar grubunu ziyaret etti. Toplant ya ayr ca 
Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-
titüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Çelebi, Mühendis-
lik ve Do a Bilimleri Fakültesi Dekan Yard m-

c lar  Doç. Dr. Haldun Gökta  ve Doç. Dr. 
Hasan Okuyucu ile Makine Mühendisli i 
Bölüm Ba kan  Prof. Dr. Ünal Çamdal  
da kat ld .

Toplant da ilk olarak Doç. Dr. Sedat Çe-
likdo an, OST M bünyesinde kurulan 
kümelerinden, kümelerin ürettikleri pro-
jelerden ve OST M bölgesinde faaliyet 
gösteren üretici  rmalar n ihtiyaçlar ndan 
bahsetti. Prof. Dr. Abdullah Çavu o lu da 
Y ld r m Beyaz t Üniversitesi’nin 2010 
y l nda kurulan yeni birüniversite olmas na 

ra men temel ve lisans üstü e itimleri-
ni yurt d  ve yurt içindeki önde gelen 
üniversitelerde tamamlam  dinamik 
ve yenilikçi akademik kadroya sahip 
oldu unu ifade etti. Çavu o lu bununla 
birlikte Mühendislik ve Do a Bilimleri 
Fakültesi’nin de mühendislik disiplin-
lerinde ulusal ve uluslararas  düzeyde 
hizmet verebilecek donan ma sahip ön-

der nitelikte mühendisler yeti tiren, alanlar nda 
Türkiye’de ve dünyada yetkinli i kabul edilen 
bir fakülte olmay  hede  edi ini, ve halen fakül-
tede Bilgisayar Mühendisli i, Elektronik ve Ha-
berle me Mühendisli i, Makina Mühendisli i,  
Malzeme Mühendisli i ve Enerji Sistemleri Mü-
hendisli i bölümlerinde ngilizce olarak lisans 
ve lisansüstü e itim verildi ini belirtti.

Dekan Çavu o lu fakültede otuzdan fazla ö -
retim üyesi ve on be e yak n ara t rma görevlisi 
bulundu unu ayr ca bu fakültede örne in si-
mülasyon teknikleri, farkl  bilgisayar dillerinde 
yaz l m, haberle me, farkl  kaplama teknikleri, 
imalat, enerji ekonomisi, s  pompalar  ve di er 
pek çok mühendislik alanlar nda uzman ö retim 
üyeleri taraf ndan farkl  çal malar n ve proje-
lerin sürdürüldü ünü, OST M ile ortak proje 
i birliklerinin gerçekle tirilmesi noktas nda üni-
versitenin önemli katk larda bulunaca n  anlatt .

Toplant ya kat lan di er OST M ODAGEM uz-
manlar  ve üniversite ö retim üyeleri de konu ile 
ilgili görü lerini belirttikten sonra; toplant n n 
amac n n gerçekle mesine yönelik ad mlar n 
at lmas  amac yla üniversite ö retim üyeleri ile 
sanayicileri bir araya getirecek etkinliklerin dü-
zenlenmesini kararla t rd .

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Ar-Ge çalışmalarında iddialı

Ankara’da yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ar-Ge çalışmalarında iddialı. Genç, istekli ve nitelikli bir akademiky y ç ş ç
kadroya sahip olan üniversitede yurt içi ve yurt dışı deneyimi de olan çok sayıda akademisyen, Ar-Ge çalışmalarınday p y ç y ş y ç y y ç ş

teknolojinin ulaştığı son aşamadaki faaliyetleri yakından takip ederek ülkemiz sanayisine de kazandırmak istiyor.j ş ğ ş y y p y y

KISA
KISA
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Toplant da ilk olarak OST M OSB Böl-
ge Müdürü Adem Ar c  taraf ndan 2012 

y l  çal malar n  içeren bir sunum yap ld . 
Sunumunda birimlerin faaliyetlerinin yan  
s ra OST M’in ulusal ve uluslar aras  plat-
formlarda geli tirdi i i birlikleri ile ülke-
mize sa lad  katk lar  anlatan Ar c , önü-
müzdeki dönem için planlanan faaliyetler 
hakk nda da bilgiler verdi. 

“OST M’in nitelikli bir yap s  var”
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n, toplant n n çok önemli oldu unu be-
lirterek OST M’de güzel eyleri hep beraber 
yapmak istediklerini dile getirdi. Faaliyetle-
re katk  veren herkesle birlikte 2012 y l n n 
geçirildi ini anlatan Ba kan Ayd n, “Bu, 

u demek de il; biz 
her eyi en mükem-
mel ekilde yapt k, 
her eyi fazlas yla 
yapt k, yap lacak 
hiçbir ey kalmad  
anlam nda söylemi-
yorum. Onun için 
2013 y l nda bizim 
dü ünemedi imiz, 
tasarlayamad m z, 
akl m za gelmeyen, 
fark etmedi imiz 
konular  da sizlerin 
katk lar yla buraya 
yazmak istiyoruz. 

2013 y l nda kendimize,  rmalar m za, i let-
melerimize, bölgemize ve ülkemize bir katk  
foto raf  ç karal m. OST M sadece bölgesi-
ne hizmet etmiyor. Bunu bir misyon olarak 
ba ka bölgelere de hatta ba ka ülkelere de 
ta ma gibi bir sosyal sorumluluk da ta yor. 
Bunu büyük bir keyi  e yap yoruz. Bizim 
bildi imiz, geçti imiz yerlerden insanlar 
tekrar parayla geçmesinler. Biz bunlar  dost-
lar m za, karde lerimize, dost ülkelere vere-
rek onlar n bu yollardan geçmesini kolayla -
t rabiliriz. Bunun bir insani görev oldu unu 
da dü ünüyoruz” dedi.

OST M olarak Türkiye’nin politikalar -
na gerçek hayat  ya ayan KOB ’ler olarak 
katk  vermeye çal t klar na temas eden 
Ayd n, “Bazen Devletin bürokrasisi, bura-

da ya anan gerçekleri fark edemeyebiliyor. 
Buradan biraz da Devlete do ru bakarak; 
bildiklerimizi, gördüklerimizi, do rular , 
yap lmas  ve hat rlat lmas  gerekenleri an-
latmaya çal yoruz. Burada inan lmaz bir 
emek var. Bunu biz tek ba m za yapamay z. 
OST M’in nitelikli bir bürokratik ve teknok-
ratik yap s  var. Dolay s yla bu faaliyetlere 
katk  veren bütün 
çal ma arkada la-
r m za, bize katk  
veren tüm kurum 
ve kurulu lara te-
ekkür ediyorum.” 

de erlendirmesin-
de bulundu.

Konu man n ar-
d ndan toplant ya 
kat lan temsilciler 
OST M’den bek-
lentileri ve 2012 
y l na ili kin görü -
lerini payla t lar. 

Kat l mc lardan taraf ndan; OST M bölge-
sinde kre  kurulmas , sergi salonu kurul-
mas , sosyal faaliyetlerin art r lmas , tra  k 
yo unlu u, Çek Kanunu’ndaki s k nt lar n 
giderilmesi için kamu nezdinde giri imler 
yap lmas , hastane, etik kurulu olu turul-
mas , kre , imar düzenlemesi konular  dile 
getirildi.

Ülkemizde h zla büyüyen sanayi 
sektörü ve nüfus art  enerjiye 
olan talebin yükselmesine neden 

oluyor. Enerji kaynaklar  aç s ndan d a 
ba ml l n n azalt lmas , enerjinin etkin 
kullan lmas , israf n önlenmesi ve enerji 
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yü-
künün ha   etilmesi amac yla ba lat lan 
çal malardan biri de Milli Rüzgar Enerji 
Sistemleri Geli tirilmesi ve Prototip Tür-
bin Üretimi (M LRES) Projesi.

Yenilenebilir enerji kaynaklar  aras nda 
enerji geri dönü ü, maliyet ve uygulama 
ölçütü ile de erlendirildi inde rüzgâr ener-
jisi di er kaynaklardan daha avantajl  du-
rumda. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklar 
aras nda rüzgâr; hidrolik enerjiden sonra 
ikinci s rada geliyor. Ülkemiz rüzgâr reji-
mine uygun olmayan türbinlerin ithal edil-
mesi, hem rüzgâr türbinlerinin verim prob-
lemlerini ortaya ç kar yor, hem de rüzgâr 
teknolojisinde d a ba ml  olmam za ne-
den oluyor.

Önümüzdeki 10 y lda Türkiye’nin kurulu 
rüzgar kapasitesinin 20 GW olaca n  ön-
görülüyor. 20 y ll k dönemde bu rakam n 

40 GW olmas  bekleniyor. u anda büyük 
ölçekli endüstriyel rüzgâr tür-
binlerinin tamam  ithal edil-
mekte. MW ba na 1 milyon 
USD piyasa de erinden 20 
y l içinde rüzgâr türbinleri 
için yurt d na akacak kay-
nak yakla k 40 milyar USD. 
Türkiye’nin önümüzdeki 40 
y lda, 60 milyar USD’lik rüz-
gar türbini yat r m  yapaca  
tahmin ediliyor. M LRES tür-
bininin ba ar yla ticarile mesi durumunda 
60 milyar USD’nin en az ndan %25’inin 
yurtiçinde kalaca  dü ünülüyor.

Enerjide sürdürülebilirlik ve ba ms zl n 
sa lanabilmesi amac yla Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanl  bünyesinde kurulan 
Yerli Enerji Sanayi (YENSAN) Çal ma 
Grubu milli rüzgâr türbinleri ve teknolo-
jilerinin geli iminin sa lanmas  amac yla 
Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geli tiril-
mesi ve Prototip Türbin Üretimi (M LRES) 
Projesi’ni ba latt . OST M koordinatörlü-

ünde ilk a amas  tamamlanan M LRES’te 
4 üniversite, TÜB TAK MAM, TUSA /
TAI, stanbul Ula m A. . ve 15  rma yer 

al yor. Kanat üretimine geçilen proje kap-
sam nda Türkiye rüzgâr s n f na uygun, 
özgün ve ulusal rüzgâr türbin tasar mlar  
geli tiriliyor.

OST M Teknoloji A. . Yönetim Kurulu 
Ba kan  Doç. Dr. Sedat Çelikdo an, en-

düstriyel ölçekli büyük rüzgar 
türbinlerin geli mesi için ba lat -
lan proje ile ilk etapta 500 kW’l k 
rüzgar türbinleri haz rland n  
belirtti. Çelikdo an, bu prototip-
lerin deneme amaçl  kullan larak 
tasar m olgunla t r ld ktan sonra 
1.5-2.5 MW’l k türbin prototipi 
haz rlanaca n  kaydetti. 

100 civar nda ara t rmac , 20 ci-
var nda ö renci, 50’ye yak n tasar m grubu 
taraf ndan sürdürülen çal madaki tasar m-
lar özgün olacak. Bu tasar mlardan uygun 
olanlar, analizler ve 500 kW prototip test-
leri ile belirlenecek. Denemeleri ba ar yla 
geçen tasar mlar 2.5 MW’l k türbin sistem-
lerine de uygulanacak. Proje kapsam nda 
haz r al nacak baz  alt sistemler (frenler, 
hidrolik ekipman, asansör, trafo, kaplin vb) 
d nda kule dahil bütün ana bile enler (ka-
natlar, göbek, di li kutusu, jeneratör, eviri-
ci makine kutusu vb. gibi) bu amaçla ku-
rulan ekibin çal malar yla geli tirilecek ve 
tamamen özgün tasar mlar olacak. 2013’ün 

sonunda test montaj  tamamlanacak olan 
proje kapsam nda rüzgar teknolojisi alan nda 
ülkemizde bir konsorsiyum olu turulmas  da 
planlan yor.

Proje ile rüzgâr teknolojilerinin ülkemiz 
rüzgâr ko ullar  da dikkate al narak geli imi 
sa lanacak, bu sayede istihdam ve i  alanlar  
olu turularak enerji sektörünün ve ba l  bir-
çok alt imalat sanayinin geli imi sa lanacak.

Projenin merak edilen konula-
rından biri “rüzgarın devam-

lılığı ile ilgili bir araştırma yapılıp 
önlem alınıp alınmadığı” şeklinde. 
Proje yetkililerinden edinilen 
bilgilere göre ekipte yer alan araş-
tırmacı öğretim üyelerinden bir ta-
nesi, Türkiye’nin rüzgar haritasını 
çıkaran önemli bir çalışmada daha 
önce yer aldı. Bu bağlamda, proje 
ekibinde Türkiye’nin rüzgar profili 
ile ilgili bilgi mevcut. Tasarlanacak 
türbinin ticarileşmesi durumunda, 
bu türbini satın alacak firmalar 
türbinlerin uygun araziye kurulu-
mu konusunda fizibilite çalışması 
yaptırmak zorunda. Herhangi bir 
yatırımcı için bu rüzgar türbininin 
getireceği karlılık türbinin bulun-
duğu mekana bağlı.

imine geçilen proje kap-
rüzgâr s n f na uygun, 

rüzgâr türbin tasar mlar

i A. . Yönetim Kurulu 
Sedat Çelikdo an, en-
ölçekli büyük rüzgar 

in geli mesi için ba lat -
ile ilk etapta 500 kW’l k 

türbinleri haz rland n  
Çelikdo an, bu prototip-
neme amaçl  kullan larak 
olgunla t r ld ktan sonra
MW’l k türbin prototipi
aca n  kaydetti. 

r nda ara t rmac , 20 ci-
0’ye yak n tasar m grubu 
len çal madaki tasar m-
Bu tasar mlardan uygun 

ve 500 kW prototip test-

Projenin me
rından biri 

lılılllll ığı ile ilgili bir
öööööönönönönönnlöööööönööööööönö em alınıp al
PrPPPPPPrPrPrPrProProPrPPrPr je yetkilileri
bilgilere göre e
tırmacı öğretim
nesi, Türkiye’ni
çıkaran önemli
önce yer aldı. B
ekibinde Türkiy
ile ilgili bilgi me
türbinin ticarile
bu türbini satın
türbinlerin uyg
mu konusunda
yaptırmak zoru
yatırımcı için b
getireceği karlı
duğu mekana b

MİLRES’te üretim başladı

OSTİM paydaşları 2013’ü konuştu

OSTİM koordinatörlüğünde başlatılan Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştiril-
mesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) Projesi’nde kanat üretimi başladı. 
OSTİM Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan 
2013’te yüzde yüz yerli rüzgar türbininin test montajına geçileceğini söyledi. 

OSTİM 2013 İstişare Toplantısı Müteşebbis Heyeti üyeleri, eğitim kurumları, 
sanayiciler, kooperatif temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile 
kamu temsilcilerinin katılımıyla 12 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirildi. 

n devaml lRüzgar n

Doç. Dr. Sedat Çelikdo an
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Sosyal kalkınma projelerine 5 milyon TL

Ankara Kalk nma Ajans ’n n Sosyal 
Kalk nma Mali Destek Program  ile 

çocuk, genç ve ya l lar n sorun ve ihtiyaç-
lar na yönelik çözüm modellerinin geli -
tirilerek ya am kalitelerinin yükseltilmesi 
ve sosyal ya ama kat l mlar n n art r lma-
s  hede  eniyor. Programdan, kamu kurum 
ve kurulu lar , meslek kurulu lar , birlik-
ler, sivil toplum kurulu lar  yararlanabili-
yor. 

Ankara Kalk nma Ajans  Genel Sek-
reteri Doç. Dr. As m Balc , 2012 Y l  

Teklif Ça r s ’n n dört ba l ndan biri 
olan “Sosyal Kalk nma Mali Destek 
Program ”n n, kalk nma çal malar na 
bütüncül bak n bir sonucu olarak kur-
guland n  bildirdi. Balc  u de erlen-
dirmede bulundu: Program, Ankara Böl-
ge Plan ’n n “Bireylerine e it ve kaliteli 
ya am imkan  sunan, kat l mc  ve sosyal 
ba lar  güçlü, be eri potansiyelini geli ti-
rerek kalk nan Ankara” vizyonuna hizmet 
etmektedir. Ankara, günlük yakla k 500 
ki inin göç etti i bir metropol olarak di er 

ba kentler gibi sosyal meseleleri olan bir 
ehirdir ayn  zamanda. Ankaral lar n ya-
am kalitesinin yükseltilmesini önemli bir 

görev olarak üzerimize al yor, bu yönde 
payda lar m zla çal yoruz. Bu çerçeve-
de kurgulad m z Sosyal Kalk nma Mali 
Destek Program ’n n gelece e dönük zin-
cirleme bir etki yapaca na inan yorum. 

2012 Y l  Teklif Ça r s ’na ili kin detayl  
bilgiye Ajans n web sayfas ndan ula la-
biliyor: www.ankaraka.org.tr

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2012 Yılı Teklif Çağrısı’nın dört başlığından biri olan “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” ile 
Ankara’da çocuk, genç ve yaşlıların uyum ve entegrasyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Son başvuru tarihi 22 Şubat 2013 
olan programın toplam bütçesi 5 milyon TL. 

Doç. Dr. As m Balc  
Ankara Kalk nma Ajans  Genel Sekreteri

Yerli malı tüketimi 
“Yerli Malı Maliye 
Politikası” ile olur!

Sorunlar n çözümünde Negatif 
(olumsuz) ve Pozitif (olumlu) 
iki tip yakla m vard r. Örne in 

bir zamanlar Ankara’ da hava kirlili-
i vard . O dönem iktidarda bulunan, 

rahmetli Bülent ECEV T’ in önerisi, 
olumsuz yakla ma iyi bir örnek olu -
turur. O zaman için al nan tedbir araç 
kullanmaktan cayd r c ; belediye oto-
büsleri ile dolmu lar hariç di er araçla-
r n, tra  e plakalar nda ki tek-çift say  
durumuna göre dönü ümlü ve nöbetle e 
ç kmas yd . Al nan bu önlemin hava 
kirlili ine herhangi bir katk s  olmad -

 gibi rasyonelde de ildi. Yani araçla 
amaç aras nda, akli bir sebep sonuç ili -
kisi yoktu. Çünkü araçlar insan  ta mak 
için vard  ve ta nacak insan say s  da 
her gün artmaktayd . Turgut ÖZAL hü-
kümeti iktidara gelince sorunu çözmede 
pozitif yakla m n ne olaca na güzel 
bir örnek verdi. Hava kirlili ine neden 
olan k n yak lan kömür ve s v  yak t-
lard r. Ayr ca araçlarda da akaryak t n 
kükürt oran  çoktur. ÖZAL, önce Anka-
ra’ y  kükürt oran  dü ük kömürle s t-
maya ba lad . Sonra do algaz ve likit 
gazlar n kullan ld  uygulamalar  dev-
reye ald ; pe inden ba kentte ki araçlar-
da LPG yayg nla t . Bu ekilde Ankara, 
temiz havada ya am n sürdürülebildi i 
bir alt yap ya kavu tu.

Yukardaki örnek sorunlar n çözümünde 
rasyonel ve ak lc , sebep-sonuç ili kisi 
kurulmamas  durumunda; negatif çö-
zümlerin ortaya ç kt n  ve bunun sür-
dürülemez oldu unun göstergesidir.

Günümüzde ise ba ka bir sorunlu alan-
da negatif çözümün a r bast n  gör-
mekteyiz. Bu alan yerli mal  kullanma 
konusunda gösterilen çabalard r. Bir 

ülkenin katma de er yaratmas n n önü-
nü açmak, ülkedeki i sizli in önüne 
geçmek, cari aç a ve borç bata na 
dü memek ve gelir payla m nda ada-
leti sa lamak için “Yerli Üretimin” ol-
mas , olamazsa olmaz d r. Ancak yerli 
üretim olmayan bir ülkede, yerli mal  
kullanmaya te vik etmek, arabay  at n 
önüne ko maya benzer. Bir ülkede yerli 
mal n n kulland r lmas n  özendirmek 
için “ey vatanda  yerli mal  tüket!” diye 
kampanya yapmak, yerli mal  üretimine 
engel olanlar n ekme ine ya  sürmek-
tir. Böyle kampanyalar hede  ni bulma-
d  gibi gerçekçi de de ildir. Amaç ile 
araç aras nda rasyonel bir ba  yoktur.  

Yine bu kampanyalar n uygulay c lar ; 
yerli mal  kullan m nda Japonya, ABD 
ve AB ülkelerini örnek göstermektedir. 
Amerika’da uygulanan “BUY AMER -
CA” kampanyas n  sanki iyi bir örnek 
ve ba ar l ym  gibi önümüze koy-
maktad rlar. Oysa yap lan bu kampan-
yalar dünyan n hiçbir yerinde ba ar l  
olmam t r ve olmayacakt r. Neticede 
Amerika’da da ba ar l  olmad  gibi 
ülke; dünyan n en fazla cari aç k veren 
ülkesi olmu tur. Her ülke yal n zca ken-
di üretti i mal  tüketirse kaynaklar et-
kin ekilde kullan lamaz ve dünya daha 
da fakirle ir.

Peki, amaca ula mak için ne yapmal -
y z! Öncelikle soruna “do ru te his” 
koymal y z ki tedavi do ru yap ls n. Bir 
ülkede yabanc  mallar tüketiliyorsa ora-
da kabahatli olan tüketiciler de il; ma-
liye politikas n  kurgulayan bürokrasi 
hükümetleridir. Yabanc  ürünün tüke-
tilmesi için üç ey gereklidir. Fiyat  
ucuz olmal , kaliteli olmal  ve ürün al-
mak için borçlan lmal d r. Ülkemizde 
uygulanan maliye politikas  nedeniyle, 
en  asyon üretilecek ürünün  yat n  
yükseltmektedir. Uygulanan mali-
ye politikas  nedeni ile ülkede paras  
olan üretime de il, ehir rant na para 
yat rmaktad r. Böylece kaliteli üreti-
min gere i olan AR-GE çal malar  
ve rekabete f rsat tan nmamaktad r. 
Uygulanan maliye politikas  nedeni ile 
dü ük kur yüksek faiz uygulanmakta, 
uzun vadeli ve ucuz Türk Liras (na) 
kaynak bulunamamaktad r. Yabanc lar 
ise mal satarken, dü ük faizli ve uzun 
vadeli kredi de vererek ülkelerindeki 
üretimi ve tasarrufu, ülkemiz üretimi 

aleyhine de erlendirmi  olmaktad r-
lar. Uygulanan maliye politikas  ile 
üretim yapanlar vergi, ssk, harçlar ile 
cezaland r lmakta,  maliyetler ve yük 
art r lmaktad r. Üretim alanlar  o kadar 
pahal ya mal edilmektedir ki, üretim 
yapmamak daha cazip hale gelmekte-
dir. hracat yapanlar n KDV iadeleri o 
kadar s k nt l  olmaktad r ki, al-sat yap-
mak üretim yapmaktan çekici ve kolay-
d r. Ödemeler sistemindeki aksakl klar, 
irketlerin önündeki belirsizlik alan-

lar n  art rmaktad r. Mali uygulamalar 
katma de er üretmeyene de il üretene 
odaklanmakta, üretim yapmak adeta ce-
zaland r lmaktad r.  Kay t d  olman n 
adeta te vik edildi i;  kay t içi olman n 
ise mali uygulamalarla cayd r ld  gibi 
bir hava yarat lm t r. Kamu al mlar n-
da ihale artnameleri yerli irketlerin 
kabiliyetleri d nda düzenlenmektedir.

Bürokrasimiz, ülkeyi borçland rmak 
için ola anüstü yetenek harcarken, yerli 
üretimi zenginle tirmek için bu gayretin 
içine girmemektedir.

Ülkemizde yerli üretimin önündeki en 
büyük engel 1950’ den bu yana uygu-
lanan maliye politikas d r. Bu politika 
ortada dururken Yerli üretim olmadan 
yerli tüketimi te vik etmek negatif 
çözüm yani do mayacak çocu a don 
biçmektir. Yerli mal  kullan m  için 
yap lacak kampanyan n vizyonu, “yerli 
üretim” misyonu da “maliye politikas  
oda n n de i tirilmesi” olmal d r. Ge-
risi lafü güzaft r..

efik ÇALI KAN

sefik.caliskan@ostimyatirim.com
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OST M bünyesindeki kümelere bir 
yenisi de kauçuk sektörü temsilci-
leri taraf ndan eklendi.  ve n aat 

Makineleri, Savunma, Medikal, Yenilenebi-
lir Enerji ve Rayl  Ula m Sistemlerinin ar-
d ndan 6. küme organizasyonu olan Kauçuk 
Teknolojileri Kümelenmesi, Niyet Beyan  ve 
Kurulu  Protokolü’nün imzalanmas n n ard n-
dan faaliyetlerine ba lad . 24 kauçuk  rmas , 
kamu kurulu lar  ve sivil toplum örgütlerince 
desteklenen küme; üyelerin teknoloji ve ürün 
geli tirmesinden sat  ve pazarlama uygulama-
lar na kadar geni  bir yelpazedeki ihtiyaçlar na 
çözümler üretecek. 

Küme çal malar n n fedakârl k ve zahmet 
istedi ini ifade eden OST M Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Orhan Ayd n, “Bu olu umdan 
çok hay rl  sonuçlar ç kaca na ve ba ar  
hikâyelerinin yaz laca na inan yorum.” dedi. 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 
Burhanettin Güvenç ise kümelenmenin KO-
B ’leri gelmekte olan nanoteknoloji tufan na 
kar  koruyaca n  kaydetti. 

“Amac m z gelecekte var olmak”
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n törendeki konu mas na küme olu-
umlar n n amaçlar n  anlatarak ba lad . 

OST M olarak 2005 y l ndan bu yana kü-
melenme çal malar n  yürüttüklerini ifade 
eden Ayd n, sanayiciler olarak esas yapma-
ya çal t klar n n hayatta kalmak ve gelecek-
te var olmak oldu unu söyledi. Ayd n, “10 
y l, 20 y l sonra gerçekten bu yapt m z i -
leri yap yor olacak m y z? Küresel rekabetin 

içinde rekabet edebilir olacak m y z? sorula-
r na cevap ar yoruz. Biz 30 y la yak nd r OS-
T M’deki i letmelerin hem içinde ya yoruz, 
gözlüyoruz, ara t r yoruz hem de dünyada 
ne olup bitti ini izlemeye çal yoruz. unu 
kesin görüyoruz ki; geleneksel yöntemlerle 
bu i letmeleri gelece e ta mam z mümkün 
de il. Görünen u: Mevcut üretim, sat  
ve organizasyon eklimizi de i tirmemiz 
gerek. Bunu nas l yapaca z? Dünyan n 
yapt ; geçmi te bizim medeniyetimizin 
kurgulanmas nda önemli kö e ta lar  olan, 
kümelenme dedi imiz konu. Bizi hem üni-
versite ile kamu kurulu lar yla bulu turan 
hem de i birli i ve güçbirli i dedi imiz bir 
araya gelmeyi sa layan bir model.” dedi.  

Üretim yaparken birlikte geçekle tirilebile-
cek çok i ler oldu una temas eden Ba kan 
Ayd n, daha kaliteli üretim, ortak ara t rma 
ve geli tirme, üniversitelerle i birlikleri için 
bir araya gelinmesi gerekti ini vurgulad . 
Ayd n unlar  söyledi: Bu bizim 6. organi-
zasyonumuz oluyor. 5 tanesinde bunu yap-
m  ve ba ar  hikâyesi yazm  kümelerimiz 
var. Rayl  ta tlar, rüzgar tribünü, enerji 
santral , i  ve in aat makineleri, yerli enerji 
sistemleri üretmek için çal an kümelerimiz 
var. Buralardan edindi imiz birikimler ve 
tecrübeler var. Bu i  fedakârl k ve zahmet 
istiyor. Bu olu umdan çok hay rl  sonuçlar 
ç kaca na ve ba ar  hikâyelerinin yaz laca-

na inan yorum. 

“Küme, bugünkü yüzy lda Nuh’un 
Gemisi’dir.”
Kümelenmenin KOB 'ler için gelecekte 
var olma mücadelesi oldu unu dile getiren 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ziya Burhanettin Güvenç, “Bu, bizim için 
en büyük paydad r. Yurtd ndaki büyük 
kurulu lar n organizasyonlar n  biliyoruz. 
KOB ’lerimizin küme olmad  zaman on-
larla rekabet edemeyece ini dü ünüyoruz. 
Kümelenme bizi gelmekte olan nanotekno-
loji tufan na kar  koruyacak. Teknoloji o 
kadar h zl  geli iyor ve de i iyor ki buna tek 
ba m za ayak uydurma ans m z yok. Çün-
kü bu, yeti mi  insan kayna , ciddi parasal 
kaynak ve ilgi; en de erlisi bilgi gerektiri-
yor” dedi.

Tek bir KOB ’de bunlar  bulma ans n n ol-
mad n  hat rlatan Güvenç, “Peki biz küçük 
i letmeler olarak ne yapaca z? Bir araya 
gelerek bunlar  yapmaya çal aca z. Küme 
modeli, teknoloji tufan na kar  bizi koru-
yacak. Küme, bugünkü yüzy lda Nuh’un 
Gemisi’dir. Yüksek teknolojiye ayak uydu-
ran i letmeler krizden etkilenmiyor. 2023’de 
ilk 10’a girmek istiyorsak önümüzde bulu-
nan 6 devleti geçmemiz gerekiyor. Bunu, 
daha çok çal arak ve daha çok teknolojiye 
geçerek sa layabiliriz.“ eklinde konu tu. 

Programda Gazi Üniversitesi OST M MYO 
Kauçuk ve Plastik Bölüm Ba kan  Doç. Dr. 
Nezahat Boz, Çevta  Genel Koordinatörü 
Murat Ünal, OST M Vakf  Genel Sekreteri 
Gülnaz Karaosmano lu, Babacan Kauçuk 

Yönetim Kurulu Ba kan  Akman Karakülah, 
Özdekan Kauçuk Sanayi Yönetim Kurulu 
Ba kan  Yusuf Korkmaz, Özdekan Kauçuk 
Sanayi Genel Koordinatörü Zeynep Tülin 
Y lmaz birer sunum yaparak sektöre ili kin 
geli meleri aktard lar. 

Konu malar n ard ndan Niyet Beyan  ve 
Kurulu  Protokolü imzaland , lk Kurucu 
Yönetim Kurulu için seçim yap ld . Ku-
rulu  a amas nda Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin Koordinatörlü ü’nün OS-
T M OSB’den Bülent Çil taraf ndan yürütü-
lece i aktar ld . 

Kauçuk Üreticilerinden İşbirliği Güçbirliği
Çankaya Üniversitesi’nin akademik danışmanlığında ve OSTİM’in desteğiyle yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Kau-
çuk Kümelenmesi’nde süreç tamamlandı. Verimlilik ve inovasyon çalışmalarına farklı bir boyut getirecek olan OSTİM 
Kauçuk Kümelenmesi için 24 firma ve destekleyici kurumlar Niyet Beyanı ve Kuruluş Protokolü’nü imzaladı. OSTİM’in 6. 
Kümesi olan Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi için imza töreni Gazi Üniversitesi OSTİM METEM Tesisleri’nde 10 Ocak 
2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Bülent Çil
Kauçuk 
Teknolojileri
Kümelenmesi
Koordinatörü

Kümelenme çalış-
malarını 6 yıldır
sürdürüyoruz. Ku-

ruluş sırasıyla bu çalışmalara  ilk olarak
İş ve İnşaat Makineleri (İŞİM) sektörüyle
başladık. Savunma ve Havacılık (OSSA),
Medikal, Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri ile Raylı Ulaşım Sistemleri
(ARUS) sektörlerinde olmak üzere top-
lamda 5 sektörde kümelenme faaliyetle-
rini yürütüyoruz. Bölgemizdeki firma sa-
yısı ve rekabetçilikleri konusunda güçlü
bir potansiyeli olan kauçuk sektöründe
de bir kümelenme çalışmasını hayata
geçirdik. OSTİM ve Çankaya Üniversitesi,
başarılı çalışmalarıyla kümelenme kav-
ramını Türkiye’ye tanıtarak örnek oldu.
Kauçuk stratejik bir sektör, bu nedenle
firmaların tek başına hareket etmeleri-
nin mümkün olmuyor. Firmaların işbir-
liği ve güçbirliği içinde bilgi ve tecrübe
paylaşımlarıyla katma değeri yüksek
ürünler üreterek dünyada söz sahibi
olabileceklerine inanıyorum.

Zeynep Tülin Yılmaz
Özdekan Kauçuk
Sanayi Genel Koord.

Tüm imalat sanayi
genel olarak ara malı üreten bir sektör
niteliğinde olan kauçuk sektörünün ana
sorun alanları, çeşitli tarihlerde düzen-
lenen çalıştaylarda ortaya konulmuştur.
Ana başlıkları altında hammadde, insan
kaynakları ve eğitim, ortak girişimler
ve faaliyetler, Ar-Ge ve teknoloji ve fi-
nansman olarak gruplayabiliriz. Daha
ayrıntılı analizlerimizde hammaddede
dışa bağımlılık, fiyatların değişkenliği,
hurda pazarının kontrolsüzlüğü, maki-
ne teknolojisinde yurt dışına tarife dışa
engeller gibi çok önemli sorunlarımız
için yetkili mercilere sesimizi duyurmak,
ortak labaratuvarlar, ortak satın almalar
ve mevzuatlara hakim olmak için küme-
leşiyoruz.

Programda Niyet Beyan  ve Kurulu  Protokolü imzaland , lk Kurucu Yönetim Kurulu için seçim yap ld .

OST M Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi
Yöne  m Kurulu

Mustafa Korkmaz Özdekan Kauçuk Sanayi

Akman Karakülah Babacan Kauçuk

Adem Gökçek Gökçek Kauçuk

Turan De irmenci Gülhan Kauçuk

Emin pek Emin pek Kauçuk

Adife Aykaç Naturel Kauçuk

Erol Karakülah Ada Kauçuk
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