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artàk yan sanayinin geliĀimine odaklanmàĀ
durumda. Bu sayede savunma sanayinde
özellikle Ankara’da bir ekosistem oluĀtu. SSM
liderliØe devam ederek önemli bir adàm daha
atàyor. Savunma ihalelerinde iĀ yapan yerli yan
sanayicilere kredi verecek. Özellikle KOBß'lerin
ihtiyaç duyduØu makine ve teknoloji için direkt
SSM’den kredi alabilecek.

Masaya eíit íartlarda oturabilmek
abdurrahman@ostim.com.tr

AB ya da Şangay'ın yolu
Karatay'dan geçiyor

Ö

nümüzdeki 20 yàl içinde kamu
yatàràmlarà 600 milyar lira olacak. Yerli
katkà Āartàyla bu harcamalaràn en az 300
milyar lirasànàn dàĀarà çàkmasà engellenebilir.
Geçen sayàdaki dosyamàz Buy American yasasà
ve bu ayki AB uygulamalarà haberlerimizi bu
yüzden önemsiyoruz. Kamu alàmlarànda bu
vizyonun geliĀmesi kàsa vadede çok önemli.
Savunma sanayimiz bu konuda öncü. SSM

Offset alanàndaki bu gayretler bizi belki 1020 yàl daha taĀàyabilir. Ancak asàl hedef Milli
marka olmaktan geçiyor. Teknoloji ve tasaràma
sahip olmak hem gelecekte var olmayà hem de
rekabette eĀit koĀullarda masaya oturmayà salàk
veriyor olacak. Marka sizin olduktan sonra
dünyanàn neresinde üretirseniz üretin siz var
olacaksànàz. ßĀte bu yüzdendir ki son dönemde
bizzat BaĀbakanàn aØzàndan Milli motor, Milli
ilaç vs. sàkça duyulmaya baĀlandà. ÿangay
BeĀlisi restini de bu baØlamda okumak yanlàĀ
olmaz kanaatindeyim. Çin, Rusya, Kazakistan,
Kàrgàzistan, Tacikistan, Özbekistan ile altàlà hale
gelen birliØin daha güçlü olduØunu belirterek
"AB’ye Allahaàsmarladàk deriz" resti çeken
BaĀbakan ErdoØan Avrupa ile eĀit Āartlarda

masaya oturmamàĀ olmamàzdan kaynaklanan
kayàplara vurgu yapmaktadàr. Avrupa kendi
içinde sanayisi ve teknolojisi için de bir çok
uygulamayla geliĀmekte olan ülkelere engel
teĀkil etmektedir. Bizim gibi dinamik ülkeler
elbette eĀit koĀullarda yaràĀa girdiØinde onlaràn
çàkaràna olmayacaktàr. Ve fakat her Devlet kendi
refahà için elbette bu gayretleri göstermektedir.
Gösterecektir. Türkiye’nin ÿangay altàlàsàyla
ya da atàyorum DoØu sekizlisiyle birlikte olup
Batàyla yine iĀbirliØi yapabilir. Bu sefer en
azàndan masada olabilir. Kenarànda deØil. Tüm
bu dàĀ politika perspektiŅnin odaØànda Milli
üretim olmalàdàr. BakàĀ açàsànà deØiĀtirdiØimizde
ÿangay ya da AB tercihlerine Karatay gibi sanayi
merkezlerinden bakabiliriz. Ne ürettiØimizle
hangi kulüpte olduØumuz çok ilintili olacaktàr.
Teknolojiye sahip olamazsak gelecekte tam
baØàmsàz olamayacaØàz.
Bugünden yaràna
kolay deØildir teknoloji üretmek. Ancak
umutsuz olmamak için de bir çok neden var.
Yerli katkàlarla geliĀen sanayi bir gün teknoloji
geliĀtirme dinamiØine kavuĀacaktàr.
Daha düne kadar tebeĀir tahtasànà bile
üretemiyor, ithal ediyorduk. Bugün akàllà
tahtayà büyük oranda yerli üretiyoruz. Sadece

bu proje baØlamànda devletin alàm güvencesiyle
yapàlan yatàràmlar sonunda 10 yàl sonra Led
teknolojisinde önemli noktaya gelebileceØiz.
Yine baĀka bir örnek verecek olursak; milli tank
Altay’àn motorunun millileĀmesi için yapàlan
giriĀimler sonucunda AKßP öncülüØünde
Konya’da Motor Transmisyon Kümesi kurulmasà
kararlaĀtàràldà. Çünkü milli motorda sadece
aktarma organlarà sorunu vardà. SpesiŅk
olarak hedefe odaklanmàĀ bir iĀbirliØinin
ürettiØi teknolojinin milli raylà araç ya da milli
otomobile katkàsànàn ne olacaØànà söylemeye
bile gerek yok.

Nihayetinde hedef ve vizyonlarà sadece
yazmak yetmiyor. Hayata geçmesi için
inanmàĀ lider kadrolarla kurumsal bir kültür
oluĀturmak gerekiyor.

Abdurrahman KÖSEOïLU
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Avrupa Birliği kamu alımlarında
Her devlet doğal
ğ olarak kendi geleceği
g
ğ ve refahına öncelik veriyor.
y Gelişmiş
ş ş ülkeler Serbest Ticaretin kurallarını da
kendileri oluşturuyorlar.
ş
y
Buyy American yasası
y
1933 yyılından beri yyerli üreticiyi
y yyasayla
y koruyor.
y Avrupa
p da kendi üye
y
devletlerini Kamu Alım Anlaşmaları
ş
ile üçüncü
ç
ülkelere karşı
ş koruyor.
y Geçen
ç ayy Buyy American yyasasının ana hatlarını bu sayfalara
y
taşıdık.
ş
Bu ayy AB’yi
y bu açıdan
ç
mercek altına aldık. Ve sorumuzu hala açık
ç tutuyoruz:
y
Türkiye
y kamu
alımlarında hangi
g vizyonu
y
seçiyor?
çy
Geçtiğimiz yıl Fransa’nın “Buy
American” uygulamasını esas alarak, kamu sözleşmelerinde Avrupa
ürünlerinin öncelikli olarak tercih
edilmesini sağlamak üzere “Buy
European” gibi bir mevzuat düzenleme girişimi olmuş ancak sonuç
vermemiştir. Bu girişim esasen
Sarkozy’nin seçim taahhütleri arasında yer almış, ancak büyük tepki
çekmiştir.
Hâlihazàrda yasal anlamda, AB’nin üçüncü
ülke isteklilerine kapàlarànà kapattàØà iki
durum söz konusudur. Bunlar, enerji, su,
ulaĀtàrma ve posta sektörleri ile savunma
alanàdàr.
Her ne kadar Avrupa BirliØi müktesebatà
kapsamànda üçüncü ülkelere ait isteklilere
yönelik bir kàsàtlama olmasa da AB üye devletleri özellikle GPA/KAA (Kamu Alàmlarà
AnlaĀmasà) taraf olma/olmama ve “mütekabiliyet” unsurunu öne sürerek ihaleye katàlàma kàsàtlama getirmektedirler. Hâlihazàrda
Türk Ņrmalarànàn AB ülkelerindeki ihalelere
katàlàmànda da bu nedenle sorunlar yaĀanmaktadàr.
Özellikle son yàllarda art arda gelen hem
bölgesel hem de global anlamdaki krizler
kamu harcamalarà yapàlàrken bir geri dönüĀüm mekanizmasà oluĀturulup vergi ödeyen
taraf olan halka daha fazla istihdam oluĀturma yolunu açtà. ÿirketlere ise inovasyon yapabilecekleri kaynaØà oluĀturmaya gidildi.¹
Hem ekonomiyi canlandàràp hem de ticarette
eĀitlik ilkesine aykàrà hareket etmemek koĀuluyla önceden var olan belli ticari argümanlaràn daha öne çàkaràlmasà ve ticari sistem içinde ulusçu bir yaklaĀàm sergilenmesi
daha ön plana çàkartàldà. Varolan ve son dönemde daha büyük avantaj olarak kullanàlan
Argümanlar aĀaØàdaki baĀlàklar altànda özetlenebilir.
1-SERBEST DOLAÿIM VE
MAL TßCARETß:
Serbest dolaĀàm hakkà Avrupa içinde üretim
yapan Ņrmalaràn üretim maliyetlerini azaltmak ve Avrupa genelinde rekabeti artàrmak
için yàllardàr iyi bir argüman olarak kullanàldà. Bu sayede Avrupa içinde mal üretim ve
transferinde oluĀan ekonomik getiri ile AB
dàĀànda Avrupa içine mal ve hizmet satàmàndan bulunan Āirketlerin maliyetleri getirilen

Kısaca “sektörler” (utilities) olarak adlandırılan “su, enerji,
j ulaştırma
ş
ve posp
ta hizmetleri sektörlerinde faaliyet
y gösteren
g
kuruluşlar”ın
ş
alımları, 31 Mart
2004 tarihli ve2004/17/EC sayılı
y Direktife tabidir. Bu sektörlerde faaliyet
y
ggösteren kuruluşların
ş
alım sözleşmeleri,
ş
ekonomik açıdan
ç
önem taşıdığınş ğ
dan, klasik ihaleleri düzenleyen
y 2004/18/EC Direktifinden ayrı
y olarak ve
daha esnek düzenlenmiştir.
ş
2004/17 sayılı
y Direktifin 3. Kısım 58. Maddesinin 2. ve 3. Fıkralarında, üçünç
cü ülkelere yönelik
y
olarak, mal tedarik ihale teklifinde ilgili
g malın %50’si 3.
ülkede üretilmişse
ş üye
y ülkelere reddetme hakkı tanınmıştır.
ş 3. Maddesinde
ise %3 fiyat
y farkına kadar AB menşeli
ş malların tercih edileceği
ğ belirtilmektedir.
Avrupa
p Parlamentosu ve Avrupa
p konseyi
y tedarik kontratı kazanan herhangi
g
Avrupa
p birliği
ğ dışı
ş menşeli
ş bir firmanın kontratı Birlik Gümrük kodunu oluşş
turan Avrupa
p Konseyi
y düzenlemeleri No 2913/92 numaralı düzenleme ile
eğer
ğ ürünün 50% si AB dışında
ş
üretilmişse
ş kontratı reddetme hakkı vardır.
Eğer
ğ ihalede 2 yada
y
daha fazla teklif eşit
ş ise tercih ret yeme
y
olasılığı
ğ olmayyan kontrattan yyana kullanılır. Eşit
ş teklif burada en fazla farkın 3% olması
durumudur.
gümrük vergileri aracàlàØàyla yükseltilmekte
ve bu Āirketlerin Avrupa piyasasànda diØer
Avrupalà Āirketlerle rekabet edebilirlikleri
azaltàlmaktadàr.1
Yukardaki yasa ile Avrupa BirliØi ticaretin
Avrupa BirliØi içinde hem avantajlà bir Āekilde yürümesini hem de ticaret yapanlaràn
korunmasànà amaçlàyor.
2-KALßTE’NßN BßR SATIÿ (TßCARET)

Argumanà Olarak Kullanàlmasà:
Avrupa Komisyonu tarafàndan sàk sàk yapàlan piyasa araĀtàrmalarà ve bunlaràn deØerlendirilmesi sonucunda ortaya çàkan sonuç
90 là yàllaràn baĀàndan beri dünya ticaretinde
USA ve Japonya’nàn elinde bulundurduØu
ticaret piyasasànàn deØeri devamlà azalàrken
Avrupa’nàn ticari hayatta elde ettiØi baĀarà
ve pay devamlà artmaktaydà. Ortaya çàkan
sonucun en büyük sebebi olarak BirliØin

AB Yerli Kayırmacılığı
Enstrümanları
Gümrük Vergileri:
g
Gümrük vergi
g si sebebiyle
y yabancı
y
katılımcıların maliyetleri
y
artırılmakta ve düşük
ş fiyat
y tekliflerinin
önü kesilmektedir.
İhracat Kotası: Korumacılık
araçları
ç
arasında vazgeçilmez
g ç
olanı dışş ticarete müdahaledir.
Ülkeye
y ithal edilebilecek belirli
malların miktarına bir üst sınır
koyan
y ithal kotaları, ggümrük
tarifelerinden daha etkili bir
koruma sağlar.
ğ Bu sayede
y
yapıy p
lacak alımlarda malın birden çok
ç
seferde taşınması
ş
zorunlu hale
ggetirilmekte hem ürün maliyeti
y
artırılmakta hem de zaman
kaybına
y
yol
y açılmaktadır.
ç
Subvansiyon:
y
Yerli üreticiye
y
devlet tarafından yyapılan
p
hibe ve
destekler ile üreticilerin Ar-Ge
ve üretim maliyetleri
y
minimize
edilmekte bu sayede
y
yerli
y
üreticinin daha az maliyetler
y
ürün
üretmesine olanak verilmekte
bu sayede
y
yerli
y
üreticinin yyabancı üreticilerle rekabet edebilir
seviyeye
y y ggelmeleri ggaranti altına
alınmaktadır.
Standart Zorunluluğu:
ğ Topp
luluk tüketimi yapılan
y p
teknolojij
için
ç belii standartlar getirmekte
g
ve bu standartları birlik bünyey
sinde garanti
g
altına almaktadır. Bu sayede
y
ihalelerde veya
y
tüketim malzemesi alımlarında
adrese teslim işş yapılmakta
y p
bu standartları tutturamayan
y
yyabancı üreticinin ise saf dışı
ş
edilmesine olanak sağlanmakğ
tadır.
Ortak Parabirimi Uygulaması
yg
ile de toplulukla
p
ticaret hacmini
artırmaya
y ççalışılmış
ş ş yyabancı firmalar yüksek
y
kur dalgalanması
g
ile oluşacak
ş
zararları hesaplayap y
madıkları için
ç çeşitli
ç ş ekonomik
kayıplar
y p yaşamış
y ş ş bundan dolayı
y
üretim maliyetlerine
y
ekstradan
yyük ggetirilmiştir.
ş

HazÕrlayan: Dursun Kaya
KAYNAKÇA: http://www.stuttgart.ihk24.de/linkableblob/1450734/.4./data/Broschuere_Die_oeffentliche_Hand_als_Kunde-data.pdf (Sayfa 7) ¹
1
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN
(Komisyonun Avrupa Parlamentosuna, Avrupa DanÕúma OrganÕna, AvrupanÕn Ekonomi ve Sosyal øúlerine ve Bölgelerin Yetkili OrganlarÕna 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÷iúen dünya ticaretinde avrupanÕn ticaretini güçlendirmeye yönelik raporu)
2
http://www.energieef¿zienz-online.info/index.php?id=12081
(Enerji Tasarrufu)
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kendi üyelerini nasıl koruyor?
sànàrlarà içinde bulunan Āirketlerin Ar-Ge
faaliyetlerine yönelik çàkarmàĀ olduØu destek ve hibe programlarà sayesinde Āirketlerin teknolojik yönde rekabet edebilirlik
seviyelerini yükseltmeleri, düĀürülen üretim maliyetleri ve ayràca üretmiĀ olduklarà
yüksek kalitede olan ileri teknoloji ürünleri ile ilkleri oluĀturmalarà büyük etkenler olmuĀtur.³ Zaten son dönem krizleri
ile “tasarruf” alàĀkanlàØà kazanan uluslara
daha fazla mal ve hizmet satabilmek için
Āirketlerin belki birkaç yàl sonrasà için
piyasaya sürmeyi tasarladàklarà ürünleri,
satàĀlarànà artàrmak ve hayatta kalabilmek
için günümüzde ticari piyasaya sürmeleri
avrupa uluslarànàn piyasada kazandàklarà
bu haklà baĀaràyà devam ettirmek istemle-

rinin en büyük kanàtàydà.
Japonya da baĀlayan nükleer enerji krizi beraberinde bir çok Avrupalà devleti
bu konu hakkànda derin bir iç muhasebe
yapmaya yönlendirdi bunun sonucu olarak bir çok reaktörün kapatàlmasà kararà
ortaya çàktà. Reaktörlerin kapatàlmasà halà
hazàrda enerji darboØazànda olan Avrupayà daha da derin bir enerji ihtiyacànà farklà
kanallardan karĀàlamaya yönlendirdi. Bu
da beraberinde hammaddesi dàĀardan gelen
DoØalgazdan enerji üretimine yönlendirdi. Fakat bu yöntem hem çok riskli hem
de çok maliyetliydi. Avrupa BirliØi de bu
konuyla alakalà “Enerji Tasarrufu” tedbirleri kapsamànda 2 “Enerji VerimliliØi Yö-

netmeliØi” ni çàkartmaya yönlendirdi. Bu
sayede enerji üretimi deØil tüketimi kàsmànda üretilen ileri teknoloji araçlarla tasarruf saØlanacak ayràca bu ileri teknoloji
ürünlerinin üretimi yine Avrupa BirliØi sànàrlarà içinde oluĀturulacaktà Sadece enerji
deØil ayràca kimya, ilaç, ve makine sektöründe dünyada otorite olan bir çok Avrupalà Ņrma hala yapmàĀ olduklarà teknoloji
hareketleri ile kendilerine yeni pazarlar
yaratmakta ve Avrupa BirliØi’nin getirmiĀ
olduØu yeni kalite standartlarà ile rekabet
edebilirliklerini hem avrupa içinde hem
de dàĀ piyasalarda yükseltmekte bu sayede
ürettikleri ürünleri dàĀ piyasalarda yüksek
Ņyatlara pazarlayabilmektedirler. Hem bu
durumu stabil hale getirip dàĀ piyasalarda

farklà bir algà oluĀturmak hem de birliØin
sànàrlarà içine dàĀ piayasalardan yapàlan
ticari ataklarà bir nebze olsun köreltmek
için Avrupa Parlamentosu ve birliØin danàĀma organà olan EU Rat’à beraber olarak
yeni bir Patent markasà olan (EU Patent) i
oluĀturmaya karar vermiĀtir. 2014 te geçilmesi planlanan yeni imaj çalàĀmasà ile hem
avrupalà Ņrmalaràn yàllardàr sürdürdükleri
piyasa ve teknoloji öncüsü olma vasfà korunmakta hem de bunlaràn standartlarànà
oluĀturan kaliteye yön vermeleri devamlà
hale getirilmekte ve serbest piyasa ekonomisinde hem içi hem de dàĀ piyasanàn en
önemli oyuncularàndan birisi olan avrupa
için vazgeçilmez bir hale getirilmektedir.

ABD Yerli Satın Alma Kanunu: Buy American

A

BD’nin yerli sanayi ve iĀgücünü korumak uyguladàØà için Yerli Malà Satàn
Alma Kanunu’na benzer uygulamalarànà AB ülkelerinde de görüyoruz. ABD Ticaret Kanunu’nun 41 kodlu (USC) baĀlàØà, kamu
kontratlarànà düzenlemekte. Kamu kontratlarà
bölümünün 10a-10d maddelerine istinaden
düzenlenen "Amerikan Al" (Buy American)
yasasàna kamu alàmà yapan kurumlar uymak
zorunda. AB ülkelerinde eyalet bazànda farklà
uygulamalarà da olan yerli alàm kanunlarà her
ülkenin milli marka geliĀimine katkà saØlàyor.

" Gelişmiş
ş ş ülkeler omuzlarına basarak yükseldikleri
y
diğer
ğ ülkelerin benzer
yyolları izleyerek
y
ggelişmeş
mesi için
ç ellerinden geleni
g
yyapıyorlar.
py
Birisi merdivenle bir yyere tırmanırken
başka
ş birileri genellikle
g
aman başına
ş bir şey
ş y ggelmesin düşüncesiyle
ş
y merdiveni tutarlar ve kişinin
ş
istediği
ğ yere
y
çıkması
ç
için
ç
yyardımcı olurlar. Ülkeler
arası ilişkilerde
ş
de bazı
ülkeler tırmanırken başka
ş
bazı ülkelerden yyararlanıyyorlar. Tüm bu aşamada
ş
yyukarıdaki ülkeler merdiven kullanarak tırmanmanın aslında pek
p de iyi
y
bir yöntem
y
olmadığını
ğ
söyleyip
y y p geriden
g
gelmek
g
isteyenlere
y
başka
ş yöntemy
ler kullanmalarını tavsiye
y
ediyorlar."
y
Ha-Joon Changg

ABD'nin 1933 yàlàndan beri yürürlükte olan
bazà kriz dönemlerinde revize edilerek her dönem uygulanan Buy American Kanunu, direkt
kamu malà alàmlarànda devletin yerel iĀveren
ve iĀçiyi korumasà amacàyla çàkaràlmàĀ. Malàn
ABD menĀeli olup olmamasà müteahhidin ulusuna deØil, ürününün hammaddeden yarà mamule oradan da nihaî ürüne gelene kadar olan
süreçte ABD’de imal edilmesine baØlà. Bütün
süreç içerisinde ürünün içerisindeki yabancà iĀçilik, hammadde oranà %50’yi geçemiyor.
ABD’de 3000 dolaràn üzerindeki tüm kamu
alàmlarànda ve kamunun Ņnanse ettiØi tüm alanlarda sektörlere göre istisnalarà açàkça belirlenerek %50 ile %100'e varan oranlarda yerli kullanmak yasaya baØlanmàĀ durumda.

Aralàk 2012 sayàmàzda incelediØimiz kanun
neleri kapsàyordu? Kàsaca hatàrlayalàm.
Dolaylà alàmlarda yerel içerik gereklilikleri
Bu tip alàmlar paranàn kaynaØànàn federal hükümet olduØu ancak alàmlaràn direk olarak federal
hükümet tarafàndan gerçekleĀtirilmeyen alàmlardàr. Özellikle UlaĀtàrma BakanlàØà tarafàndan
daØàtàlan bütçenin kullanàmà hakkànda hükümler
için çàkaràlan "Al Amerika Yasasà" (Buy American Act), aksi karara baØlanmadàØà sürece ulaĀtàrma ile ilgili tüm alàmlaràn %100 Amerikan
menĀeli olmasà gerekliliØini ortaya koyar.
UlaĀtàrma BakanlàØà birimleri satàn alma
hükümleri
FTA (Türkiye'deki karĀàlàØà DLH): DLH’nàn
yaptàØà veya fonladàØà tüm projelerde; demir,
çelik ve diØer ürünler ABD sànàrlarà içerisinde
üretilmek zorundadàr.
FHA (Karayollarà Genel MüdürlüØü): Ka-

rayollarà ßdaresi’nin tüm yaptàØà veya fonladàØà
projelerde; demir,çelik ve üretilen tüm ürünler
ABD sànàrlarà içerisinde üretilmek zorundadàr.
Raylà TaĀàtlar: ABD’deki raylà taĀàma sistemi
özel bir Āirket olan AMTRAK’a aittir. AMTRAK tüm hammadde alàmànda Amerikan malà
kullanmak zorunda ya da iĀlenmiĀ hammadde,
ürün veya malzeme alàmànda en az %50 oranànda yerli iĀlenmiĀ ancak yine %100 Amerikan
hammaddesi kullanàlmàĀ ürünleri tercih etmek
zorundadàr. Bu uygulama en az $1,000,000 olan
alàmlarda geçerlidir.
FRA (Hàzlà Trenler): YHT’nin yaptàØà veya
fonladàØà tüm projelerde; demir, çelik ve diØer
tüm ürünler ABD sànàrlarà içerisinde üretilmek
zorundadàr.
FAA (Federal Havacàlàk Dairesi): Havacàlàk
Dairesi ßdaresi’nin bazà fonlarà sadece ABD içerisinde üretilen hammadde ve imal edilen ürünler için kullanàlàr. Tesis ya da ekipman Āu Āekilde
yerli kabul edilir: ABD’de üretilen parça veya
alt parçalar, üretilen parça veya alt parçalaràn
tamamànàn %60’àndan fazla olmak zorundadàr.
Yerli Ņrma ABD’de kurulmuĀ ve iĀ yapan Ņrma demektir. ßhaleler yabancà Ņrmalara verilse
dahi Havacàlàk Dairesi BaĀkanà, yabancà Ņrma
rekabetçi koĀullarda ihaleyi almàĀ olsa da kamu
yararà var ise Ticaret Bakanà ile mütalaa ile yerli
Ņrmayà tercih edebilir ancak yabancà Ņrma ile
yerli arasàndaki teklif farkà en çok %6 olmalàdàr.
Süper Yüzde Uygulamalarà (Savunma BakanlàØà): Savunma BakanlàØà, $3000 altà veya
kullanàlmadan tekrar satàlma durumunun söz
konusu olmadàØà alàmlarànda listelenen ürünlerin %100 Amerikan malà olmasànà gerekli kàlar.
Liste deØiĀkendir ancak genellikle tekstil ve
özel metalleri kapsar. Kàsaca hammaddeden nihai ürüne %100 Amerikan malà olmayan tekstil ürünü ABD ordusu tarafàndan kullanàlmaz.
Yine yasaya göre ABD’de eritilmeyen ve üretilmeyen özel alaĀàmlà metallerin alàmà, ABD
menĀeli olmayan özel alaĀàmlà metalden üretilen savaĀ uçaØà, roket, uzay sistemleri, gemi,
tank ve otomotiv ürünleri ile silah sistemleri ve
mühimmat alàmà %100 milli olmak zorundadàr.

alana mümkün olduØunca destek olmak zorundadàr. Taràm BakanlàØà kredileri ile malzeme alan çitçi %100 Amerikan malà kullanmak
zorundadàr.
TOKß: Çevre ve ÿehircilik BakanlàØà binalarda
yerli ürün ve malzeme kullanàlmasànà her türlü
destek ve teĀvik eder.
KOSGEB: Yatàràm yapan KOBß’ye Amerikan
malà alàmànda her türlü destek verilecektir.
EØitim BakanlàØà
Devlet fonlarà ile yürüyen okullarda her türlü
ekipman alàmda sadece Amerikan yapàmà ekipman ve ürün kullanàlmalàdàr.
ÖØrenci yemekleri yerli olmak zorunda
Educate America Act: Devlet fonlarà ile yürüyen okullarda her türlü ekipman alàmànda sadece Amerikan yapàmà ekipman ve ürün kullanàlmak zorundadàr.
School Lunch Program Act: Bakanlàk devlet
okullarànda öØrencilere verilen yemeklerin
ABD menseli olmasàna maksimum derecede
dikkat etmek zorundadàr.
Kanunda istisnasà olmayan ürünler
• Enerji BakanlàØà (Temiz Hava Teknolojileri)
• Anayurt GüvenliØi BakanlàØà (Bayrak)
• Hazine BakanlàØà (Para Basàm-KaØàt hammaddesi)
• USAID (Yardàmlar)
• USSBA (KOBß Yardàmlarà)
• Çevre ve ÿehircilik BakanlàØà (Toplu Konut)
ABD’nin uyguladàØà Yerli Satànalma Kanunu
aslànda uluslararasà anlaĀmalara uymamasàna
raØmen ABD gibi ülkeler söz konusu milli çàkarlarà olduØunda çözüm yollarà bulabiliyorlar.
NAFTA: Aslen Kuzey Amerika Serbest Ticaret
AnlaĀmasà’na göre uygulanmamasà gerekir.

DiØer sektörler
FCIC (Taràm Kredi KooperatiŅ): Çiftçi malzeme ve ekipman alàmlarànda Amerikan malà

WTO: Dünya Ticaret Örgütü düzenlemelerine
de aykàràdàr. Ancak savunucularà bunun korumacà bir kanun olmadàØànà söylemektedir.
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avunma sektörü dàĀàndaki yerli üreticiler, yurtdàĀànda çok talep
gördüklerini belirtirlerken kamu
alàmlarànda tercih edilmemekten Āikayetçi. Kamu alàmlarànda offset uygulamalarànda SSM deneyimlerini ana hatlaràyla
bizimle paylaĀàr màsànàz?
2000’li yàllaràn baĀàndan itibaren yerli savunma sanayiinde yaĀanan geliĀmeler kamuoyunun dikkatini çekmektedir. SSM’nin
yürütmekte olduØu offset uygulamalarànàn,
sanayileĀme faaliyetlerine saØladàØà katkàlar
çerçevesinde, yakàndan takip edildiØini söylemek mümkündür. Offset uygulamalarà hedeņer, ihtiyaçlar ve stratejilere göre ülkeden
ülkeye ve hatta aynà ülkede projeden projeye
deØiĀiklik gösterebilmektedir. Offset’in döviz kazandàràcà iĀlemler olarak tanàmlandàØà
dönemlerin geride kaldàØànà belirtmek gerekmektedir. Offset, ülkelerin yeni yetenek
kazanàmà ve ihracat potansiyelinin artàràlmasànàn en etkili araçlaràndan biri olarak görülmektedir. Bu doØrultuda diØer alanlarda da
offset uygulamalarà baØlamànda SSM’nin
lokomotif görevi üstlendiØi söylenebilir.

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

da-

Murad Bayar
Savunma Sanayi Müsteşarı

offset uygulamalarà mevcuttur.

600 milyar dolarÜn yarÜsÜ
Türkiye’ye kazandÜrÜlabilir
2011-2021 yàllarà arasànda Türkiye’de yapàlacak tahmini harcamalar yaklaĀàk olarak
HaberleĀmede 210 Milyar Dolar, Bilgi Teknolojilerinde 70 Milyar Dolar, UlaĀtàrmada
90 Milyar Dolar, Enerjide 95 Milyar Dolar,
SaØlàkta 135 Milyar Dolar toplamda 600 Milyar Dolar civaràndadàr. YurtdàĀà kamu harcamalarànda % 50 oranànda offset uygulanmasà
durumunda, 10 yàl boyunca sanayi katàlàmà,
ihracat ve teknolojik iĀbirliØi yoluyla ülke
ekonomisine saØlanabilecek katkà ise yàlda
yaklaĀàk 30 Milyar Dolardàr. Dünyadaki uygulamalara paralel olarak, Türk sanayiinin
geliĀtirilmesi amacàyla, bütün sektörlerdeki kamu alàmlarànda offset uygulanmasànàn
zorunlu hale getirilmesi saØlanabilir. Kamu
alàmlarànda offset uygulamasà, Türkiye’nin
sanayileĀme hamlesinin itici güçlerinden biri
olacaktàr. SSM olarak bu amaç önderliØinde
SaØlàk BakanlàØà, Maliye BakanlàØà ve Bilim
Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà ile ortaklaĀa
çalàĀmalaràmàz sürmektedir.
Dünyada offset yönetimi çerçevesinde
kamu alàmlaràndaki uygulamalara örnek
verebilir misiniz?
Dünyada Offset Yönetimi, askeri alàmlarda
standart mevzuata göre, savunma ve/veya
ekonomik iĀlerden sorumlu Bakanlàklar tarafàndan yönetilmektedir. Sivil kamu alàmlarànda ise genel esaslaràn düzenlenmesi ve
uygulamanàn denetlenmesi, bu konuda yetkilendirilmiĀ bir kamu otoritesinin sorumluluØundadàr. Uygulama ise, her bir alàm projesinin özelliØine göre, alàmà yapan kurum
tarafàndan yürütülmektedir.
Amerika BirleĀik Devletleri “Buy American” Yasasàna göre Federal Devlet alàmlaràn-

rik edilecek tüm ürünlerin ABD sànàrlarà
içerisinde üretilmesi ve Amerikan hammaddesi kullanàlmasà zorunludur. ßnĀaat,
TaĀàmacàlàk, BiliĀim, Havacàlàk alanlarànda
uygulanan yasaya göre yerli sanayi ürünlerini kullanmanàn projenin maliyetini %25 oranànda artàrmasàna izin verilmektedir.
ßsrail “Kamu Alàmlarà Yasasà” (ICA) ise
askeri kamu alàmlarànda, ihale bedelinin en
az % 50’si, sivil kamu alàmlarànda ise ihale
bedelinin en az % 35’i oranànda offseti zorunlu kàlmaktadàr. Bedeli 5 Milyon Dolar’à
aĀan tüm alàmlar için geçerli olan yasaya
göre Offset yükümlülüØünü yerine getirmeyen Ņrmalar, kamu alàmlaràndan yasaklanmaktadàr.
Güney Afrika ise 1996 yàlàndan itibaren sanayi stratejisinin bir parçasà olarak “Ulusal
Sanayi Katàlàmà Programà” (The National
Industrial Participation Programme) adà altànda yatàràm, ihracat ve teknoloji geliĀtirme alanlarànda ilerleme saØlamak amacàyla
kamu alàmlarànà bir araç olarak kullanmaktadàr. Sadece savunma deØil ithal içeriØi
10 Milyon ABD Dolarànà geçen tüm kamu
alàmlarànda %30 oranànda “Sanayi Katàlàmà” zorunluluØu bulunmaktadàr.
Dünyada savunma sanayisinde offset uygulamalarà ve Türkiye’deki offset uygulamalarà hakkànda bilgi verir misiniz?
Ülkelerin offset uygulamalarà zorunluluk,
offset tipi ve oran baØlamànda kategorize
edilebilir. Almanya ve ßngiltere’de offset
uygulamalarà zorunlu deØildir ve doØrudan
offset uygulamalarà mevcuttur. Oransal olarak Almanya %100, ßngiltere’de ise oran
serbesttir. Hollanda, ßspanya ve ßtalya’da
ise zorunluluk olmakla birlikte %70 ile
%100 arasànda deØiĀen doØrudan+dolaylà

Ülkemizde offset uygulamalaràna baktàØàmàzda 2003, 2007 ve son olarak 2011 yönergelerimiz mevcuttur. Son offset yönergemiz
olan 2011 yönergesi A, B ve C kategorilerine ayràlmàĀ olup kapsamà savunma, anayurt
güvenliØi, havacàlàk ve uzaydàr. Sanayi Katàlàmà/Offset (SK/O) eĀiØinde yerli yüklenici
için bir eĀik olmamakla birlikte yabancà yüklenici için 5 Milyon Dolar eĀiØi bulunmaktadàr. SK/O oranà ise proje bedelinin en az
%70’idir. Ayràca yönergede %30 oranànda
zorunlu Yan Sanayi/KOBß iĀ payà bulunmaktadàr. Bu oranàn %15’i de KOBß’lerde
gerçekleĀmelidir.
Milli Tank Altay’àn motorunun
yerlileĀtirilmesi ne aĀamada?
Milli Tank Altay’à yapmakla, dünyada kendi
tankànà üreten 7-8 ülke arasàna girmiĀ olacaØàz. Ekonomiklik ve stratejik olup olmama
durumuna göre alt sistemlere karar verme
aĀamasànda da Güç Grubu projesi baØlamànda stratejik bir alt sistem oluĀumuna yön
vermiĀ oluyoruz. ÿu anda MTU+Renk Güç
Grubu kullanàyoruz. Ancak Almanya hükümetinin ihracat kàsàtà ihtimali dahilinde milli
çözüme yöneldik. Devam eden çalàĀmalaràmàzda iki yerli Ņrmamàzdan tekliņeri aldàk.
Seri üretim aĀamasàna geçtiØimizde Altay
tankàmàzda milli güç grubumuzu kullanmayà
hedeņiyoruz.
Havuzlu Çàkarma Gemisi Projesi
hakkànda bilgi verebilir misiniz?
Havuzlu Çàkarma Gemisi (LPD) Projesi ile
Deniz Kuvvetleri KomutanlàØà ihtiyacàna binaen Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1
(bir) tabur büyüklüØündeki bir kuvveti ana
üs desteØi gerektirmeksizin, kendi lojistik
desteØi ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek
Havuzlu Çàkarma Gemisinin (LPD) (Çàkar-

ma/AmŅbi Araçlarà ile birlikte) tedarik edilmesi amaçlanmaktadàr. Bu kapsamda 1 Adet
Havuzlu Çàkarma Gemisi ile 27 (yirmi yedi)
adet AmŅbi Zàrhlà Hücum Aracà (AAV), 4
(dört) adet Çàkarma Aracà (LCM), 2 (iki) adet
Araç ve Personel Çàkarma Aracà (LCVP), 1
(bir) adet RHIB Bot ve 1 (bir) adet Komutan
Vasàtasà tedariØi gerçekleĀtirilecektir. Projede, özel tersanelerin ana yükleniciliØini yaptàØà yurt içi üretim amaçlanmàĀtàr. 21 ÿubat
2010 tarihinde Teklife ÇaØrà Dosyasà (TÇD)
yayànlanmàĀ olup; 16 Mayàs 2011 tarihinde
RMK Marine A.ÿ., SEDEF A.ÿ. ve DESAN
A.ÿ. tarafàndan Projeye teklif verilmiĀtir.
Teklif deØerlendirme çalàĀmalaràna devam
edilmektedir.
Havuzlu Çàkarma Gemisi, en az 7000 deniz
mili seyrinde ve azami olarak en az 22 knot
seviyesindedir. En az 2800 m2 toplamda 94
aracàn yerleĀebildiØi araç/tank güverte alanà
vardàr. Deniz Durumu 4’te çàkarma araçlarà, Deniz Durumu 6’da helikopterler ile
harekat ve diØer görevlerini gündüz/gece
azami oranda icra performansà sahip denizcilik kabiliyetine sahiptir. UçuĀ güvertesi 4
adet genel maksat helikopterinin aynà anda
konuĀlanabileceØi ve uçuĀ harekatà yapabileceØi yeterli büyüklükte ve mukavemettedir. Helikopter Hangarànda aynà anda 4 adet
genel maksat helikopteri taĀànabilmektedir.
Elektronik Sistemleri; Seyir Radarà, LPI
Radar, ED/ET Sistemi, Hava/Suüstü Arama
Radarà, Kàzàl Ötesi Arama ve Takip Sistemi
(IRST)’nden ve muhtelih silahlardan oluĀmaktadàr. Personel sayàsà 1068 kiĀiye kadar
ulaĀabilmektedir.
OSSA ile organize edilen Savunma ve Havacàlàk ßĀbirliØi Günleri’nde dünyadan
hangi Ņrmalaràn gelmesini bekliyorsunuz?
Ankara Savunma ve Havacàlàkta Endüstriyel
ßĀbirliØi Günleri,üreticiler ve satàcàlar için
iĀ fàrsatlarà yakalamak ve iĀbirliØi yapmak
için önemli platformlardan biridir. Etkinlik
ikili iĀ görüĀmeleri ve konferanslar Āeklinde düzenlenecektir. Bu önemli etkinlikte
ülke bazànda katàlàm saØlayacak Ņrmalar
Āu Āekildedir: Belçika’dan Europlasma ve
Sonaca; Kanada’dan Goldon; Çin’den Advanced Technology& Materials, Co.,Ltd ve
Granpect Company Limited; Çek Cumhuriyetinden Aero Vodochody A.S. ve Jihlavan
A.S.; Fransa’dan Aerazur Zodiac Aerosafety, Aerospace Valley, Airbus Operation
SAS, Axon’Cable SAS, Derichebourg Atis
Aeronautique, Diamoutils SAS, EADS
Sogerma,GIFAS, Latecoere,MBDA, ONERA, Plansee Tungsten Alloys, Service Centres Aero France, Ubifrance; Almanya’dan
Concurrent Computer GMBH, Defence
Science Technology Center Europe, DIEHL
Defence, EADS Deutschland GMBH, Howaldtswerke- Deutsche Werft GMBH, Interturbine Aviation Logistics GMBH, MTU
GMBH, Tital GMBH; ßtalya’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 Industries Association; ßsviçre’den Ruag Switzerland Ltd ve Tunus’tan Fipa Ņrmalarànàn
katàlàmlarà geçekleĀecektir. Bugün itibaràyla
bu organizasyona kayàt olan yabancà Ņrma
sayàsà 65 ve yerli Ņrma sayàsà 85 ise dir. Mart
ayàna kadar bu sayànàn daha da artacaØànà
umuyoruz.
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SSM yan sanayicisine kredi desteği verecek
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Yan Sanayi ve KOBß'ler için oluĀturulan
kredi ve teĀvik mekanizmasà hakkànda bilgi
verir misiniz?
Savunma Sanayii ßcra Komitesi yerli sanayi
kuruluĀlaràna savunma sanayiine yönelik projelerden iĀ almalarà kaydàyla, proje kapsamànda ihtiyaç duyduklarà makine ve teçhizat yatàràmlarànàn Ņnansmanà için proje süresince geri
ödenmek üzere Savunma Sanayii Destekleme
Fonu’ndan kaynak ayràlmasàna ve bu kaynaØàn savunma sanayi Ņrmalaràna kredi olarak
kullandàràlmasàna karar vermiĀtir.
Söz konusu kredi sadece yan sanayi ve KOBß
niteliØindeki Ņrmalara kullandàràlacak olup,
baĀvurular doØrudan MüsteĀarlàØàmàza yapàlacaktàr. Kredi talebinde bulunacak olan Ņrmalaràn, savunma sanayiine yönelik projelerden iĀ
aldàklarànà ve ilgili proje süresini bildiren resmi
yazàyà, makine ve teçhizat yatàràmlaràna ait proforma faturalarànà, kredi talebiyle ilgili ayràntàlà
bir Ņzibilite raporunu MüsteĀarlàØàmàza sunmalarà gerekmektedir.
Kredi baĀvurularà MüsteĀarlàØàmàz tarafàndan
deØerlendirildikten sonra, uygun bulunan baĀvurulara kredi tahsisi MüsteĀarlàØàmàzca yapàlacaktàr. Kredi talebinde bulunan Ņrmalaràn
kullanacaklarà kredi tutaràna eĀit miktarda Türk
bankalaràndan alànmàĀ teminat mektubunu
MüsteĀarlàØàmàza sunmalarà gerekmektedir.
Kàràkkale Üniversitesi’nde kurulacak Teknoloji GeliĀtirme Bölgesi ve Kàràkkale’de
kurulacak Silah ßhtisas OSB çalàĀmalarànda
hedef nedir? Bu çalàĀmalaràn ne zaman tamamlanmasà planlanmaktadàr?
MKEK fabrikalarà ile güçlü bir savunma sanayii altyapàsàna sahip Kàràkkale’de, Kàràkkale
Üniversitesi bünyesinde 4691 ve 6170 sayàlà
Kanunlar kapsamànda Teknoloji GeliĀtirme
Bölgesi kurulmasà ile Kàràkkale ValiliØi tarafàndan Silah Sanayi ßhtisas Organize Sanayi
Bölgesi kurulmasà planlanmaktadàr.
Kurulacak Teknoloji GeliĀtirme Bölgesinde
oluĀturulacak Ar-Ge altyapàsà ile, Türk Silahlà
Kuvvetleri’ni ileri teknoloji ürünleri ile modernize etmek üzere ihtiyaç duyulan teknolojilerin
yurt içinden karĀàlanmasà için gerekli teknolojik altyapànàn tesis edilmesi, savunma Ar-Ge
faaliyetlerine yönelik sanayi, üniversite iĀbirliØinin etkin olarak saØlanmasà ve savunma
sanayiinde üniversitede oluĀturulan bilimsel ve
teknolojik bilginin ürüne dönüĀtürmesi hedeflenmektedir.
Kàràkkale Üniversitesi bünyesinde faaliyet
gösterecek Teknoloji GeliĀtirme Bölgesinin
kuruluĀ aĀamasànda planlama ve projelendirmelerinin yapàlmasà, gerekli alt yapà ve üst
yapà hizmetleri ile Bölge için gerekli her türlü
hizmetlerin yürütülmesi, Bölgenin Kanunlar ve
ilgili yönetmeliklerde gösterilen amaca uygun
olarak yönetilmesi ve faaliyetlerine MüsteĀarlàØàmàz katkà saØlayacaktàr. ÇalàĀmalar hàzlà bir
Āekilde devam etmektedir ve en yakàn zamanda
sonuca ulaĀtàràlacaktàr.
DiØer yandan Savunma Sanayii MüsteĀarlàØà
olarak Kàràkkale ValiliØi tarafàndan kurulmasà
planlanan Silah Sanayi ßhtisas Organize Sanayi
Bölgesi MüteĀebbis Heyetinde yer alacaØàz. Bu
ßhtisas Organize Sanayii Bölgesinde yer alacak
Ana yüklenici konumundaki büyük ölçekli

savunma sanayii kuruluĀlarànàn yanà sàra, ülkemizde savunma sanayii ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBß boyutundaki
Ņrmalaràn da yer almasà ile Ņziksel, yönetimsel
ve teknolojik yeteneklerinin geliĀtirilerek ulusal düzeyde yürütülen projelerde daha yaygàn
ve etkin olarak yer almalarà hedeņenmektedir.
Türk savunma sektörünü geçmiĀ yàllarla
karĀàlaĀtàrdàØàmàzda ne gibi ilerlemeler kaydedildi?
3238 sayàlà kanunla kurulan ve kurulduØu günden bu yana yenilikçi bakàĀ açàsàyla projelerini
yürüten Savunma Sanayii MüsteĀarlàØà; vizyonunu, “Savunma ve güvenlik teknolojilerinde
Türkiye’yi üstün kàlmak”, misyonunu ise, “Ülkemizin savunma ve güvenlik yeteneklerinin
geliĀimini sürekli kàlacak sanayileĀme, teknoloji ve tedarik programlarà yönetmek” olarak
belirlemiĀtir. GerçekleĀtireceØi faaliyetler için
Stratejik Planlarànà ve Sektörel Strateji Dokümanànà oluĀturan MüsteĀarlàØàmàz, 2012-2016
dönemiyle birlikte “teknolojik üstünlük” anlayàĀàna geçmiĀ ve hedeņerini; sürdürülebilir sanayi, teknolojik yetkinlik, program yönetimine
geçiĀ ve deØer yaratan-deØer gören çalàĀanlar
olarak belirlemiĀtir. Böylece 1990’larda hazàr
alàmla baĀlayan süreç, 1990-2000 aralàØànda
ortak üretimle devam etmiĀ, 2000’lerle birlikte özgün ürünlerin tasaràmà ve ihracatàna
dönüĀmüĀtür. Yine 2011 yàlà, yürüttüØümüz
savunma sanayii projelerinde önemli geliĀmelerin yaĀandàØà bir yàl oldu. Türk savunma
sanayii Āirketleri yurt dàĀàna zàrhlà araçlar, hava
savunma sistemleri, roket sistemleri, simülatörler, sahil güvenlik gemileri, askeri haberleĀme
sistemleri, komuta kontrol sistemleri ve yazàlàmlarà ihraç etmeye baĀladà. Milli Muharip
Jet UçaØàmàzàn kavramsal tasaràm projesini
baĀlattàk. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen
MßLGEM SavaĀ Gemisi ve KßRPß Mayàna
KarĀà Korumalà Araç envantere alàndà. ßnsansàz
Hava Aracàmàz ANKA ve Taarruz Helikopterimiz ATAK uçuĀ testlerine baĀladà. Milli Tank
ALTAY’àn konsept tasaràmà tamamlandà ve
prototip üretimlerine geçiyoruz. Milli tasaràm
olan güdümlü roketimiz CßRßT’in seri üretimine baĀladàk. Milli Piyade TüfeØi’nin tasaràmà
tamamlandà ve testlerine devam ediliyor. HürkuĀ EØitim UçaØà’nàn tasaràmà tamamlandà ve
ilk uçaØàn üretimine baĀlandà. GÖKTÜRK-2
Uydusu’nun üretimine geçildi ve bu sene fàrlatmasà yapàldà.
Sürdürülebilir ve rekabetçi bir savunma sanayiinin mimarà olmak isteyen MüsteĀarlàØàmàz,
tasaràm ve ihracata dönük bu yeni yüzünü,
2012-2016 Stratejik Planànda önemli görevler
verdiØi SanayileĀme Daire BaĀkanlàØà ile geliĀtirmeye çalàĀmaktadàr.
SK/O Yönergesi 2011 ile SSM tarafàndan yürütülen projelerde talep edilen SK/O yükümlülük oranà artàràlarak sözleĀme bedelinin en
az %70’i olacak Āekilde belirlenmiĀtir. Ayràca
Kategori-A(Sanayi Katàlàm) SK/O yükümlülüØünün en az %30’unun Yan Sanayi/KOBß
ßĀ Payà ve en az %15’inin KOBß payà olarak
taahhüt altàna alànmasà Āart koĀulmuĀtur.
Kümelenme faaliyetleri hakkànda bilgi
verir misiniz?
SanayileĀme Daire BaĀkanlàØà, SASAD, TOBB
ve KOSGEB vb. kuruluĀlar ile yurt içi savunma sanayii faaliyetleri konusunda koordinas-

Bilal Aktaş
SSM Sanayileşme Daire Başkanı

yonu saØlamakta ve kümelenme çalàĀmalarànda önemli roller üstlenmektedir. Kümelenme;
rekabet eden, birbirini tamamlayan ve birbirine
baØlà olan Ņrma ve kuruluĀlaràn bölgesel yoØunlaĀmalarà olarak tanàmlanàr. Kümelenme
yaklaĀàmànàn savunma sanayiinin geliĀimi için

Savunma Sanayi Envanteri çàkaràlmasà ile
ilgili sürdürülen çalàĀmalar kapsamànda yapàlan çalàĀmalaràn bir sonucu olarak yakàn
zamanda açàlàĀà gerçekleĀtirilen SanayileĀme Portali hakkànda bilgi verir misiniz?
2012-2016 Stratejik Planànda asàl kurgu “Sürdürülebilirlik” ve bunun en önemli iki unsuru

2011 YŦlŦ Sonu 7Ɵbariyle Toplam SK/O GerçekleƔmesi 6,02 Milyar ABD DolarŦ
2011 YŦlŦ Sonu 7Ɵbariyle Kalan SK/O YükümlülüŒü

10,16 Milyar ABD DolarŦ

Sanayi KaƨlŦmŦ

2,70 Milyar ABD DolarŦ

7hracat

6,67 Milyar ABD DolarŦ

Teknolojik 7ƔbirliŒi

790 Milyon ABD DolarŦ

de uygun bir model olduØu deØerlendirilmektedir. Savunma Sanayii’nin geliĀimi ve koordinasyonu için Savunma Sanayii’nde uzmanlaĀmàĀ yan sanayi ve kümelenme yapàlarànàn
oluĀturulmasà kapsamànda Ankara’da ve ülkemizin diØer bölgelerinde kümelenme yapàlarànàn oluĀturulmasàna baĀlanmàĀtàr.
Kazan Kümelenmesi ile ilgili olarak; Savunma
Sanayii MüsteĀarlàØà tarafàndan yapàlan çalàĀmalar ve yurtdàĀàndaki örneklerin incelenmesi
sonucunda, savunma, güvenlik, havacàlàk ve
uzay alanlarànda çalàĀan yan sanayi ve KOBß
Ņrmalarànàn Ņziksel olarak bir arada faaliyet
gösterebileceØi bir kümelenme alanà oluĀturulmasà öngörülmüĀtür. Bu kümelenme alanànàn,
yan sanayi ve KOBß’lerin alt yüklenici olarak
birlikte çalàĀmakta olduklarà ana yüklenici TUSAÿ Havacàlàk ve Uzay Sanayii A.ÿ. tesislerine
yakàn olarak konuĀlanmasànàn da, Ņrmalar arasà iĀbirliØi ve ortak çalàĀma kültürünü artàrmak
açàsàndan uygun olacaØà deØerlendirilmiĀtir.
Kurulum aĀamasàndaki Ankara Kazan Kümelenmesi geliĀtirilecek yeni yetenekler ile
savunma ve havacàlàk sanayisine bir ivme
kazandàracak ve rekabet gücünü arttàracaktàr.
Kazan Kümelenmesi savunma ve havacàlàk
sektöründeki büyük Ņrmalaràn Ankara’da yer
almasà nedeniyle önemli ve güçlü yönlere sahip olacaktàr. Bu sayede ana yüklenicilerin
bilgi ve tecrübeleri yan sanayi ve KOBß’lere
aktaràlma imkânà bulacaktàr. Aynà sektörde
tamamlayàcà bakàĀ açàsàyla faaliyet gösteren
paydaĀlar sektördeki çalàĀmalaràn sürdürülebilirliØi açàsàndan önem teĀkil etmektedir. DiØer yandan kümelenme, sektördeki sorunlaràn
giderilmesi anlamànda katàlàmcà bir yönetimin
örneØi de olacaktàr. Kümelenmenin kurulma ve
iĀletim modeli, SSM koordinasyonunda, ilgili
kurum ve kuruluĀlaràn ortak çalàĀmasà ile belirlenecektir.

olan “Sanayi DerinliØi” ve “Teknolojik Yetkinlik” çerçevesinde yapàlmàĀtàr. Savunma Sanayi Portali de bu iki unsuru desteklemek üzere
kurulmuĀtur. Savunma sanayii alanànda çalàĀan
Ņrmalaràn birbirilerinden haberdar olmalarànà
ve iletiĀimlerini arttàrmalarànà, bu alanda faaliyet göstermek isteyen Ņrmalaràn da kendilerini tanàtabilmelerini saØlayacak bu portalden
elde edilecek verilerle Savunma Sanayii Ana
ve Yan Sanayii Ņrmalaràyla ilgili sürekli güncellenecek bir veri tabanà oluĀturulacak ve bu
veriler, 2012-2016 yàlà Stratejik Planà’nda öngörülen yetenek envanteri ve potansiyel yerli
alt yüklenici listesine temel teĀkil edecektir.
Ayràca, Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà tarafàndan yürütülen projelerde faaliyet gösteren
ya da göstermek isteyen Ņrmalar için Portal’
a giriĀ SK/O 2011 yönergesi ile zorunlu hale
getirilmiĀtir.

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
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ve yapàlandàrmasà” çalàĀmasàdàr. “ßhtiyaçlaràn
yurtiçinden karĀàlanma oranànà tabana yayàlmàĀ bir tedarik zinciri oluĀturarak artàrmak”
hedeŅne göre ise amaçlanan Savunma sanayii
yetenek envanterini güncel tutmak ve kullanàma sunmak üzere ana ve yan sanayi portali
oluĀturmaktàr. Bu sayede potansiyel yerli alt
yükleniciler listesi elde edilecektir.

Savunma Sanayii
y İcra Komitesi yyerli
sanayi
y kuruluşlarına
ş
savunma sanayiine
y
yyönelik projelerden
p j
işş almaları kaydıyla,
y y
proje
p
j kapsamında
p
ihtiyaç
y ç duydukları
y
makine ve teçhizat
ç
yyatırımlarının finansmanı için
ç p
proje
j süresince ggeri ödenmek
üzere Savunma Sanayii
y Destekleme
Fonu’ndan kaynak
y
ayrılmasına
y
ve bu kayy
nağın
ğ savunma sanayi
y firmalarına kredi
olarak kullandırılmasına karar vermiştir.
ş
Söz konusu kredi sadece yyan sanayi
y ve
KOBİ niteliğindeki
ğ
firmalara kullandırılacak olup,
p başvurular
ş
doğrudan
ğ
Müsteşşarlığımıza
ğ
yyapılacaktır.
p
Kredi talebinde
bulunacak olan firmaların, savunma
sanayiine
y
yyönelik p
projelerden
j
işş aldıklarını ve ilgili
g p
proje
j süresini bildiren resmi
yyazıyı,
y makine ve teçhizat
ç
yyatırımlarına
ait p
proforma faturalarını, kredi talebiyle
y
ilgili
g ayrıntılı
y
bir fizibilite raporunu
p
Müsteşarlığımıza
ş ğ
sunmaları ggerekmektedir.
Kredi başvuruları
ş
Müsteşarlığımız
ş ğ
tarafından değerlendirildikten
ğ
sonra, uygun
yg
bulunan başvurulara
ş
kredi tahsisi Müsteşşarlığımızca
ğ
yyapılacaktır.
p
Kredi talebinde
bulunan firmaların kullanacakları kredi
tutarına eşit
ş miktarda Türk bankalarından alınmışş teminat mektubunu Müsteşşarlığımıza
ğ
sunmaları ggerekmektedir.

Bu kapsamda SanayileĀme Portalàna üyelik
için http://sanayilesme.ssm.gov.tr adresinden
yeni üyelik baĀvurusunda bulunulmasà gerekmektedir.
2012-2016 Stratejik Planà kapsamànda SanayileĀme Dairesi görevleri hakkànda bilgi
verebilir misiniz?
SanayileĀme Daire BaĀkanlàØà'nàn, birinci
görevi sektör stratejilerinin koordinasyonu
ve takibini yapmaktàr. Bu doØrultuda, 20122016 Stratejik Planà ve 2009-2016 Savunma
Sanayii Sektörel Strateji Dokümanà referansà
altànda yürütme ve güncelleme çalàĀmalarànà
sürdürmektedir.

PANTOLON

Stratejik Plan çerçevesinde SanayileĀme Dairesine “Savunma ve güvenlik sektörünün
etkinliØinin artàràlmasà yönünde tedbirler geliĀtirmek” ve “ßhtiyaçlaràn yurtiçinden karĀàlanma oranànà tabana yayàlmàĀ bir tedarik
zinciri oluĀturarak artàrmak” hedeņeri kapsamànda görevler düĀmektedir.
“Savunma ve güvenlik sektörünün etkinliØinin artàràlmasà yönünde tedbirler geliĀtirmek”
hedeŅne göre planlanan proje, baĀta MKEK
ve TSKGV Āirketleri olmak üzere savunma
sanayiinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluĀlarànàn ele alànacaØà detaylà bir sektör analizi çalàĀmasànàn yapàldàØà bir “sektör analizi

2009-2016 yàllarà içerisinde de dairemiz
kapsamànda planlanan faaliyetler; Sektörel
Strateji Dokümanànà güncellemek, Savunma Sanayii 25 Analiz ÇalàĀmasànà bundan
sonraki yàllarda da devam ettirmek ve farklà
kategorilerde ödül vermek, MüsteĀarlàØàmàz
tarafàndan yürütülen projeler kapsamànda elde
edilen yetenekler hakkànda kamu kurumlaràna bilgilendirme yapmak, komĀu sektörlerin
altyapà ve teknolojik imkânlarànà araĀtàrarak
çalàĀtaylar düzenlemek, Sanayi Katàlàmà ve
Offset (SK/O) olanaklaràndan yurt içi Ņrmalaràn bilinçli ve düzenli bir biçimde faydalanabilmesi için Offset Bilgilendirme ÇalàĀtaylarà
düzenlemek, Türk savunma sanayiinin sistem
ve alt sistem seviyelerinde ürün portföyünün
geliĀtirilmesi ve buna yönelik altyapàlarànàn
geliĀtirilmesi (test, kaliŅkasyon, kalite sistemleri vb) için, Ürün GeliĀtirme Kredisi (ÜGK)
mekanizmasà kurmak, hedef teknoloji/alt sistem alanlarànda “Potansiyel Yerli Alt Yüklenici Listesi”ne TÇD’lerde yer vermek ve yerli
bölgesel yolcu uçaØà geliĀtirme faaliyetlerini
takip ederek bu faaliyetlere destek vermektir.
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Raylı sistemlerde marka araç üretme kararı alındı
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümesi (ARUS) Kayseri’deki yönetim toplantısında yerli marka araç üretme
kararı aldı. Uluslararası rekabet amacıyla offset’in kısa vadede 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.

5

Ocak günü Kayseri’de faaliyet gösteren
Railtur’un ev sahipliØini yaptàØà ARUS
yönetim toplantàsàna Küme Yönetim
Kurulu BaĀkanà Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, BaĀkan Yardàmcàsà Doç. Dr. Sedat
ÇelikdoØan, OSTßM BaĀkanà Orhan Aydàn
ve yönetim kurulu üyeleri katàldà.
Ankara metro ihalesindeki %51 yerli katkà
Āartànàn sàkà bir Āekilde takip edilmesi kararlaĀtàràlàrken kàsa vadede bu uygulamalaràn
yerli sanayiciyi koruyacaØà ancak uzun vadede mutlaka Milli bir markaya sahip olunmasà
gerektiØi vurgulandà.

ARUS BaĀkanà ve Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç, kümelenmenin ana hedeŅnin nihai yerli ürüne ulaĀmak
olduØunu belirterek sektördeki tüm aktörlerin
kümede yer almasà gerektiØini hatàrlattà. Doç.
Dr. Sedat ÇelikdoØan ise “Kümenin bir yerli aracà üretimden yazàlàma kadar tasarlayàp
dünyada rekabet edebilecek bir marka çàkarmak zorundayàz. dedi.
Anadalu Raylà UlaĀàm Sistemleri Kümesi’ne
ev sahipliØi yapan Railtur Yönetim Kurulu
BaĀkanà Halis Turgut ise yük taĀàmacàlàØànda demiryolunun %5’lik payànàn çok yetersiz
olduØunu vurgulayarak bu konuda bir üniversite araĀtàrmasà yapàlmasà
gerektiØini söyledi. Aynà zamanda Çankaya Üniversitesi
Rektörü olan Küme BaĀkanà
Ziya Burhanettin Güvenç bu
alanda akademik çalàĀmalaràn
yönlendirileceØini
bilginin
üniversitelerden sahaya inmesinin hayati öneme sahip
olduØunu belirtti.
KayseriRay UlaĀàm A.ÿ. Ge-

nel Müdürü Arif Emecan kamu alàmlarànda
yerli üreticilerin tercih edilmesinin önemine deØinerek bürokratlaràn önünde hazàr
mevzuatlar ve uygulama örneklerinin olmasà gerektiØini vurguladà. ABD ve AB’deki
yerli alàm kanunlarànàn Türkiye’de de olmasànàn bu süreci hàzlandàracaØànà belirtti.

Aydàn; facebook.com/ortakvizyon adresinden herkesin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaĀmasànà istedi.

OSTßM BaĀkanà Orhan Aydàn ARUS’un
çok kàsa sürede hàzlà yol aldàØànà ve üye taleplerinin memnuniyet verici sayàlara ulaĀtàØànà söyledi. Aydàn; yerli ve milli üretim
konusunda ulusal bilinçlenme amacàyla
sosyal paylaĀàm platformu kurduklarànà hatàrlatarak raylà sistemlerin tüm üyelerini ve
ilgilileri de buradan bilgi paylaĀàmàna davet
etti.

Yük taşımacılığının en verimli yolu demiryolu
milyon ton civaràndadàr. Bu paydan 4-5
milyon tonu özel Āirketlerin vagonlarà ile
taĀànmaktadàr. Avrupalà Āirketler, Avrupa
da yaĀanàlan ekonomik krizden dolayà ülkelerin de ciddi daralmalar yaĀamaktadàr. Bu
nedenle yeni pazar arayàĀànda en cazip ülke
Avrupa’ya en yakàn konumda ve istikrarlà
büyüyen bir ekonomisi ile Türkiye’dir.”
dedi.

Anadolu Raylı Sistemler Kümesi
Yönetim Kurulu Üyesi olan Railtur’un
sahibi Halis Turgut Kayseri’deki aile
şirketinin yük taşımacılığındaki birikimini OSTİM Gazetesi'yle paylaştı.

K

ayseri Serbest Bölge’de 30 bin metrekare açàk 7 bin 500 metrekare kapalà alan da faaliyet gösteren Railtur,
sürekli geliĀen teknolojiyi yakàndan takip
ederek raylà sistemlerde Milli marka çàkaràlmasàna önemli katkà saØlàyor.

ARUS Yönetim Kurulu Üyesi ve Railtur
Yönetim Kurulu BaĈkanu Halis Turgut:
Bu yaturum kendimiz için deçil ülkemiz
ve geleceçi için yapulmuĈtur.

Türkiye’nin ilk ve tek özel yük vagonu üreten
fabrikasà olan Railtur’un, tamamen kendine
özgün ve modern tasaràmàyla üretimine baĀladàØà 70m3‘lük prototip Sarnàçlà Vagon UIC
(Uluslararasà Demiryolu BirliØi) standartlarànda ve ERRI (Avrupa Demiryolu AraĀtàrma
Enstitüsü) teknik raporlaràna göre ßstanbul
Teknik Üniversitesi ve yurtdàĀà Ņrmalarà tarafàndan yapàlan testlerden baĀaràyla geçti.

Turgut’a göre Türkiye’deki demiryolu pazarà Avrupa devletlerini iĀtahlandàràrken
yerli Ņrmalar içinde bir tehdit oluĀturuyor.
Çünkü yerli Ņrmalaràn mevcut yapàlarà ile
Avrupa’nàn dev Ņrmalarà ile rekabet Āansà
yok. Bugün Türkiye‘de devlet ve özel sektörün sahip olduØu yük vagonu miktarà 24 binler civarànda iken dünyada tek baĀàna 168.000
adet yük vagonu ve 2.000 adet lokomotif sahibi olan Āirketler var.

Üretilen bu vagonlar aynà zamanda
Türkiye’de bu güne kadar ilgili standartlara
göre teste tabii tutulan 3 vagon arasàndan en
yüksek performans gösteren vagon olma kimliØini de kazandà.
1980’li yàllarda Irak demiryolu hattànàn kapanmasà ile birlikte demiryolu ile tanàĀtàklarànà ifade eden Halis Turgut, sektörü tanàdàkça
yeni Āeyler öØrendiklerini ve bunun yanà sàra
demiryolu taĀàmacàlàØànàn Türkiye’de bakir

bir konu olduØunun da farkàna vardàklarànà
belirtti.
Ülkemizde yanàcà, parlayàcà ve patlayàcà maddelerin taĀànmasànda demiryolunun kullanàlmadàØàna dikkat çeken Turgut; “Büyük bir
petrol Āirketi ile iĀbirliØi yaparak 2006 yàlànda
Kayseri’de minimum iĀ gücü ile ilk imalatàmàz olan 15 adet tanker vagonu ürettik, sonrasànda Avrupa BirliØi ülkelerinden aldàØàmàz
vagon sipariĀlerinin Avrupa standartlarànda
yapàlabilmesi için yàllàk uzun bir sertiŅkasyon
süreci geçirdik. 2008 yàlànda AB standartlarànda bojiler üreterek, Avrupa ülkelerine ihracàna baĀladàk. Yani Āuan Kayseri’de üretim
yapan Railtur‘un bojileri, Avrupa raylarànda
dönüyor.” dedi.

Avrupa’ya ilk araç Railtur’dan
Tasaràmà tamamen Railtur ’a ait olan 95
metreküplük en haŅf tanker vagonun üretimine baĀladàklarànà söyleyen Turgut, bu vagonun Türkiye’de bir ilk olduØunu belirtti.
Turgut, “Bu tanker vagon Avrupa BirliØine
satàlan ilk Türk demiryolu aracàdàr ve herhangi bir yabancà patente baØlà olmaksàzàn
uluslar arasà alanda sertiŅka edilmiĀ yüzde
yüzü Türk markasà ile üretilen araçtàr” diyerek milli ve yerli üretim vizyonunu ortaya koyuyor.
“Özel demiryolu taĀàmacàlàØànàn geliĀmesini istiyoruz.” diyen Turgut, ”Dünya raylà
sistemler pazarànda gözünü Türkiye’ye
dikti. ÿu an Türkiye’deki taĀànan toplam
yükte demiryolu payà yüzde 5’ler yani 24

Railtur sahibi Halis Turgut tüm bu analizlerden sonra ARUS olarak daha somut araĀtàrmalar yaptàklarànà ve uluslar arasà rekabet
için özellikle kamu alàmlaràn yerli Ņrmalaràn
korunmasà gerektiØinin önemine deØiniyor.
Bu sektörün zor bir alan olduØunu ifade eden
Turgut, “Biz aile olarak bir ceviz aØacà diktik
ve meyve vermesi uzun zaman alàr. Yani bu
yatàràm kendimiz için deØil ülkemiz ve geleceØimiz için yapàlmàĀtàr.” diyor.
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“Türkiye’nin küresel ölçekte
en az 10 milli markası olmalıdır”

1

933 yàlàndan bu yana geçerli olan Buy
American Kanunu; kamu alàmlarànda yerli ürün zorunluluØu getiriyor.
Bu kanun hakkànda sizin deØerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Türkiye’de de buna
benzer bir yasal düzenleme için neler yapàlmalàdàr?
Kamu alàmlarànda yerli ve yabancà ürün kullanàmàna iliĀkin tartàĀmalar tüm ülkelerde bulunmaktadàr ve ülkeler yerli üreticilerini korumak için çeĀitli yöntemler izleyebilmektedir.
Bu yöntemlerin dayanaklarà yasal düzenlemeler, ihale Āartnameleri, teknik kàsàtlamalar
ve gönüllü-ihtiyari tercihler olabilmektedir.
ABD’de uygulanan Buy American kanunu
kamu ihalelerinde yerli üretimin kullanàlmasàna yönelik yasal düzenleme dayanaklaràna
iyi bir örnektir. Ancak bu kanunu Türkiye için
uygulama olasàlàØà çok düĀüktür. AB ile yapàlan Gümrük BirliØi AnlaĀmasà çerçevesinde
Türkiye’de kamu ihale kanunu AB mevzuatàna ve normlaràna uygun olarak uygulanmak
zorundadàr. Bu nedenle kamu ihalelerinde
yerli üreticiler için açàk ayràcalàklar getirilememektedir. Buna raØmen baĀta BaĀbakanlàk genelgesi olmak üzere kamu ihalelerinde
yerli üretimin tercih edilmesi ve kullanàlmasàna iliĀkin ayràcalàklar da hayata geçirilmektedir. Türkiye’de Buy American benzeri bir
yapà kanun ile kurulamayacaktàr. Ancak Buy
American’àn saØladàØà avantajlar özellikle
ihalede Āartnameleri yolu ile kàsmen Türkiye
için de uygulanabilecektir.
Ülkemizde %51 offset uygulamasà Ankara
metro ihalesinde hayata geçirildi. Bunun
yaygànlaĀtàràlmasà ve kanunlaĀtàràlmasà için
neler yapàlabilir?
Ankara metro ihalesinde uygulanan %51 offset uygulamasà ihale Āartnamesi ile ayràcalàklà
uygulama yapàlmasàna yönelik önemli bir uygulama örneØidir. Bu uygulamayà genelleĀtirecek bir kanun tek baĀàna çàkaràlamasa dahi
genel ve katma bütçeli yatàràm harcamalarà
ile yerel yönetimlerin yatàràm harcamalarànda
offset uygulamalarànà özendirici veya kurala
baØlayàcà (zorunlu hale getiren) düzenlemeler getirilebilir (Offset kapsamànda yapàlacak
yurtiçi alàmlarda KDV istisnasà, ertelemesi,
geri ödemesi vb. gibi).
Yerli üretim
ve milli üretim arasànda
fark var màdàr?
Yerli üretim
Türkiye içinde yerli ve
yabancà veya
yerli/yabancà ortaklàØà
ile
yapàlan
üretim, milli üretim ise
sadece yerli
sermayenin
üretimi gibi
algàlanmaktadàr. Böyle bir farklàlàk bulunmaktadàr. Ancak hangisi daha yararlàdàr veya
günümüz ekonomik koĀullarànda “kim yerlidir, kim millidir veya yabancàdàr” tanàmlamak
oldukça karmaĀàk hale gelmiĀtir.
Milli marka çabalarà hakkàndaki
Ņkirleriniz nelerdir?
Milli marka, günümüz küresel rekabet koĀullarànda milli üretimden dahi daha önemli hale

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.

1962 yılında İstanbul’da doğan Adnan Dalgakıran, Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden
Kimya Mühendisi olarak mezun oldu. Lise
yıllarında iken aile şirketi olan Dalgakıran
Kompresör’de iş hayatına atılan Adnan Dalgakıran, 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 İhracatçıları 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 farkındalığı 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
liği Başİhracatçılar Birliği
in yanı
kanlığı görevinin
anayi
sıra İstanbul Sanayi
yeliği,
Odası Meclis Üyeliği,
çılar
Türkiye İhracatçılar
m Kurulu
Meclisi Yönetim
Üyeliği, TOBB Makine
Sektörü Kurulu
rini
Üyeliği görevlerini
de sürdürüyor.

"Milli marka, günümüz küresel rekabet koşullarında milli üretimden dahi daha
önemli hale gelmiştir. Türkiye’nin küresel ölçekte en az 10 milli markası olmalıdır."
gelmiĀtir. Günümüzde markalaràn yarattàØà
katma deØer milli üretimin yarattàØà katma
deØerden daha yüksek hale gelmiĀtir. Bu nedenle Türkiye tüm iktisadi faaliyet alanlarànda milli markalar yaratmalàdàr. Bunun için de
kendi üretim ve ürün teknolojisine sahip olabilmelidir. Türkiye’nin küresel ölçekte en az
10 milli markasà olmalàdàr.
Yerli ve yabancà üreticilerin rekabetinde
adalet saØlanmasà için yapàlmasà gerekenler nelerdir?
Yerli ve yabancà üreticilerin rekabetinde adalet saØlanmasà için yapàlmasà gerekenler iki
gruba ayràlmaktadàr. Bunlardan ilki mevzuat
ve düzenlemeler alanlarànda yapàlacak iyileĀtirmelerdir. ßkincisi ve daha önemlisi ise
satàn alma yapan özel ve kamu kesimindekilerin yerli ürünlere ve üretime karĀà oluĀan ön
yargàlarànàn ve tutumlarànàn deØiĀmesidir. Bu
konuda yerli üretimin kalitesinin, standartlarànàn, teknolojisinin, ulusal ve uluslararasà referanslarànàn daha iyi tanàtàlmasà ve kamuoyuna
da anlatàlmasà gerekmektedir.
Türkiye’nin yerli üreticileri korumasà için
çàkaràlmasà gereken kanunlar nelerdir?
Türkiye’de sadece yerli üreticileri korumak
için bir yasa çàkartàlmasà küresel rekabet koĀullaràna uygun deØildir. Önemli olan yerli
üreticilerin rekabet güçlerini arttàracak uygun
yatàràm ve üretim ortamànàn saØlanmasàdàr.

"İlk işim yerli malı
genelgesi yayınlamak oldu"

O

STßM Yönetimi ile bir araya gelen
Yenimahalle Belediye BaĀkanà Fethi
YaĀar, sanayi bölgelerine güvenip destek
verildiØinde dàĀaràya ihtiyaç kalmayacaØànà
söyledi. YaĀar, görevi devraldàØà ilk günlerde
yerli malà alàmà ile ilgili bir genelge yayànladàØànà belirtti.
Yenimahalle Belediye BaĀkanà Fethi YaĀar
yerli sanayinin desteklenmesi gerektiØini
kaydetti. OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà
Orhan Aydàn ve Yönetim Kurulu üyeleri ile
kahvaltàda bir araya gelen Yenimahalle Belediye BaĀkanà Fethi YaĀar, OSTßM bölgesinde
hayata geçmeye baĀlayacak olan projelerle ilgili bilgi aldà.
Ankara'da sanayinin önemli bölgelerinden
birinin OSTßM Organize Sanayi Bölgesi olduØunu ifade eden YaĀar, böyle bir merkezin
Yenimahalle'de olmasànàn ayràca önemli olduØunu söyledi. Memur kenti olarak görülen
Ankara'nàn artàk sanayi merkezi olmaya aday
olduØunu da belirten YaĀar, yerli üretime verilecek destekle bu hedeŅn gerçekleĀebileceØinin altànà çizdi.

Görevi devraldàØà ilk günlerde yerli malà alàmà ile ilgili bir genelge yayànladàØànà belirten
YaĀar, “ßlk iĀ olarak bürokratlaràmà alàmlarà
kendi bölgemizden yapalàm, eØer kendi bölgemizde bulamàyorsak muhakkak yerli alàm
yapalàm diye bir genelge yayànladàm. Bizim
bölgemizde ve ülkemizde destek verildiØi
zaman her üretimi yapacak sanayi bölgeleri
ve Ņrmalar var. Sanayi bölgelerine kamu kurumlarà, merkezi hükümet ve iĀ adamlarà olarak inanàp güvenirsek gerekli desteØi saØlarsak bizim dàĀaràya hiçbir ihtiyacàmàz kalmaz”
dedi. BaĀkan YaĀar, sanayinin geliĀmesinde
sadece hükümet yetkilileri ile deØil, zaman
zaman muhalefet ile de bir araya gelinerek
görüĀ alàĀveriĀinde bulunulmasà gerektiØini
ifade etti.
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Kamu yatırımlarında

“Yerli çelik kullanımında
fiyat avantajı sağlanıyor”

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.

T

ürk sanayisinin lokomotif sektörleri arasànda yer alan Demir-Çelik ve
Demir DàĀà Metaller sektörü; oluĀturduØu üretim deØeri, önümüzdeki yàllarda ihracatàndaki artàĀ potansiyeli ve imalat
sanayine ara mal üretme niteliklerinden
dolayà ülkemiz sektörel politika hedeņerinin gerçekleĀtirilmesinde büyük önem
taĀàyor.
Demir-çelik ürünleri, çelik borularà, alüminyum ve bakàr ürünleri ile metal döküm
ürünlerini kapsayan sektör; hammadde, lojistik, enerji maliyetleri baĀta olmak üzere
bir çok sorunla karĀà karĀàya. Krizlere karĀà
hassas bir yapàda olan çelik üreticilerinin
sorunlarànàn belirlenmesi ve çözüm yollarà
üretilmesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji
BakanlàØà tarafàndan hazàrlanan 2012-2016
Demir Çelik Sektörü Strateji Belgesi ve
Eylem Planà açàklandà. Planda 5 farklà hedef için 24 eylem belirlendi.
Türk çelik sektörünün, dàĀ pazarda rekabetçiliØini artàrmak üzere geliĀtirilen
planda; dünyadaki ve ülkemizdeki üretim
kapasitelerinin yanà sàra ithalat ve ihracat
rakamlarà, güçlü-zayàf yönlerle, tehditler
ve fàrsatlar sàralanàyor. Devletin yapabileceØi katkàlar ve alànacak tedbirler de ayràntàlà olarak ele alànàyor.

TÜRK7YE HAM ÇEL7K ÜRET7M7 (Milyon Ton)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

DeŒiƔim (05-11)

20,9

23,3

25,7

26,8

25,3

29,1

34,1

63%

Kaynak: Dünya Çelik BirliŒi 7staƟsƟkleri

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

ñthalatÜmÜz daha fazla
Demir Çelik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planà’ndaki istatistiklere göre Çin, 2011
yàlànda 695,5 milyon tonla Dünya Ham
Çelik Üretimi sàralamasànda liderlik koltuØunda. Çin’i 107,6 milyon tonla Japonya
ve 86,4 milyon tonla ABD izliyor. Türkiye
ise 2011’de 34.1 milyon tonluk üretimle 10.
sàrada. Son 8 yàlda %87 oranànda büyüme
kaydeden Türkiye, Çin’den sonra üretimini
en fazla artàran ülke.
Sektör, dünya genelinde 2008’deki petrol ve
emtia Ņyatlaràndaki düĀüĀe paralel olarak 3.
çeyrekte daralma eØilimine girerken 2009
yàlàndaki küresel krizin etkilerini hissetti;
Türk çelikçilerinin üretimi aynà yàl %5,6
geriledi. DiØer yandan bu yönüyle dünyanàn
en büyük 10 çelik üreticisi ülkeler arasànda
en iyi performansà gösteren 3. ülke oldu.
Ülkemiz açàsàndan dikkat çeken göstergelerden biri ise ithalat-ihracat dengesi.
2011’de ithalatànà 20,4 milyar ABD dolarà,
ihracatànà ise 11,2 milyar ABD dolarà Āeklinde gerçekleĀtiren Türkiye yassà, vasàņà ve
paslanmaz çelikte net ithalatçà konumunda.

lerde kapasite fazlalàØàna ve sektörün milyarlarca dolar yatàràmla oluĀturduØu yassà
ürün üretim kapasitelerinin atàl kalmasàna
neden oldu.

YatÜrÜmlarda yerli çelik kullanÜlacak
Demir Çelik Sektörü Strateji Belgesi ve
Eylem Planà’yla ilgili açàklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat Ergün, strateji belgesinde ikinci hedef olan
''Üretim Altyapàsànà GeliĀtirmek'' baĀlàØà
kapsamànda; Kamu yatàràmlarànda en yüksek katma deØeri saØlayacak Āekilde yerli
girdi kullanàmànàn teĀvik edileceØini belirtti. Rüzgâr enerjisi yatàràm sözleĀmelerinde, rüzgar türbinleri yatàràmànda baĀta

sfero döküm ve yassà çelik olmak üzere
yerli girdi kullanàmànàn teĀvik edileceØine
iĀaret eden Ergün, ''Çevreye yönelik olarak
atàk yok etmeye yönelik makine ve ekipman yatàràmlaràna teĀvikler uygulanacak.
Bölgesel enerji boru hatlarànda yerli sac
kullanàlarak üretilen çelik borularàn ve diØer yerli malzemelerin kullanàmàna öncelik
verilecek. Bu projelerle ilgili yatàràmlara
vergi indirim teĀviki de saØlanabilir, bunun üzerinde çalàĀacaØàz. Demir ve demir
dàĀà cevher aramalaràna önem verilecek ve
maden aramalarà desteklenecek. Demir-çelik sektöründe, enerji verimliliØinin artàràlmasàna yönelik proje ve çalàĀmalara destek
verilecek” dedi.

Türk çelik sektörüyle ilgili kapsamlŦ analizlerin
bulunduŒu 2012-2016 Demir Çelik Sektörü
Strateji Belgesi ve Eylem PlanŦ’nda önümüzdeki
döneme iliƔkin 5 hedef belirlendi.

ßthalat baskàsànàn haŅņememesi, yassà ürün-

5. Ar-Ge Kapasitelerini GeliƔƟrmek

1. Hukuki ve 7dari Düzenlemeleri Yapmak
2. ÜreƟm AltyapŦsŦnŦ GeliƔƟrmek
3. DŦƔ TicareƩe Aksayan Yönleri Gidermek
4. 7nsan KaynaklarŦnŦ GeliƔƟrmek

emir Çelik Üreticileri Derneği
Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan,
mevzuatta yerli mamul kullanımında
%15 oranında fiyat avantajı sağlanacağı yönünde ibareler bulunduğunu
ancak uygulama aşamasında kullanılamadığını belirtiyor.
Önümüzdeki dönemde sektöre
damgasını vuracak en önemli gündem
maddelerini; iç piyasadaki talebin
canlanması açısından kentsel dönüşüm, 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 verilebilmesini mümkün kılacak ve sözkonusu
yatırımların önünü açacak şekilde
revize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.” diyor.
Yayan, kamu alımlarında yerli girdi
kullanımı ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: Mevzuatta yerli mamul
kullanımında %15 oranında fiyat
avantajı sağlanacağı yönünde ibareler
bulunmakla birlikte, söz konusu
avantajın uygulama safhasında kullanılamadığına dair bilgiler alınmaktadır. 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
uygulamalarının gözden
geçirilmesine
ihtiyaç duyulmaktadır.
Dr. Veysel Yayan
DÇÜD Genel Sektreteri

Hedef 2: Üretim Altyapısını Geliştirmek

HEDEFLER

Türk çelik sektörü, 2011 yàlànda 22,9 milyon ton uzun ürün üretirken, tüketim 13,7
milyon ton seviyesine yükseldi. Yassà ürünlerde ise 15 milyon tonun üzerinde üretim
kapasitesine sahip olunmasàna raØmen,
yalnàzca 9,08 milyon ton yassà ürün üretilebilirken, 13,2 milyon ton seviyesinde gerçekleĀen tüketim için 6,4 milyon ton ithalat
gerçekleĀtirildi.

D

Eylem Adı: Kamu yatırımlarında en yüksek katma değeri sağlayacak
şekilde yerli girdi kullanımı teşvik edilecektir.

K

amu alàmlarànda ve resmi ihalelerde
yerli üretim desteklenmelidir. ßhale
Kanununun düĀük teklif baØlayàcàlàØàna son
verilmelidir. Tüm kamu ihalelerinde ve yatàràmlarànda, özelleĀtirme yatàràmlarànda katma deØeri yüksek yerli üretim ve yurt içinde
istihdam yaratàcà yatàràm Āartlarà getirilmeli
ve uygulamaya konmalàdàr. Fiyat listelerin-

de %15 oranànda yerli malà kullanàm avantajà
getirilmelidir.
AB ülkelerinde yapàlan kamu ihalelerinde
yerli üretim desteklenmektedir. Bu durumda,
Türkiye’nin de AB ile mütekabiliyet çerçevesinde, benzer uygulamalarà hayata geçirmesinde fayda mülâhaza edilmektedir.
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Tebeşirli tahtayı bile 25 yıl ithal ettik
Fatih Projesi
j kapsamında
p
85 bin akıllı tahta yyerli üretildi ve kullanılmaya
y başlandı.
ş
İkinci aşamada
ş
mesleki ve teknik eğitim
ğ
okullarının yaklaşık
y
ş 85 bin sınıfının
akıllı tahta ihtiyacı
y ihale sürecinde. Arındından okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardan oluşan
ş temel eğitim
ğ
okullarının sınıfları için
ç projenin
p j
ihaleleri gerçekleştirig ç
ş
lecek. Projenin
j
p
parçası
ç olan tabletler de yyerli üretim vizyonuyla
y
y ihale ediliyor.
y Proje
j ile ilgili
g spekülasyonlar
p
y
biryana
y
bu sayede
y
ortaya
y çıkan
ç
çarpıcı
ç p bir gerçek
g ç var:
Türkiye
y 25 yıldır
y
emaye
y tebeşirli
ş tahtasını bile ithal ediyordu.
y

H

er öØretmene ve öØrenciye tablet
bilgisayaràn da verileceØi projenin
süreçlerinde yer alan isimlerden
Milli EØitim BakanlàØà EØitim Ortamlarànàn
ÖØrenme Süreçlerinin GeliĀtirilmesi Grup
BaĀkanà Tunay Alkan, panel tip etkileĀimli
tahta ve tabletin yerli imkanlarla üretileceØini belirtiyor. Alkan, panel tip etkileĀimli
akàllà tahtanàn hem tebeĀir, hem mürekkepli,
hem de pasif bir kalem ya da parmakla kullanàlabilen yenileĀimci bir yapàda dizayn edildiØini ifade ediyor.
EØitim ve öØretimde fàrsat eĀitliØini saØlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileĀtirmek
amacàyla biliĀim teknolojileri araçlarànàn
öØrenme-öØretme sürecinde daha fazla duyu
organàna hitap edilecek Āekilde, derslerde
etkin kullanàmà için; okulöncesi, ilköØretim
ile ortaöØretim düzeyindeki tüm okullarda
yönelik baĀlayan Fatih Projesi’nde 570.000
dersliØe LCD Panel EtkileĀimli Tahta ve internet aØ altyapàsà saØlanacak.
Akàllà tahta, bilgisayar ekranànàn yansàdàØà
veya oluĀtuØu yüzey ile doØrudan parmak
ve/veya aktif ya da pasif kalem ile kullanàcànàn bilgisayarà kullanmak için etkileĀime geçebildiØi eØitime özel üretilmiĀ donanàm ve
yazàlàmlarà ile tüm tahtaya yazàp çizdiØiniz
içerikleri yorumlayabilen, kaydeden, kaydedilmiĀ bilgileri çaØàrabildiØiniz yazàlàmà
bulunan eØitim aracà.
LED aydànlatmalà, LCD, Panel Tip EtkileĀimli Tahta’nàn ortaya çàkàĀà ve uygulama
süreçleri hakkànda bilgi veren Milli EØitim
BakanlàØà EØitim Ortamlarànàn ÖØrenme
Süreçlerinin GeliĀtirilmesi Grup BaĀkanà
Tunay Alkan, kullanàmda olan akàllà tahtayla

projeksiyon temelli akàllà tahta arasàndaki temel farkà “aynà anda tebeĀir ve kalemin kullanàlabilmesi” olarak aktardà. Milli EØitim
BakanlàØà'nàn tüm okullarda baĀlattàØà Fatih
Projesi’nde eØitime faklà bir nitelik kazandàracak akàllà tahtalarla ilgili deØerlendirme ya-

Fatih Projesi sürecinde geliĀtirilen akàllà tahta, darbelere karĀà güçlendirilmiĀ, temperli
tabir edilen dayanàklà bir cam ile korumalà bir
yapàda imal edilmiĀtir. Ayràca LED aydànlatmalà, LCD tabanlà, üzerine soketli bilgisayar
konumlandàràlmàĀ, özel kalem kullanàmà gerekmeyen, üç farklà nesil akàllà tahtanàn bir
araya getirildiØi, hem tebeĀir, hem mürekkepli, hem de pasif bir kalem ya da parmakla
kullanàlabilen yenileĀimci bir yapàda dizayn
edilmiĀtir. Bu tahtanàn ömrü en az 35.000
saat olup son anàna kadar aynà görüntü kalitesini koruyabilen bir yapàdadàr. Ortamàn
karartàlmasàna ihtiyaç olmayàp, gölge ortaya
çàkarmaz. Kullanàm için ayrà bilgisayar gerekmediØinden pratik ve kullanàĀlàdàr.

Tunay Alkan
Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim Ortamlarının Öğrenme
Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanı

pan Alkan “Akàllà tahta tasaràmàmàz teknolojideki dönüĀüm trendine uygun bir ürünüdür.
Aslànda milenyumda birçok alanda olduØu
gibi özellikle teknolojide daha da özeline
inecek olursak biliĀim teknolojisinde (ICT)
büyük bir deØiĀim ve dönüĀüm yaĀanmaktadàr. Bu deØiĀim ve dönüĀümün sancàsà çekilmektedir. Bu özellikle PC’den notebooka
deØiĀen sürecin tablete dönüĀümü ve sunum
cihazlarànda da artàk projeksiyondan daha
öne çàkacak olan Smart LCD/LED teknolojisidir. Artàk merdiven altànda PC toplama
devri sona ermektedir.” diyor.

Panel tip akÜllÜ tahtanÜn farkÜ
Bir kàsàm okullarda sànàf baĀàna olmasa da
projeksiyon veya projeksiyon temelli farklà akàllà tahtalar mevcut olduØunu anlatan
Alkan’a göre projeksiyonun eØitime, büyük
alana yansà yapabilen bir gösteri cihazà olmasà dàĀànda bir katkàsà yok. Alkan “EØitimde
kullanàlacak gösteri cihazlarànàn etkileĀimli
olmasà gerekir. Bu da etkileĀimli tahta demektir ki, projeksiyon ile etkileĀim sitemi
birleĀerek genelde akàllà tahta tabir edilen
elektronik eØitim teknolojisi cihazà ortaya
çàkmàĀtàr.” deØerlendirmesini yapàyor.
Tunay Alkan, EØitimde Fatih Projesi çerçevesinde geliĀtirilen Panel Tip EtkileĀimli
Tahta ile klasik projeksiyon temelli akàllà
tahtalar göre avantajlarànà Āöyle özetliyor:
ÖØretmenin eØitim öØretimde araç olarak
kullanacaØà, öØrencilerin de okuldan bilgiye
ulaĀma yolaràndan biri olarak kullanacak-

Tebeíirli tahta üretimi de
bu süreçte baíladÜ

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 yapılmasını sağlayacak. Böylece Türkiye’nin
kaynaklarının dışarıya çıkması engellenebilecek. 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.
larà etkileĀimli elektronik tahtalar, güvenli
aØ üzerinden her sànàfàn internete baØlanmasà
avantajànàn yanànda öØrencinin eØitimdeki en
önemli duyu organlaràndan göze ve kulaØa en
etkili biçimde hitap eden bir yapàya sahiptir.
ÖØrencilerin kavrama düzeylerini artàrarak
öØrenme sürecini kàsaltacaktàr. Ayràca kàsa
sürede öØrenmeden ortaya
çàkan vakitte öØretmenin
öØrenciler ile bireysel ilgilenmeye ayàrdàØà vakit
artacaktàr. AnlaĀàlmasà zor
olan kazanàmlar için tahta
ile etkileĀim kuracaktàr.
Bu etkileĀimde resim,
ses, video ve animasyon
ile takviye edilen yöntem
kullanàlacak olup, öØretim
ortamà zenginleĀtirilerek
kavrama düzeyi artàràlmàĀ
olacaktàr.

Ülkemizin uzun yàllar tebeĀirli tahtayà bile
yurtdàĀàndan temin ettiØini aktaran Tunay
Alkan, yeni akàllà tahtanàn kendi ekosistemini de oluĀturduØunu, bununla birlikte yan
sanayinin de buna paralel geliĀeceØini ifade
etti. “Biz bu iĀe baĀladàØàmàzda tabletin ve
akàllà tahtanàn yerli imkanlarla üretilebileceØini hiç kimse düĀünmüyordu.” diyen Alkan,
Panel Tip EtkileĀimli tahtanàn ortaöØretim
seviyesindeki mesleki eØitim hariç tüm liselerde kullanàmda olduØunu söyledi.
Alkan, “DeØiĀim ve dönüĀümün inanàlmaz
bir hàzla gerçekleĀtiØi günümüzde, deØiĀim
ve dönüĀümler eØitim ortam ve süreçlerine
de ister istenmez etki etmektedir. Bu ortam
ve süreçlerde kullanàlan yöntem, teknik, araç
ve gereçlerinde bu durumdan etkilenmemesi kaçànàlmazdàr. Hatta eØitimciler olarak
geliĀen teknolojinin iĀimizi kolaylaĀtàrma
yönünde getirdiØi avantajlarà eØitim sürecinin içine kazandàrmamàz gerekmektedir.
EØitimde Fatih Projesi geliĀtirme sürecinde
tasarlanan Panel Tip EtkileĀimli Tahta eØitim
ortamlaràndaki eØitim aracà olan tahta geliĀiminde bir çàØàr açmàĀtàr. Bu tahta türü ile
ilgili özellikle harmanlanmàĀ öØrenme yöntemi de göz önünde bulundurarak, mevcut
öØretim sürecinde ders anlatàmànda kullanàlan öØretim yöntem ve tekniklerinin bu yeni
eØitim aracàna uyarlanmasà ve geliĀtirilmesi
ile öØrenme hàzlanacak ve kalàcà olacaktàr.
Bu avantajlar kàsa süre içerisinde beklenenden daha fazla oranda öØretmenler tarafàndan
kullanàm oranànàn yükseltecektir.” dedi.
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Anadolu Kümelerinden Ortak Adım
ANADOLU KÜMELERñ
ñìBñRLñïñ PLATFORMU

Türkiye’deki
y
kümeler ve küme ggirişimleri
ş
arasındaki işbirliği
ş ğ ve koordinasyonun
y
sağlanması
ğ
amacıyla
y kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği
ş ğ
Platformu’nun (AKİP) 3. toplantısı
p
“Kümelerin Sürdürülebilirliği”
ğ temasıyla
y Konya
y Sanayi
y Odası’nda gerçekleştirildi.
g ç
ş
Toplantıda
p
Altayy tankının üretimiyle
y ülkemizin ggurur verici bir adım attığı
ğ belirtilerek motor üretiminin de milli olması için
ç ggirişim
ş başlatılması
ş
kararı alındı.
bà okuyor, aynà dersi görüyoruz ama “onlar
yapabilir biz yapamayàz” anlayàĀà var, buna
inandàràlmàĀàz. Bunlarà deØiĀtirmenin tek
yöntemi bir araya gelmek. Küresel sistemler geliyor, ne almamàz gerektiØini, nasàl
yaĀamamàz gerektiØini, nasàl düĀünmemiz
gerektiØini bize dikte ettiriyorlar. Ya buna
razà olacaØàz ya da bu gömleØi çàkartacaØàz.
Yapmamàz gereken çok iĀ var. Bunlarà tek
baĀàna, Ņrma olarak yapamayàz. Bir araya
geleceØiz, kümeler bunun için çok önemli.
Yerli üreticilerin kamuyla olan iliĀkilerinde sàkàntàlar yaĀadàklarànà, bürokrasiden
yàldàklarànà anlatan Aydàn, “Kayseri’deki raylà sistem üreticisi, “bütün üretimimi
Avrupa’ya gönderiyorum” diyor, bir baĀka

B

ölgesel kalkànma modeli olan kümelenme çalàĀmalarà hakkànda farkàndalàk oluĀturarak, kümelenme
olgusunun Türkiye’de yaygànlaĀtàràlmasà ve
geliĀtirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kümeleri ßĀbirliØi Platformu (AKßP), 3. toplantàsànà Konya Sanayi
Odasà’nàn ev sahipliØinde 26 Ocak 2013
tarihinde gerçekleĀtirdi. Batàdaki küme faaliyetlerinin karĀàlaĀtàrmalà olarak deØerlendirildiØi ve faydalà sonuçlarànàn anlatàldàØà
toplantàda kümelerin en önemli hedeŅnin
milli markalar olmasà gerektiØi mesajà verildi.

Konya Sanayi Odasà BaĀkanà Tahir Büyükhelvacàgil, Çankaya Üniversitesi Rektörü
ve AKßP Yönetim Kurulu BaĀkanà Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç, OSTßM Yönetim
Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yönetim Kurulu BaĀkanà Doç.
Dr. Sedat ÇelikdoØan, kamu ve özel sektör
temsilcilerinin katàldàØà toplantànàn ilk bölümünde AKßP üyesi kümelerin tanàtàmà yapàlarak faaliyetleri hakkànda bilgiler verildi.
Yerli sanayicilerin yurtdàĀànda baĀarà öykülerine imza atarken ülkemizde yeteri kadar
destek bulamadàØà dile getirilen AKßP’in
Konya buluĀmasànda; ülkemizin ilk milli ana muharebe tankà Altay’àn motorunun
da milli olmasà için çalàĀmalara baĀlanmasà
kararà alàndà. Bu amaçla kurulacak Motor
Transmisyon Kümesi’nin gerekli giriĀimleri yapmasà ve Türkiye genelinde kamuoyu
oluĀturulmasàna yönelik adàmlar atmasà görüĀünde birleĀildi. OSTßM Teknoloji A.ÿ.
Yönetim Kurulu BaĀkanà Sedat ÇelikdoØan,
“Milli tank Altay’àn motoru böyle giderse
yabancàlara dönecek. Mevcutlar Alman
malà. Motor Transmisyon Kümelenmesini Türkiye’ye yayarsak, bir bütün olursak;
siyasete gidip “tank motorunun yerli yapàlmasànà istiyoruz, biz bunu yaparàz” diyerek
bütün Türkiye’yi harekete geçirirsek bunu
baĀarabiliriz.” dedi.

“Üretimin olduðu yerde huzur vardÜr”
Toplantànàn ev sahibi Konya sanayi Odasà
BaĀkanà Tahir Büyükhelvacàgil açàlàĀ konuĀmasànda ülkemize inanàlmaz bir deØiĀim
yaĀatarak yeni bir vizyon çizen 2023 hedeŅnde insanàmàzàn giriĀimci gücü ve cesaretinin bulunduØunu kaydetti. Türk özel sek-

törüne herkesin çok Āeyler borçlu olduØuna
dikkat çeken Büyükhelvacàgil, “Bugün hep
beraber Türk pasaportunun farklàlàØànà yaĀàyorsak bunun altàndaki çalàĀmalarà yadsàyamayàz. Üretmenin ne demek olduØunu,
o insanlaràn neler çektiØini tam olarak anlayabilmiĀ deØiliz. Üretimin kàymetini bildiØimiz gün hepimiz herhalde onlara daha
çok saygà duyacaØàz diye düĀünüyorum.
Çünkü 150 milyar dolarlàk ihracat rakamànà gördüØümüz ve hedef koyabildiØimiz bir
yapàda tartàĀàlmaz tek gerçek var; Türk özel
sektörü. Tabii ki onlar yalnàz baĀàna yapmadà ama akabinde üniversite-sanayi iĀbirliØi
önemliydi. Üniversitenin desteØini alan Āehirler, Āirketler bir yerlere geldi. Üniversitedeki bilgiyi, katma deØeri, oradaki teoriyi
pratiØe dönüĀtürüp de patente uygun hale
getirirsek daha güçlü hale gelmiĀ olacaØàz.”
dedi.

Tahir Büyükhelvacıgil
Konya Sanayi Odası Başkanı

• “Biz bir ve beraber olabilmeyi, 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, sanayisi ve ekonomik yönü, üretimi
güçlüyse o vakit ülke güçlüdür.
Üretimin olduğu yerde ihracat
vardır, iş, aş ve huzur vardır.”
BaĀkan Büyükhelvacàgil Āöyle devam etti:
Kümeler çok önemli. Bizim kültürümüzde
var; birlik beraberliØin olduØu yerde rahmet

geliyor, ayràlàkta azap geliyor. Aynà sektördeki insanlaràn anlaĀabilip, paylaĀabilip
saygà çerçevesinde ileriye dönük yol haritalarànà ortaya koyduklarà bir yapàyà oluĀturmak zorundayàz. Kümelenme dediØimiz
ortak akla çabuk ulaĀabiliyor olmamàz
lazàm. Bir ülke savunma sanayisini kendi
yapabiliyorsa, katma deØeri yüksek teknolojiyi ve ürünleri üretebiliyorsa, sanayisi ve
ekonomik yönü, üretimi güçlüyse o vakit
ülke güçlüdür. Üretimin olduØu yerde ihracat vardàr, iĀ, aĀ ve huzur vardàr.

“SorunlarÜn çözümü kümelenmededir”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn konuĀmasànda; bundan sonra dünyada en çok duyulacak kavramlaràn; rekabet,
hayatta ve ayakta kalabilmek, gelecekte var
olabilmek ve Ņrmalaràmàzà geleceØe taĀàyabilmek olduØunu söyledi.
Aydàn, “Sadece Ņrmalaràmàzà deØil bölgelerimizi ve ülkemizi bir adàm önde tutmak
için birlikte hareket etmenin zorunluluØunu
her geçen gün daha iyi anlàyoruz. YaptàØàmàz çalàĀmalardan da ne görüyoruz? Kümelenmeden bir sonuç çàkàyor mu? Bunun
bir katkàsà var mà? diye baktàØàmàz zaman;
biz özellikle kendi bölgemiz açàsàndan deØerlendirirsek; bunun çok önemli olduØunu
her geçen gün daha iyi anlamaya çalàĀàyoruz. Buradan iĀbirliØi ve güçbirliØi doØuyor.
Türkiye’nin ihtiyaçlaràna ve problemlerinin
çözümüne baktàØànàz zaman da bu Ņrmalarà, gruplarà, üniversiteyi, sanayiyi ve kamu
kurumlarànà bir masaya oturtmadan, birlikte
kafa yormadan da bunlaràn çözümünü doØrusu çok kolay görmüyoruz. Bu nedenle kümelenmeyi önemsiyoruz ve buna daha çok
odaklanàyoruz. Ülkemizdeki bir çok sorunun çözümünü de doØrusu burada görüyoruz.” deØerlendirmesinde bulundu.

“Biz yapamayÜz anlayÜíÜna
inandÜrÜlmÜíÜz”
Konya’ya hàzlà trenle geldiklerini ancak bu
aracàn tamamen yabancà olduØuna dikkat
çeken Orhan Aydàn Āunlarà kaydetti: Biz bu
trene binmeyi hak etmiyoruz. Biz çok güzel
satàn almacàyàz. Bize bunu empoze etmiĀler.
Bizi hàzlà tren gibi araçlarà yapamayacaØàmàza ikna etmiĀler. Bunu yapanlarla aynà kita-

Orhan Aydın
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı

• “Bizi hızlı tren gibi araçları 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 baktığınız zaman da bu firmaları,
grupları, üniversiteyi, sanayiyi ve kamu kurumlarını bir
masaya oturtmadan, birlikte
kafa yormadan da bunların
çözümünü doğrusu çok kolay
görmüyoruz.”
Ņrmamàz Almanya ve Amerika’da raylà sistemler yapàyor. Türkiye’ninkini neden yapmadàØà sorulduØunda “Dosyamla gittiØim
zaman itibar edilmiyor” diyor. Bu imkanlar
burada dururken biz yabancà trene neden
biniyoruz? Ankara’nàn metro ihalesini alan
Çin Ņrmasàyla görüĀtüØümüzde üreticilerimiz; biz bu aracàn bojilerini, Āasesini, iç
donanàmlarànà, klimasànà yaparàz diyor. Bir
araya gelmeden dolayà bir çok Āeyi çözdüØümüze inanàyorum.” Āeklinde konuĀtu.

“Kümelenme nesiller boyu sürmelidir”
Toplantàda “Kümelerin SürdürülebilirliØi”
konulu bir sunumla yurtdàĀàndaki kümelenme modellerini tanàtan Çankaya Üniversitesi Rektörü ve AKßP Yönetim Kurulu
BaĀkanà Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç,
ülkemize gelen bütün ithal ürünlerin arkasànda küme çalàĀmalarànàn olduØunu özelikle Avrupa’nàn bunu çok ileri boyuta taĀàdàØànà hatàrlattà. “Bu gelen ürünleri dolu
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Altay tankının motoru için
kritik aşama da tamam

M

otor üreticilerin Motor Transmisyon
Kümelenmesi adàyla yeni bir oluĀum baĀlattàklarànà bildiren OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yönetim Kurulu BaĀkanà Doç.
Dr. Sedat ÇelikdoØan, kümelerin hedeŅnin milli markalar olmasà gerektiØini söyledi. Türkiye’de bu anlamda güzel örnekler olduØunu hatàrlatan ÇelikdoØan, bunun
da artmasà gerektiØini anlattà. Bir ürünün
milli kimliØe sahip olmasànda en belirgin
ölçütün tasaràm olduØunu kaydeden Sedat ÇelikdoØan Konya’da yapàlan alàmda
yerli ürünleri görememenin üzüntüsünün
yaĀandàØànà aktardà. ÇelikdoØan, “Raylà taĀàtlarda 2 tane markamàz çàktà. Biri
Bursa’da ßpekböceØi adà altànda bir araç
geliĀtirdi. SertiŅkasyonlarànà da tamamladà. Bu aracàmàz yurtdàĀàndaki fuarlarda da
ilgi gördü. Bunu Konya’da, Samsun’da,
KahramanmaraĀ’ta kullanabilirsiniz. Böyle bir gerçek varken Konya’daki ihalede
bu ürünün yer almamasàna üzülüyoruz.
Ankara metrosuna yönelik olarak tasaràm
ve yan sanayi çalàĀmalaràna baĀlanàyor.
Orada da bir milli marka doØacak. Bir diØer milli markamàz da tanker vagonlarànda
var Kayseri’de. Türkiye’de itibar edilmediØi için Almanya’ya ihraç ediliyor. Raylà
taĀàtlar kümesinde kullanàcà ile sanayici
bir arada olunca ihtiyaçlara dönük çalàĀàlabiliyor.” dedi.
yaØmuruna benzetebiliriz. Bu dolularàn düĀme hàzà ve büyüklükleri bugün bizi ezecek
boyutta deØil. Cep telefonlarà, bilgisayarlar,
otomobiller, hastanelerde kullanàlan geliĀmiĀ tàp cihazlarà hepsi yabancà ürünler yabancà markalar. Bunlar ülkemize her yerden
bir dolu yaØmuru gibi geliyor. Önümüzdeki
5-10 yàl içerisinde bu dolunun Āiddeti gittikçe artacak daha sert ve acàmasàz olacak
ve bunu teknoloji tufanà olarak isimlendiriyoruz.” diyen Güvenç, ayakta kalabilmenin
tek yolunu her sektörde kümelenme olarak
gösterdi. Kümelenmenin tasarlanmasà, kurulmasà ve sürdürülebilmesinin önemine
iĀaret eden Rektör Güvenç, “Bu, bugünden
yaràna bitecek bir proje deØil. Bu, nesiller
boyu sürmesi gereken, dàĀ dünyayla rekabete karĀà bizi koruyacak bir gemi.” dedi.

“Ortak bakÜí açÜsÜ geliítirmeyen
sektörler yÜðÜndan ibarettir”
Kader birliØi yapmamàĀ, ortak hayaller kurmamàĀ, ortak gelecek için gönül vermemiĀ,
ortak Ar-Ge yapmayan ve ortak tehditle
mücadele etmeyen sektörlerin yàØàndan
ibaret olduØunun altànà çizen Güvenç Āöyle devam etti: GeleceØe dönük bakàĀlaràn
birleĀtiØi, kader birliØi yaptàØà, ruh katàldà-

TÜMOSAN VE
HYUNDAI ÖRNEĞİ

“Konya’dan yükselen sesin
arkasÜnÜ getirelim”
Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan konuĀmasànda
milli tank Altay’àn motorunun da mutlaka yerli ve milli olmasà gerektiØine iĀaret etti. Bunun aynà zamanda strajetik bir
önem olduØuna deØinen ÇelikdoØan Motor Transmisyon Kümesi adà altànda yeni
bir çalàĀmaya baĀlandàØànà ve bu kanalla
Altay tankàna ait motorun yüzde yüz milli imkanlarla yapàlabilmesi için kamuoyu
oluĀturulmasànàn Āart olduØunu ifade etti.
ÇelikdoØan, “Türkiye’nin kendi motorunu bütün çeĀitleriyle yapmasà lazàm. Küme
hareketini devam ettireceØiz. HedeŅnde
Türkiye’nin markalarànà çàkarmak olmalà.
Konya’dan bir kahraman bir gazetede yayàn
yaptà. Bu tank motoru Āu anda böyle giderse yabancàlara dönecek. Mevcutlar Alman
malà, bir Ņrmanàn hazàrlàØà da yok. Bu küme
hareketini Türkiye’ye yazarsak, bütün Türkiye bir olursak; siyasete gidip “Tank motorunun yerli yapàlmasànà istiyoruz, biz bunu
yaparàz!” diyerek bütün Türkiye’yi harekete
geçirirsek bunu baĀarabiliriz. Konya’dan
tank motorunu yapmak için yükselen sesin
arkasànà getirelim. Biz bu tank motorunu
yapmazsak dàĀaràya baØàmlà olacaØàz ve
tanklarà verimli kullanamayacaØàz. Milli
tankàmàzàn motorunu da milli istiyoruz. Bu
Øà zaman kümeleĀme baĀlàyor. Her sektör
bunlarà yapmazsa büyük darbe yiyecek.
KOBß’lerimiz tek baĀlaràna yurtdàĀàndaki
büyük kümelerle rekabet edemezler. Avrupa’daki kümelere baktàØàmàz zaman; bin, 2
bin tane üyesi olan kümeler var. Avrupa’da
bu yapàlar sànàrlà sorumlu sosyal Āirket olarak karĀàlàk buluyor. Devlet faaliyetlerinde
vergi indirimi ve muaŅyeti saØlàyor. Her bir
kümede 50’ye yakàn üniversiteyi görebiliyoruz. Bizde bu kültür de yaygànlaĀmadà.
Bölgedeki tüm üniversitelerin sektörel bazda kurulan kümlere destek vermesi lazàm.
Hangi sektörde küme kuruluyorsa o bölgedeki tüm üniversiteler, kamu kurumlarà doØal üyesidir. Birlikte geleceØi inĀa etmemiz,
tehdide karĀà birlikte mücadele etmemiz
gerekiyor. KOBß’leri, sanayicileri sahaya
sürüp “hadi siz vatanà kurtaràn, ihracatà 500
milyar dolara çàkaràn” demekle bu iĀ olmaz.
Bürokrat da, üniversiteler de sahaya inecek,
KOBß’lerle birlikte ortak çalàĀmalar yapacak. O zaman 500 milyar dolara çàkabilir.

“Çin’den ilim deðil ürün alÜp
satÜyoruz”
“Cehalet bütün kötülüklerin anasàdàr” diye
bir söz var. Ancak Türkiye’ye baktàØàmàz
zaman eØitim düzeyi istenilen noktada deØil. “ßlim
Çin’de de olsa gidip alàn”
denmiĀ; biz Çin’e gidip
Çin mallarànà burada satar
hale gelmiĀiz. Silkinip bize
söylenen bu güzel mesajlaràn deØerini tekrar gözden
geçirip sahiplenmemiz gerekiyor.
Küme sürdürülebilirliØinde tüm taraņaràn çalàĀmasà
gerekiyor. Bunu yapamazsak ortak çalàĀmalar geliĀtirmezsek kümelerimizin

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

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

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

motor, sanayinin doØuĀuna da sebep olacaktàr.” dedi.
Toplantànàn sonunda Konya Sanayi Odasà
BaĀkanà Tahir Büyükhelvacàgil milli tank
Altay’àn motor üretimi için ilk adàmà atacaklarànà; konuyu tüm kesimlerin gündemine taĀàyacaklarànà belirtti.

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 firma bir araya gelsin ortak bir şirket
kursun paranın yarısını ben vereceğim diyor. KOBİ’lerimizin arasındaki
güvenin de olması gerekiyor.“
gideceØi yer müzedir. Müzelik olmamak
için çalàĀmalar sahip çàkmamàz gerekiyor.
Bunu yapmazsak ülke sanayisi de müzelik
olur. Sürdürülebilirlik için idari, kurumsal
ve Ņnansal sürdürülebilirlik çok önemli.
ßdari kàsàmda sahip olunan hukuki kimlik

ektörel 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.

AK7P 3. ToplanƨsŦna Kaƨlan Kümeler
Konya OtomoƟv Yan Sanayi Kümesi
Konya TarŦm Makineleri Kümesi
Konya Döküm Kümesi
Konya Yenilenebilir Enerji Kümesi (KuruluƔ
aƔamasŦnda)
GAP Organik TarŦm Kümesi
EskiƔehir-Bilecik-Kütahya Seramik Kümesi
OST7M Yenilenebilir Enerji Kümesi
OST7M Savunma Sanayi Kümesi
OST7M Medikal Kümesi
OST7M Kauçuk Teknolojileri Kümesi
OST7M 7Ɣ ve 7nƔaat Makineleri Kümesi
Anadolu RaylŦ UlaƔŦm Sistemleri Kümesi (ARUS)

gerekiyor. Kurumsal anlamda ise küme
üyelerine yönelik hizmetler, kurumsal altyapà güçlendirme projeleri düĀünülmeli ve
her ikisindeki faaliyetler küme yönetimini
kurumsallaĀtàrmalàdàr. Finansal sürdürülebilirlikte ise mali kaynak yaratàlmasà, mali
kaynaklar ve gelirlerin “baĀa baĀ” noktada
olmasà gerekiyor. Finansal sürdürülebilirlik
idari ve kurumsal sürdürülebilirliØi tetikler,
ardàndan getirir.
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Hocasını firmasının adında yaşatıyor
ßhracatànàz hakkànda bilgi
verebilir misiniz?
3 oØlumla birlikte çalàĀàyoruz. ßĀ makineleri
imalatànàn OSTßM’de yoØunlaĀmasà nedeniyle 1980 yàlànda buraya taĀàndàk. OSTßM’in
önderliØinde,imalatçàlaràn yurtdàĀàna açàlmasà
amacàyla kurulan OSP Āirketinin bize katkàlarà
oldu. 1994 yàlànda ihracat yapmaya baĀladàk.
ÿu an itibaràyla üretimimizin %95’ini baĀta
ABD olmak üzere ßtalya ve OrtadoØu ülkelerine gönderiyoruz. 2012 yàlànda 20 bin adet çeĀitli özelliklerde egzoz ürettik. Yàllàk ortalama
üretim artàĀàmàz %20-40 arasànda deØiĀiyor.
KullandàØàmàz tüm malzemeler kalite kontrolden geçirilmektedir.

Korhan GÜMÜìTEKñN

korhan@ostim.com.tr
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Sitesi’nden OSTİM’e uzanan işş yaşay ş
mını anlattı.

Necati Usta'nun 1966 yulunda
çekilmiĈ bir fotoçrafu

D

ozer ve paletli grubu, paletli yükleyiciler, ekskavatörler, greyder, traktör
ve tekerli yükleyicilere egzoz üreten
Üstün-El Eksoz 1965’te kuruldu. Ata Sanayi
Sitesi’nde küçük bir barakada ilk iĀ yerini açan
Necati OØuz, bir ay araç gelmesini beklemiĀ.
Bu sürenin ardàndan ilk iĀinden kazandàØà paranàn bereketli geldiØini söyleyen OØuz, 30 yàla
yakàndàr OSTßM’de. “Firma olarak OSTßM’e
gelmekte biraz geç kaldàk” diyen Necati OØuz
3 oØluyla birlikte gerçekleĀtirdiØi üretiminin
%95’ini ihraç ediyor.

Necati Oøuz, yanönda yetiûen çocuklarö Burhan, Ayhan ve Erhan Oøuz’la birlikte çalöûöyor.
Oøuz ailesinin en önemli hedefi küme çalöûmalaröyla birlikte kurumsallaûmak.

Necati Bey, mesleØe ne zaman baĀladànàz?
1950’de Ankara’nàn Kazan ßlçesi Karalar
Köyü’nde ilkokulu tamamladàm. O zaman nahiyelere meslek kurslarà açàlmàĀtà. Burada demircilik ve marangozluk bölümleri vardà. Ben
demirciliØe yazàldàm. Pulluk ve el arabasà yaparak kurs birincisi seçildim. Kursun ardàndan
Ulus’taki sanat okuluna kayàt oldum. EØitimimi
imkansàzlàktan dolayà yaràda bàrakmak zorunda
kaldàm. 1954’te Yeni Sanayi’de araba egzozu
yapan bir Ņrmada iĀe baĀladàm. Birkaç yer deØiĀtirdikten sonra bana demircilik mesleØini öØreten ve sevdiren Halit Üstünel hocamàn Polatlà’da
ziraat aletleri imal eden iĀyerine girdim. Daha
sonra 1965 yàlànda Ata Sanayi Sitesi’nde kendi
iĀ yerimi açtàm; bir barakaydà. Firmamàzàn adà
hocam Halit Üstünel’den gelmektedir. Bir vefa
borcu olarak O’nun adànà yaĀatmak istedim.
Hiç unutmam tam bir ay müĀteri uØramadà. ßĀ
yerimde kazandàØàm ilk paranàn bereketini gördüØüme inanàyorum. Zor yàllaràn ardàndan
bugünlere geldik.
k.
ßĀ makineleri sektörüne
geçiĀiniz nasàll oldu?
Kàbràs BaràĀ Harekatà
arekatà sàrasànda
Türkiye'ye ambargo
bargo uygulanàyordu. O yàllarda
da Türkiye’de
kullanàlan iĀ makineleakinelerinin tamamà yaabancà markaydà ve 4 tip iĀ
makinesi kullanàlàyordu.
Bunlaràn parçalarànàn tamamà yurtdàĀàndan
geliyordu;

Ertaş Cıvata Ortadoğu’ya açılacak
Enerjij yatırımlarının
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giderek
g
arttığı
ğ bir dönemde, enerjij nakil hatlarına hırdavat
bağlantı
ğ
elemanları üretiminde açık
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ğ
ggören Ertaşş Emek Cıvata, bu alana
yyapacağı
p ğ yyatırımı 2013 yyılında faaliyete
y g
geçiriyor.
ç y
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irmanàn, 1981 yàlànda Emek Càvata adàyla
Ahmet ErtaĀ tarafàndan Ankara Yeni Sanayi Yiba ÇarĀàsà’nda 30m2 bir dükkânda kurularak faaliyete baĀladàØànà belirten Genel Koordinatör ßsmail ErtaĀ, 1996 yàlànda OSTßM’de
bin 200 m2 alanà bulunan tesise taĀàndàklarànà
söyledi.
ÿirketin baØlantà elemanlarà (càvata, somun,
vida, vs.) sektöründe Ankara ve Türkiye’de ön
plana çàkma hedeŅ bulunduØunu anlatan ßsmail
ErtaĀ, “Teknoloji çaØànda teknolojiden destek
alarak kurumsallaĀma doØrultusunda hàzla yol
alàyoruz. Aklànàza gelebilecek her dalda (tüm

alt ve üst yapàlarda, çelik yapàlarda, inĀaat,
otomotiv, medikal, mobilya) her sektörde iki
cismin birbirine baØlanmasànda kullanàlan baØlantà elemanlarà bünyemizde bulunmaktadàr”
dedi. 2010-2011 yàlànàn verilerine göre ciro ve
ton/yàl olarak doØru orantàda yüzde 20 hedef
koyarak çàktàklarà yolda, yàlà yüzde 32 ilerleme
ile kapattàklarà bilgisini veren ErtaĀ, “20112012 yàlàna göre hedeŅmizin üzerine çàktàØàmàz
için yüzde 15 gibi büyüme hedeņeyerek baĀladàk ve 2012 yàlànàn ortalarànda doØru karar verdiØimizi tespit ederek hedeņerimizin üzerinde
bir oran yakaladàk” dedi.

tek bir iØnesi bile ülkemizde imal edilmiyordu.
Amerikan malà olan bir iĀ makinesinin Türkiye yöneticileri acil bir egzoz ihtiyacà nedeniyle
bizi aradà. “Necati Usta, Ankara’da senden baĀka bunu yapabilecek usta yok.” diyerek benden
iĀ makinesi için egzoz yapmamà istediler. 1-2
gün sürede bizden istenen egzozu yaptàk.
ßĀ makineleri için üretime baĀladàØàmàz yàllarda; iĀi yeni tanàdàØàmàzdan ve elimizde teknik
resim bulunmadàØàndan biraz sàkàntà çektik.
Daha önce yapàlan iĀleri inceleyerek imalatà
öØrendik. BaĀlangàçta 3 makinemiz vardà.
Sektördeki haksàz rekabetten canàmàz yanàyor.
Piyasada aynà kalitede ürün yapàlmàyor. Bir
yanda bizler gibi yatàràm yapan, tesis kuran, istihdam saØlayan Ņrmalar var. DiØer yanda görünüĀte aynà ama düĀük kalitede egzozlar yapàlàyor. “Taklit” diye tabir ettiØimiz imalatlaràn
olmamasà gerekir. TSE belgesi, kalite kontrol
süreçlerinin mutlaka olmasà lazàm.

“OSTİM esnafın
ufkunu açtı”
temeli atıldığında açıkçası
OSTİM’in
korkmuştuk; “25 km uzakta sanayi
sitesi mi olur” diye. O yıllarda esna
esnaf
arkadaşlar bu tarafa gelmekte
nazlanıyordu. Müşteri gelmemesinden çekiniyorlardı. OSTİM’e
geldiğimizde eski çalışma alanımızla büyük farklar olduğunu gördük.

ßsmail ErtaĀ halen stoklarànda 20 bin çeĀit ürün
bulunduØunu belirterek, “Bunlaràn 2 bin çeĀidini kendimiz üretmeyi hedeņiyoruz. Buna
m6-m64 çap 30 mm-6000 mm’e kadar ankaraj
sistemleri yaparak üretime girmek ve bir hat
olarak kuracaØàmàz makine parkànà en kàsa
sürede daha da çoØaltmak istiyoruz. ßsmimizi
yukaràlara taĀàyan ve Āu an önü açàk olan EHN
sektöründe yàllàk 3 bin ton olan satàĀ tonajàmàzà
ilk yàl yüzde 100 artàrarak ihracata kadar uzanan bir yàl hedeņiyoruz” dedi. Halen sadece iç
piyasaya hizmet verdiklerini aktaran ErtaĀ, yatàràmà tamamladàklarànda OrtadoØu ülkelerine
ihracat yapmayà düĀündüklerini bildirdi.
Hammadde ve iĀçilik Ņyatlarànàn uygun olmasà sebebiyle sektörde ithalat yapàlmasànàn
kaçànàlmaz olduØuna iĀaret eden ErtaĀ, Āunlarà
kaydetti: Uluslararasà pazarda baØlantà elemanlarà olarak Ņyatlaràmàz Avrupa’dan daha
uygun, kalitemiz dünya standartlarànda oldu-

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 düşünüyoruz. Kurumsallaştığımız zaman faklı mecralara
açılma şansınız oluyor.

Øu içinde Avrupa bu konuda bizi talep ediyor.
Fakat Çin, Tayvan, Hindistan, Malezya gibi
ülkelerin ürünleri karĀàsànda kalitede olmasa
da Ņyatta rekabette güçlük yaĀàyoruz.
Sektörün birçok sektöre göre geniĀ kitlelere
ve kriterlere hitap ettiØi için sürekli büyüme
zorunluluØu olduØuna dikkat çeken ßsmail ErtaĀ, “Yerli
imalatçàlaràmàzàn
kapasite artàràmà
ve daha yeni makinalara sahip olmalarà minimum
ithalat yapmamàzà saØlar, bu da
gerek sektör için
gerekse Türkiye
için güzel bir geîsmail ErtaĈ
liĀme olur” diye
Genel Koordinatör
konuĀtu.
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Sadece okul değil rehabilitasyon merkezi
Başkent’in unutulan okulu; Polis Amca İlköğretim
OSTİM desteğiyle robot
yarışmasına katılıyor. Çinçin’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 hatırlatarak bu faaliyetlerin aslında
çocukları rehabilite ettiği
görüşünde.

A

nkara’nàn tam ortasànda ama en eski yerleĀim
yeri olan YenidoØan’da
(Çinçin) bir okul var. Kentsel dönüĀüm bekleyen bölgenin tek okulu Polis Amca ßlköØretim. Aslànda
bir rehabilitasyon merkezi. ßsmi de
tesadüf deØil. 50 yàllàk okul bölgenin suç ve suçluyla mücadelesinde
simge bir yer. Emniyet; çoØu suça
karàĀmàĀ ebeveylerin masum çocuklarànà suçtan kurtarmak için
ilgilenmiĀ bu okulla. Ancak son yàllarda yine unutulmuĀ. Ankara’nàn
merkezinde olmasàna raØmen 10
adet öØretmen kadrosu boĀ. Çok
eski olan okulun bir tane hademesi var. Bölgedeki tek oyun alanà ve
parkà da bu küçücük okul bahçesi…
ÖØrencilerin çoØunun anne babasà
veya akrabasà cezaevinde. Onlaràn
tek umudu bu okulun idealist birkaç
öØretmen ve idarecileri. Ve tüm bu
olumsuz fotoØrafàn içinden bilimsel
kahramanlaràn öyküsü çàkàyor.
Türkiye Bilim Kahramanlarà’nàn
organize ettiØi Robot yaràĀmasàna
il bazànda katàlan tek devlet okulu Polis Amca ßlköØretim okulu.
AltàndaØ’àn deØiĀken bir demograŅk yapàsà bulunan bölgesindeki
okulun 1030 öØrencisi var. Polis
Amca ßlköØretim Okulu dàĀànda
Ankara Ņnalinde proje dosyasà sunacak 25 eØitim kurumunun tamamà özel statüde.
OSTßM’in sponsorluØunda turnuvaya hazàrlanan öØrencilerin laboratuvarà okulun kazan dairesi..
9-16 yaĀ arasà çocuklaràn bilim
ve teknolojiye ilgi ve meraklarànà
uyandàrmak ve onlara anlamlà yaĀam becerileri kazandàrmak için
tasarlanan FLL (First Lego League) Turnuvasà hazàrlàklarà devam
ediyor. Türkiye’de Bilim Kahramanlarà adàyla organize edilen turnuvada Lego Education ürünleri
kullanàlarak belirlenen bir konuda
robotik tasaràmlar yapàlàyor. Bu yàl
ki temasà YaĀlanan Nüfusa Genç
Çözümler olan turnuvanàn Ankara
etabà 16 ÿubat’ta gerçekleĀecek.
Turnuva; robot görevleri, Teknik
DeØerlendirme ve Proje olmak üzere 3 aĀamada tamamlanacak.
OSTßM'in desteØiyle bu yàlàn Bilim
Kahramanlarà olmak için hazàrlàlarànà sürdüren 8 öØrenci heyecanla
Ņnal gününü bekliyor. Ekibin 4 öØrencisi 8. sànàf kalanlarà ise 5. sànàf-

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 hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, buldukları en kısa zamanı bile laboratuvarda
geçiriyorlar.
ta. Fen ve Teknoloji ÖØretmeni ßsmail Dönmez ile Teknoloji Tasaràm
ÖØretmeni Seracettin Gürbüz’ün
koçluØunda hazàrlàklarànà sürdüren
öØrenciler, bulduklarà en kàsa zamanà bile laboratuvarda geçiriyorlar. Ekibin çok istekli olduØunu
ifade eden takàm koçlarà hazàrlàk
aĀamasàndaki çalàĀmalaràn öØrencilerin çok önemli deneyimler yaĀattàØànà kaydederek, “ÖØrencilerimiz
tema konusuyla ilgili literatür taramasà yaptàlar. YaĀlanan Nüfusa
Genç Çözümler temasà bizim için
turnuvadan çok sosyal sorumluluk
projesine dönüĀtü.” deØerlendirmesinde bulundu.
VaroĀun çocuklarà robot
yaràĀmasànda
3 yàldàr Polis Amca ßlköØretim
Okulu’nda görev yaptàØànà ifade
eden Okul Müdürü Mete Kàzàlkaya
göreve baĀladàØànda okul mevcudunun 1500 olduØunu, bu sayànàn zamanla azaldàØàna dikkat çekti. Okulun bulunduØu bölgenin göç alan ve
göç veren bir özelliØi bulunduØunu
kaydeden Kàzàlkaya çocuklaràn okulu çok sevdiklerini belirtti. Bilim
Kahramanlarà Turnuvasà’ndan 2 yàl
önce tanàĀtàØà Hakan Habip’in vasàtasàyla haberdar olduklarànà dile getiren Kàzàlkaya Āunlarà söyledi: Okul

idaresi olarak öØrencilere her türlü sportif aktiviteyi yapàyoruz. 9
branĀta 36 tane takàmàmàz var. Salonumuz yok ama hentbol takàmàmàz var. Futsal, futbol, kàz futbol,
güreĀ, judo, boks, masa tenisi takàmàmàz, 3 tane halkoyunu ekibimiz
var. Gezi yapàyoruz. Bu faaliyetlerimizi OSTßM gibi kuruluĀlaràn ve
hayàrsever vatandaĀlaràmàzàn katkàlaràyla gerçekleĀtiriyoruz. Sponsorluk desteØi sayesinde robotun maliyetini karĀàladàk. ODEM (OSTßM
DanàĀmanlàk ve EØitim Merkezi) tarafàndan öØrencilerimize kariyer testi
yapàlacak ve kiĀisel eØitim verilecek.
Bilim Kahramanlarà Turnuvasà’nàn
Ankara etabàna katàlan tek Devlet
okuluyuz. Bizim dàĀàmàzda 25 özel
okul var. Ekipteki 8 öØrencimizin
hepsi çok yetenekli. ÖØrencilerimiz
bu turnuva için kullanàlan robotun
tekerlek çapànà, eØimini ölçüyorlar,
ona göre hàz veriyorlar. Belirli bir
sürede 10 tane görevi tamamlamak
gerekiyor. Turnuva sadece robot
görevleriyle ilgili deØil. Bir proje
hazàrlamak gerekiyor. Bu seneki
projenin temasà; YaĀlà Nüfusa Genç
Çözümler. YaĀlàlara genç çözüm
bulmamàz ve proje dosyasà hazàrlamamàz gerekiyor. Bununla ilgili çalàĀmalar sàrasànda YaĀlàlar ve Özürlüler Genel MüdürlüØü ve Geriatri
Vakfà ile görüĀtük. Teknoloji Tasaràm ve Fen ve Teknoloji branĀàndan
iki öØretmenimizin koçluØunda hazàrlàklaràmàz sürüyor. Robotla ilgili
sunum yapacaØàz. Ayràca nasàl bir
robot olmasà konusunda resim yaràĀmasà düzenledik.

Polis Amca İlköğretim Okulu Müdürü Mete Kızılkaya, "Faaliyetlerimizi OSTİM gibi kuruluşların
ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Sponsorluk desteği sayesinde 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?
Üniversite sanayi işbirliği toplantısında konuşan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın; öncelikle şu soruya yanıt bulmalıyız: ‘Üniversite neden sanayiye 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 ayrÜm

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà
tarafàndan Ankara Sanayi Odasà 1.
Organize Sanayi Bölgesi yönetim
binasànda Üniversite-Sanayi ßĀbirliØi Bölgesel Toplantàsà yapàldà. Bakan Nihat Ergün Ankara'nàn üniversite-sanayi iĀbirliØi
konusunda da BaĀkent olma yolunda ilerlediØini söyledi. Toplantà kapsamànda düzen-

nu belirterek, daha derinlemesine bir iĀbirliØine ihtiyaç olduØunun altànà çizdi.
Ergün, yeni YÖK Kanunu TaslaØà'nàn araĀtàrmacà öØretim üyesi konusunu ele aldàØànà
ifade eti. Ergün, Bilim Teknoloji Yüksek
Kurulu toplantàsànda daha önce belirlenen
yoØun Ar-Ge desteØi verilecek öncelikli
alanlar konusunun ele alàndàØànà belirterek,
''Dün saØlàk sektörünü de bu konuya dahil
ettik. ÿimdi saØlàk teknolojilerindeki çalàĀmalara da yoØun Ar-Ge desteØi verilmesi
planlanàyor'' dedi.
Bakan Ergün, Patent Kanunu'nda deØiĀiklik
yapmak için çalàĀmalarànà sürdürdüklerini
belirterek, üniversitelerin kurumsal olarak
patent sahibi olabileceklerini, lisans sahibi
olduØunda gelir elde edebileceØini, buluĀu
yapan öØretim üyesinin patent haklaràndan
en az yüzde 30 pay alabileceØini belirtti.

“Hem iíbirliði hem rekabet yapacaðÜz”

lenen "2023'e 10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte
Ankara" konulu panelde konuĀan OSTßM
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn
“Biz hem iĀbirliØi yapacaØàz hem rekabet
yapacaØàz. Üniversite sanayi iĀbirliØinde
en kàymetli araçlardan biri bence kümelenme faaliyeti” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat
Ergün, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu
toplantàsànda saØlàk teknolojilerindeki çalàĀmalara yoØun Ar-Ge desteØi verilmesinin ele alàndàØànà söyledi. Ergün, Ankara'da
köklü üniversitelerin ve organize bir sanayinin olduØunu belirterek, BaĀkentte diØer
Āehirlere göre daha yüksek bir farkàndalàk
olduØunu, Ankara'nàn üniversite-sanayi iĀbirliØi konusunda da BaĀkent olma yolunda
ilerlediØini belirtti.
Ergün, bazà illerde sanayi-üniversite iĀbirliØinin ''Sen bize fakülte yap, biz sana 'Fahri
doktor' unvanà verelim'' Āeklinde algàlandàØànà ve bunun yüzeysel bir iĀbirliØi olduØu-

Toplantànàn ikinci kàsmànda moderatörlüØünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlàØà
MüsteĀarà Ersan Aslan'àn yaptàØà "2023'e
10 Kala Ar-Ge ve Yenilikte Ankara" konulu panel yapàldà. Panelin konuĀmacàlarà
arasànda yer alan OSTßM Yönetim Kurulu
BaĀkanà Orhan Aydàn yaptàklarà çalàĀmalar
doØrultusunda katma deØeri yüksek ürünler
üretilmesi, Ņrmalar olarak kabiliyetlerin
geliĀtirilmesi ve Türkiye'nin 2023 yàlànda
500 milyar dolar ihracat yapmasànà hedeflediklerini vurguladà.
Bu hedeņerin Ņrmalaràn bunu tek baĀàna
yapamayacaklarànà hatàrlatan Aydàn, KOBß'lerin tek baĀàna bu üretimi yapma kabiliyetine sahip olmadàklarànà belirterek,
Āu görüĀlere yer verdi: Yanàmàzda üniversiteyi istiyoruz. Üniversite de yetmiyor,
kamu destekleyici kuruluĀlarànà da istiyoruz. Bir araya geldik ne yapacaØàz? Bunun
Türkiye'de ve dünyada modeli, okuyabildiØimiz kadaràyla "kümelenme". Üniversite,
sanayi ve destekleyici kuruluĀlar bir araya
gelecek, ülkenin ihtiyaçlarànà, bölgenin ihtiyaçlarànà ve dàĀ ticaret açàØànà oluĀturan
medikal, enerji, savunma, raylà taĀàtlar gibi

kalemlerle ilgili gelecekte bu alanlardan
hangisinde küresel anlamda rekabet edilebilir bunlarà tartàĀacak. Biz Ņrmalara bu
rekabeti tek baĀàna yapamayacaklarànà anlatàyoruz. Beraber Āirket kurarak da bu iĀi
yapamàyoruz. Biz hem iĀbirliØi yapacaØàz
hem rekabet yapacaØàz. Üniversite sanayi
iĀbirliØinde en kàymetli araçlardan biri bence kümelenme faaliyeti.
Medikal konusunda, en yetkili Ņrmalaràn
Ankara'da çok ciddi çalàĀmalar yaptàklarànà anlatan Aydàn, SaØlàk BakanlàØà'nàn 16
milyar liralàk harcamasàna çözüm üretmeye çalàĀtàklarànà ve 16 milyar liranàn yüzde
95'inin medikal ürünlerin ithal edilmesinden kaynaklandàØànà söyledi. Ankara metro
ihalesinde raylà taĀàma sistemleri için kurulmuĀ bir kümenin bulunduØunu belirten
Orhan Aydàn, Türkiye'de bu iĀle uØraĀan
Ņrmalarà bir araya topladàklarànda bu iĀin
tamamànàn yerli üretimle yapàlabileceØinin
ortaya çàktàØànà dile getirdi. Bu kümede, bu
alanda faaliyet gösteren Türkiye'deki bütün
aktörleri topladàklarànà ifade eden Aydàn,
100 Ņrmanàn bir araya geldiØini ve bir raylà
taĀàma aracànàn tamamànà tasarlayabilecek,
üretebilecek yetenek oluĀturduklarànà aktardà.

Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı Ankara
Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde 1. Organize sanayi
Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi

Paneldeki sunumunda “Üniversite-sanayi ilişkilerinde neden
sonuç alınamadığı” sorusuna
cevap arayan Prof. Dr. Can
Çoğun bu başlıkla yapılan anket sonuçlarını paylaştı. Proje
kapsamında yer almış firmalar
üzerinde yapılan saha araştırmasında üniversite-sanayi
ilişkilerinin zayıf olması %19,
akademik camianın isteksiz olması %10 oranında sonuç verdi. 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 verilmesinden, unvan için gerekli
olan puanlamada sanayi işbirliğinin göz önüne alınmasına
kadar bir dizi yeni düzenlemeler getirilebileceğini söyledi.
Can Çoğun bir çok kurumun
Ar-Ge ve URGE amaçlı teşvikler
verdiğini bu teşviklerin de bir
çatı altında toplanmasının
gerekli olduğu görüşünde.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 17

OCAK 2013

TUSAŞ’a yeni stratejik ortak
da katkà saØlamàĀ olacaklarànà belirtti. BaĀ,
“Türk savunma sanayimize, silahlà kuvvetlerimize, askeriyemize, emniyet teĀkilatàmàza
yönelik ürettiØimiz sac metalden mühimmat
kaplarà, aydànlatma mühimmat gövdeleri ve
baĀlàklarà, ülkemizin geliĀtirmiĀ olduØu top
ve tank yedek parçalarà, ŅĀek kutularà, uçak
ve helikopter parçalarà imalatàyla savunma
sanayimizin yerlileĀtirilmesi adàna, ülkemiz
ekonomisine katkà saØlàyor olmak da bizim
için ayrà bir kàvanç vesilesidir." dedi.

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 parçalarının, yüzde 93'ünü üreteceği anlaşma
ile 20 Milyon TL'lik yatırım yapıldı. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan
YEPSAN fabrikasında düzenlenen imza
töreninde savunma sanayindeki yerli
payının önemi vurgulandı.
“Üretim Anadolu’ya yayÜlmalÜ”
Törende bir konuĀma yapan TUSAÿ Genel
Müdürü Muharrem DörtkaĀlà, "Türkiye'nin
önemli sanayi merkezlerinden biri olan
Bursa'da savunma sanayisine yönelik bir
adàm atàyoruz. YEPSAN ile hayata geçireceØimiz anlaĀma ile sac Āekillendirme
grubu parçalarànàn, yüzde 93'ü burada üretilecek." dedi.
Sadece Ankara'ya fabrika kurarak havacàlàk sektörünün oluĀmuĀ sayàlmayacaØànà
sözlerine ekleyen DörtkaĀlà Āunlarà söyledi: Bunu Anadolu'ya yaymak gerekiyor.
Verimlilik için 'her Āeyi ben fabrikadan
yaparàm' mantàØàndan kurtulmak lazàm.
Savunma sanayisindeki kabiliyetleri diØer

“Yerli payÜ yüzde 54’leri buldu”
sektörlere yayabilirsek cari açàØà azaltabileceØimize ve 500 milyar dolarlàk ihracat
hedeŅne önemli bir katkà koyacaØàmàza inanàyoruz.
Bursa'da yaklaĀàk 7-8 Ņrmayla iĀ
yaptàklarànà aktaran DörtkaĀlà, dàĀaràya verdikleri iĀin toplamànàn
12 milyon lira olduØunu, bunun 2 milyon
lirasànà geçtiØimiz yàl YEPSAN'a verdiklerini, ancak bu rakamlaràn buralarda kalmayacaØànà, daha da artacaØànà dile getirdi.
Genel Müdür DörtkaĀlà TUSAÿ ile Airbus
arasàndaki yeni bir mutabakattan da söz
etti. DörtkaĀlà Āunlarà kaydetti: Airbus'un
tek koridorlu uçaklarànàn, arka yolcu kapàlarànàn olduØu bölümü tek kaynak biz yapar
idik, bu iĀten yàlda yaklaĀàk 80 milyon dolar bir ihracatàmàz vardàr. Henüz kimseyle

de paylaĀmadàk, belki ilk defa burada paylaĀmàĀ oluyorum. Yine tek koridorlu uçaklaràn orta kanadànàn ve ön gövdesinin arasànda kalan 'Section 14'
diye adlandàràlan bölümü de tek
kaynak olarak biz yapmak üzere
Airbus ile bir mutabakata vardàk.
ßnĀallah buradaki iĀi de yine dàĀaràyla paylaĀacaØàz, bu manada dàĀaràya
verdiØimiz iĀin miktarànà belki ikiye katlayacak kadar önemli bir iĀ hacmidir.

“2023 vizyonuna katkÜ saðladÜk”
YEPSAN Savunma Sanayi ve Havacàlàk
A.ÿ. Yönetim Kurulu BaĀkanà Mehmet BaĀ
da, yeni yatàràmlarà sayesinde ülkemizin
2023 vizyonunda hedef olarak belirlenen
yerli savunma sanayi payànàn arttàràlmasàna

Savunma Sanayi
İcra Komitesi kararları
Türkiye Savunma Sanayi îcra Komitesi, BaĈbakan Recep Tayyip Erdoçan
baĈkanluçunda 3 Ocak 2013 tarihinde
toplandu. Toplantudan Türkiye'nin uzun
menzilli hava ve füze savunma sistemine iliĈkin önemli kararlar çuktu.

T

ürk Silahlà Kuvvetlerinin modernizasyonu ve savunma sanayinin
altyapàsànàn geliĀtirilmesine yönelik, Savunma Sanayii MüsteĀarlàØà (SSM) tarafàndan yürütülen proje ve faaliyetlere iliĀkin en yüksek karar organà olan Savunma
Sanayii ßcra Komitesi (SSßK) BaĀbakan
Recep Tayyip ErdoØan BaĀkanlàØà'nda
Milli Savunma Bakanà ßsmet Yàlmaz ve
Genelkurmay BaĀkanà Necdet Özel'in de
katàlàmàyla toplandà.

Türkiye'nin, yaklaĀàk altà yàldàr gündemde olan ve TL karĀàlàØà 17 milyar lirayà
geçen Patriot tipi uzun menzilli hava ve
füze savunma sistemi ihalesi ile ilk uçak
gemisini yapacak Ņrmanàn belirleneceØi
ihale ertelendi. BaĀbakan Tayyip Erdonma Sanayii
Øan BaĀkanlàØà'nda Savunma
cra KomiteMüsteĀarlàØà'nda yapàlan ßßcra
melere devam
si Toplantàsà'ndan "görüĀmelere
edilmesi" kararà çàktà.
unToplantàda Denizaltà Savunkol
ma Harbi ve KeĀif Karakol
Gemisi (MßLGEM) Projesii için
Koç grubundan RMK Marine
ÿirketi, Türkiye'nin askeri ve siderilebilvil uydularànàn uzaya gönderilebilsadàyla uydu
mesini temin etmek maksadàyla

fàrlatma sistemi projesi kapsamànda ön
kavramsal tasaràm fazà ROKETSAN,
sentetik açàklàklà radar görüntüsü alma
özelliØi taĀàyacak Göktürk - 3 uydu projesi için TUSAÿ-TÜRK Havacàlàk ve
Uzay Sanayi, ÿahit Gözetleme Radar
Sistemi Projesi için HAVELSAN, askeri
ve haŅf sànàf helikopterlerin özgün olarak tasarlanàp geliĀtirilmesi için TUSAÿTÜRK Havacàlàk ve Uzay Sanayii, dayanàklà modüler geçici üs bölgesi kurulumu
konusunda ASELSAN, ATAK helikopteri simülatörü projesi için HAVELSAN
ile sözleĀme görüĀmelerine baĀlanmasà
kararlaĀtàràldà.
Toplantàda alànan bir diØer karar ise
Türkiye'nin ilk uçak gemisini kimin yapacaØà oldu. 3 milyar dolar deØerindeki
220 metrelik yüzer savaĀ karargâhà projesine gelen tekliņeri görüĀen ßcra Komitesi, "Teklif veren Ņrmalarla tekliņerini
iyileĀtirmeleri için çalàĀmalaràn devam
edilmesine karar verdi.
Toplantàda alànan bir diØer karara göre
SSM’ye, Kàràkkale Üniversitesi bünyesinde kurulacak Teknoloji GeliĀtirme
Bölgesi ve Kàràkkale'de kurulacak silah
iliĀkin
ve mühimmat sanayine ili
Ākin organize
sanayi bölgesi kuruluĀuna iĀtirak edilmesi hususlarànda yetkilendirilme
yapàldàØà kaydedildi.

Savunma ve Havacàlàk Sanayi ßmalatçàlar
DerneØi (SASAD) Yönetim Kurulu Üyesi
Cavit Çànar da TUSAÿ ve YEPSAN arasànda böyle bir anlaĀma imzalayarak Türk sanayisinin geliĀmesine katkàda bulunmalaràndan dolayà gururlu olduklarànà dile getirdi.
Çànar, Bursa'da yaklaĀàk 8 ay önce otomotiv
ve savunma sanayinin ortak çalàĀmalarànà
geliĀtirmek amacàyla bir toplantà yapàldàØànà
hatàrlatarak, "ÿu an yapàlan töreni, bunun bir
sonucu olarak gördüØümüzü belirtmek isterim. SASAD olarak her zaman bu gibi ortaklàklaràn geliĀtirilerek, savunma sanayinde
yüzde 54'leri bulan yerli katkà payànàn daha
ileri götürülmesi için YEPSAN ve TUSAÿ
arasànda yapàlan bu iĀbirliØinin Bursa'daki diØer Ņrmalaràmàza da her zaman örnek
ve liderlik edeceØini düĀünerek, kendilerini
kutlamak istiyorum." diye konuĀtu.

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

T

örene katàlan Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanà Nihat Ergün Kardemir'in bugün
geldiØi nokta itibariyle en az 3
milyon ton üretim kapasitesine
ulaĀmayà hedeņediØini söyledi.
Montajà yapàlacak 5. Yüksek
Fàràn'àn fabrikanàn kapasitesini
yàllàk 1,8 milyon tondan 3 milyon tona çàkaracaØànà ifade eden
Bakan Ergün, Āunlarà kaydetti:
'KARDEMßR'in son 3 yàlda 600 milyon
liradan fazla yatàràm gerçekleĀtirmiĀ olmasà, bu deØiĀimin en güzel örneklerinden birisidir. Türkiye ekonomisi, son 10
yàl içinde, tüm dünyanàn takdirini kazanan bir performans sergiledi. Ekonomideki bu baĀaràlà süreç önümüzdeki yàllarda da devam edecek ve Türkiye, 2023
yàlànda dünyanàn en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktàr. KARDEMßR'in
önümüzdeki yàllarda üretim kapasitesini
ve niteliØini artàrmaya yönelik ciddi yatàràmlar içinde olmasà son derece önemlidir.'

Demir-çelik sektörü
Üretim ve ihracat içindeki ileri teknolojili ve yüksek katma deØerli ürünlerin
payànà en az yüzde 20 seviyesine çàkarmayà hedeņediklerini vurgulayan Bakan
Ergün, Āöyle devam etti: 'Demir-Çelik ve
Demir DàĀà Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planà'nà kamuoyu ile paylaĀtàk. Bu sektör, birçok temel gösterge
açàsàndan ülkemizin önde gelen sektör-

lerinden birisidir. Mesela 2011 yàlàndaki
135 milyar dolarlàk ihracatàmàzàn 22 milyar dolarlàk kàsmà demir çelik ve demir
dàĀà metaller sektörüne aittir. Sektörde iki
ana sorun dikkat çekiyor: Birincisi hurda
demir gibi üretimde kullanàlan girdilerde
ithal oranànàn yüksek olmasà, ikincisi ise
uzun ürün-yassà ürün dengesizliØidir. Bakan Ergün, otomobil, ev aletleri, mutfak
gereçleri, inĀaat ve saØlàk gibi sektörlerde temel girdilerden biri olan paslanmaz
çelik üretimi konusunda da ciddi adàmlar
atàlmasà gerektiØini kaydetti.

''Katma deðeri artÜrmalÜyÜz''
Kilogram baĀàna üretilen katma deØerinin artàràlmasà gerektiØine dikkati çeken
Bakan Ergün, ''DàĀarà sattàØàmàz ürünleri tartsak kilogramà satàn aldàklaràmàzdan daha fazla geliyor. Demek ki bizim
cari açàØàmàz kilogram cari açàØà deØil,
katma deØer cari açàØàdàr." dedi. Ergün,
KARDEMßR için çok önemli olan Filyos
Limanà'nàn kamulaĀtàrma çalàĀmalarànà
baĀladàØànà kaydetti.
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Raylı ulaşım sistemlerinin avantajları
Günümüzde şehir yaşamının vazgeçilemez 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 bunların sonucunda ise şehirlerin mali,
ekonomik ve çevresel olarak olumsuz yönde etkilenmeleri kaçınılmaz
olmaktadır.
Dr. Remzi TOPRAK

G

eliĀmiĀ ülkelerde ulaĀàm sistemlerinin çevresel etkileri, bu etkilerin
maliyetleri ve bu çevresel etkilerin
olumsuzluklarànàn azaltàlmasà için alànacak
önlemlerin belirlenmesi üzerinde önemle
durulan konulardàr.
Herhangi bir ulaĀàm yolunun planlanmasà
sàrasànda deØerli arazi ve doØal kaynaklara
zarar verilmemesine, orman, taràm arazisi,
su kaynaklarà, tarihi ve kültürel alanlar ile
turizm alanlarànàn korunmasàna özellikle
dikkat edilmelidir. Bu ayràntàlar üzerinde
yeterli derecede dikkat edilmemesi sonucunda hem ekolojik denge bozulmakta hem
de ekonomik kayba neden olunmaktadàr.
Çünkü, kaynaklaràn yanlàĀ kullanàmà, arazinin bölünmesi, deØerli arazinin yok edilmesi ve diØer çevre kirlilikleri ile ekolojik
denge arasànda büyük bir paralellik söz konusudur.
ÿehir içi ulaĀàmànda raylà ulaĀàm sistemlerinin kullanàlmasà halinde elde edilecek
avantajlar aĀaØàda sàralanmàĀtàr. Ayràca,
taĀàma alt sistemlerinin karĀàlaĀtàràlmasà
Çizelge 1’de verilmektedir.
A) Ucuz, hàzlà ve konforlu ulaĀàm: Elektrik enerjisi kullanàmàndan dolayà iĀletme
maliyetleri düĀüktür. Sarsàntàsàz, düzgün
ivmelenen hareket kabiliyetine sahiptir. Bu
da seyahat konforunu saØlamaktadàr. ßvmelenme ve duruĀ zamanlarà kàsa olduØu için
daha seri hareket etmekte ve seyahat süresi
kàsa olmaktadàr. Demiryolu hattànàn yapàmà
ve bakàmà otoyollara göre çok daha ucuz ve
daha uzun ömürlüdür.
B) ÿehir içi traŅØine çözüm: Raylà sistem
araçlarà ile taĀànan yolcu sayàsà yüksek rakamlarda olacaØà için lastik tekerlekli araçlara olan talebin düĀmesini saØlayacaktàr.
Aynà zamanda modern, hàzlà, konforlu ve

güvenli olmasàndan dolayà tercih edilecek
ve dolayàsàyla Āehir içi traŅk probleminin
çözümü yönünde olumlu katkàda bulunacaktàr.
C) Çevre kirliliØi ve gürültü kirliliØinin
azalmasà: Raylà sistem araçlarà, elektrik
motorlarà ile çekildiØinden dolayà, hem
sessiz çalàĀmakta hem de temiz enerji kullanarak çevreye zararlà gaz emisyonlarà
oluĀturmamaktadàr. Fakat bunun, aynà sayàdaki yolcuyu baĀka ulaĀàm sistemleriyle
taĀàdàØàmàzdaki duruma göre kàyaslandàØà
unutulmamalàdàr. Raylà ulaĀàm sistemleri
göreceli olarak çevre dostudur.
D) ÿehir geliĀimini yönlendirme: Raylà
ulaĀàm sistemlerinin bilinçli ve uygun tasarlanmasà durumunda hem Āehrin uzun
vadeli ulaĀàm ihtiyaçlaràna cevap vermekte,
hem de Āehrin istenilen istikamette geliĀmesini yönlendirerek imar planlaràna uygun katkàda bulunmaktadàr.
E) TraŅk kazalarànà önleme: Raylà ulaĀàm sistemlerinin, lastik tekerlekli araçlarla
kàyaslandàØànda, kaza yapma oranlarà çok
düĀüktür. Toplam traŅk kazalarà içinde

H) DüĀük iĀletme maliyetleri: Raylà ulaĀàm sistem uygulamalarànda, taĀànan yolcu
baĀàna istihdam edilen personelin çok az
olmasà, yolcu baĀàna kullanàlan enerjinin
az ve ucuz olmasà, sistem içindeki araçlaràn
faydalà kullanàm ömürlerinin uzun süreli
olmasà gibi faktörler iĀletme maliyetlerini
en aza indirmektedir.
Büyük Āehirlerin ulaĀàm sorunlarà, onlaràn
sosyal ve ekonomik varlàklarànà sürdürebilmeleri, gelecekte yaĀanàlàr çevreler
olabilmeleri bakàmàndan büyük önem taĀà-

maktadàr. Gürültünün ve hava kirliliØinin
azalmasà, enerjinin daha verimli kullanàmà,
konforlu, güvenilir ve emniyetli taĀàmacàlàk
gibi katkàlarà göz önüne alàndàØànda raylà
taĀàmanàn Āehir içi yolcu taĀàmacàlàØàndaki
önemi açàktàr. Bu nedenle günümüzde hàzla
artan nüfus, iĀgücü ve araç sahipliØine paralel olarak ulaĀàm sorunlarà hàzla büyüyen
Āehirlerimizde, ekonomik ve verimli bir
ulaĀàm sistemi oluĀturmanàn en temel koĀulu, diØer taĀàma sistemleri ile entegre olmuĀ
bir raylà sistem aØànàn oluĀturulmasàdàr.

Çizelge 1. TaúÕma sistemlerinin özelliklerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ

TAbIMA S7STEMLER7N7N ALT ÖZELL7KLER7
Sistemler

HŦz

Kitle TaƔŦma Kapasitesi

Güvenlik

Demiryolu

Enerji TükeƟmi

UlaƔŦm AŒŦ Kurabilme

7lk YatŦrŦm
Maliyeti

7Ɣletme Maliyeti
Orta

Orta - Yüksek

Yüksek

Yüksek

Az

DoŒal KoƔullarla SŦnŦrlŦ

Yüksek

Karayolu

Orta

DüƔük

DüƔük

Çok

Çok Fazla

Az - Orta

Az

Denizyolu

DüƔük

Yüksek

Yüksek

Az

SŦnŦrlŦ

Yüksek

Orta - Az

Havayolu

Çok Yüksek

Orta fakat artmakta

Yüksek

Çok

DoŒal KoƔullarla SŦnŦrlŦ

Yüksek

Çok Yüksek

otoyol kazalarànàn önemli bir payà vardàr.
Raylà sistem uygulamasà ile traŅk yoØunluklarànàn azalmasà, hat koruma sistemleri
ile güvenliØin artàràlmasà, insan faktörünü
en aza indirerek bilgisayarlà kumanda kontrollünün yapàlmasà traŅk kazalarànà azaltmaktadàr.
F) Emniyetli ve güvenilir yolculuk: Tam
otomatik tren korumalarà sayesinde trenlerin içerisinde taĀànan yolcular için yüksek
güvenli taĀàma, yoldaki diØer yaya ve taĀàtlar için emniyetli bir seyahat Āekli saØlanmaktadàr.
G) TraŅk koridorlarànàn verimli kullanàmà: Raylà ulaĀàm sistemleri ile taĀànan
yolcu sayàlarànàn yüksek olmasà, traŅk koridorlarànàn verimli kullanàlmasànà saØladàØà
gibi, yeni koridor taleplerini de azaltmaktadàr.

“Destek pirimi
tamamen kaldırılmalı”
T
ürkiye Esnaf ve Sanatkarlarà Konfederasyonu Genel BaĀkanà Bendevi
Palandöken, ÇalàĀma ve
Sosyal Güvenlik BakanlàØà
tarafàndan TBMM’ye sunulan ve kabul edilen sosyal
güvenlikle ilgili deØiĀiklikleri olumlu karĀàladàklarànà belirtti. Palandöken,
“Son geliĀmeler oldukça
önemli. Ancak emekli ol-

duktan sonra çalàĀanlardan
kesilen yüzde 15'lik destek
primi tamamen kaldàràlmalàdàr. Bununla birlikte
BaØ-Kur'dan emekli olan
esnaf ve sanatkarlaràmàzàn
da ücretlerinde norm birliØi yapàlarak iyileĀtirmeye
gidilmelidir. Bu maaĀlaràn
mutlaka düzeltilmesi gerekir.” dedi.
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Türkiye’de Müşavirlik, Mühendislik
Hizmetleri ve Yeniden Yapılanması
Erdoðan ÖKTEM

Ü

lkemizde MüĀavir, Mühendislik
hizmet-lerinin içinde bulunduØumuz
süreçte nasàl yapàlandàØà ve nasàl
yönetildiØine baktàØàmàz zaman, karĀàmàza
aĀaØàdaki yapà çàkmaktadàr.
1.
2.
3.

Kamu’daki Mühendislik hizmetleri
Özel Sektördeki MüĀavir,
Mühendislik hizmetleri
Yurt dàĀàndan satàn alànan
Mühendislik ve MüĀavirlik
hizmetleri

Yukaràda kàsaca belirtilen bu yapà
Türkiye’nin istenen seviyedeki Mühendislik
ve MüĀavirlik hizmetleri için çok olumlu
bir sonuç vermemektedir. Bu konunun; çok
ayrà bir platformda ve uzmanlaràn tartàĀarak
ortak bir noktaya getirebilme imkanà bulunan
eØitim ve öØretimle olan kàsmà bizim
yazàmàzàn konusu dàĀànda tutulacaktàr.

artàk tüm sektörler baĀaràlarànà ancak
“KÜMELENME” ile elde edebilmektedirler.
(1+1= 3 = KÜMELENME) Bu yapàlanma
da halen Ekonomi BakanlàØà’nàn bünyesinde
bulunmaktadàr. Nitekim, Ekonomi BakanlàØà
bu konuda AB fonlaràndan yaralanmak
suretiyle, KOBß’lerin kümelenmesi konusunda
uzman Ņrmalardan hizmet satàn almàĀtàr. Bu
satàn alànma sonucunda ortaya çàkan “KOBß
KÜMELENME MODELß”ni de 11.09.2012
tarihinde önemli gördüØü kurumlar ile
sivil toplum kuruluĀlaràna da duyurmuĀ ve
belgelerini de göndermiĀtir. Bu nedenle,
Ekonomi BakanlàØà’nàn bu çalàĀmalarà da
dikkate alàndàØànda “Türkiye’de MüĀavir,
Mühendislik Hizmetleri” öncelikle aĀaØàda
belirtilen kurumlar ve sektör temsilcisi
olan sivil toplum kuruluĀlarà, Ekonomi
BakanlàØà’nàn çaØràsàna dayalà ve ön göreceØi

gelebilecek sorunlar veya hatalara karĀà
mesleki sorumluluk sigortalarànàn yaptàràlmasà
da Āart olup, mecburiyet haline getirilmesi
gerekir.
Ana hatlarà ile anlatàlmaya çalàĀàlan bu
yapànàn, mutlaka diØer kurum ve ilgililerin
görüĀleri alànarak hatta bu konuda bir
“ARAMA KONFERANSI” yapàlarak bu
çalàĀmaya son Āekli verilmelidir.
BilindiØi üzere; ülkemizde çok sayàda
ulusal ve uluslararasà standartlara uygun
hemen her sektörde teçhizat üretilmektedir.
Ancak; bu ürünlerin pazarlanmasànda büyük
zorluklaràmàz bulunmaktadàr. Bu zorluklarà
bize göre aĀmanàn tek yöntemi ise yukaràda
sözünü ettiØimiz uluslararasà boyutta hemen
her konuda hizmet üretecek “MÜÿAVßRLßK,
MÜHENDßSLßK VE PROJE” Ņrmalarànàn

MüĈavir ve Mühendislik Firmalarunun Yeniden Yapulanmasu Modeli

Biz burada yalnàzca, MüĀavir, Mühendislik
hizmetlerinin
sanayi
sektörüne
olan
etkileri üzerinde duracaØàz. BilindiØi üzere
üniversiteler, yüksek okullar ve meslek
liseleri sanayi sektörüne eleman yetiĀtirmek
için eØitimler yapmakta ve bir çok deØerli
mühendisleri de sektöre kazandàrmaktadàrlar.
Ancak; okullarda alànan eØitimlerin büyük
bölümü, sanayi ile iç içe olmadàØà için
de mezun olan mühendislerin büyük bir
bölümü uzmanlaĀmayà ancak, çalàĀtàØà sanayi
sektörünün ilgili bölümünde geçen uzun bir
süreç sonunda elde edebilmektedirler.

ßhale Kanunun 9 uncu maddesinde”
öngörülen
“YAPI
YAKLAÿIK
MALßYETLERß”ne en yakàn olan teklife iĀ
verilme yerine “ßÿßN, EN UCUZ OLANA
VERßLME” mecburiyetidir. Zaten bir
çok belirsizliØi bünyesinde taĀàyan bu
yapà, birbirini etkileyerek “STANDART
DIÿI ÜRÜN” yapmaya kadar gitmektedir.
Ülkemizde içinde bulunduØumuz süreçte
yapàlan “Piyasa, Gözetim ve Denetim”
hizmetlerinden olumlu yönde tam bir sonuç
alànamamàĀ olmasà dolayàsàyla, bu anlayàĀla
yapàlan standart dàĀà ürünlerin piyasaya
sürülmesi sonucunda, büyük ölçüde mevcut
olan dàĀ pazarlar kaybedilmektedir.
Oysa ki, her yönü ile tam olarak MüĀavirlik,
Mühendislik Ņrmalarànca hazàrlanmàĀ olan
ihale dosyalarànda, uygulama ve detay
projeleri, standartlarà, teknik Āartnameleri,
metrajlarà ve keĀiņeri belli iĀler olsa imalatta
kullanàlan ürünlerde (verimlilik ve benzeri
hususlarà önde olan) standartlara uygun olmak
zorunda olacaØàndan istenen sonuç elde
edilecektir. Bu tür uygulamalar, ülkemizdeki
sanayinin kalkànmasà için adeta lokomotif
olacaktàr. DiØer taraftan, bu Āekildeki
uygulama, kamu ihalelerinde uygulayàcà
olarak çalàĀan personelleri de MüfettiĀlerin
“iĀi en ucuza niçin vermedin?” söyleminden
kurtaracaktàr. Burada dolaylà bir kazanç ise
uluslararasà standartlara uygun olarak üretilen
ürünlerin çok olmasà Türkiye’nin hemen her
konuda “MARKA ÜRÜN”e sahip olmasànà
da saØlayacaktàr.
Bu öngörüler deØerlendirilirken, MüĀavirlik
ve Mühendislik Ņrmalarà da yaptàklarà
iĀlerden hem teknik hem de ekonomik
olarak sorumlu tutulmalàdàr. ÖrneØin; bir
ihalede iĀin sözleĀme bedelinin (+/- % 10)
nispetinden fazla deØiĀmesi ve öngörülen
sürenin gecikmesi (Mücbir sebepler
hariç en fazla üç ay) halinde ihaleyi
yapan kurumun zararlarànàn, MüĀavirlik ve
Mühendislik Ņrmasà tarafàndan karĀàlanmasà
Āartà da getirilmelidir.

Dünyadaki gelir daØàlàmà ve özellikle de
“enerji sektörü” dünyanàn geleceØine
yön verecek sektörlerden biri olarak
görülmektedir.
MüĀavir,
Mühendislik
hizmetlerinin ve konunun daha iyi
anlaĀàlabilmesi, deØerlendirmelerin de iyi
yapàlabilmesi için yukaràda kàsaca arz edilen
ülkemizdeki yapànàn yeniden ele alànmasà
gerektiØi ortaya çàkmaktadàr.
Türkiye’de 2000’li yàllaràn baĀàna kadar en
büyük yatàràmlar, kamu idareleri tarafàndan
yapàlmaktaydà. Ancak; içinde bulunduØumuz
süreçte kamu kaynaklarànàn yetersizliØi
dolayàsàyla çeĀitli modellerle bu yatàràmlaràn
özel sektör tarafàndan yapàlabilmesi için
imkanlar saØlandà. Tabiî ki bu arada yapàlan
özelleĀtirmeler sonucunda, ülkemizde bir
çok konuda tek yatàràmcà olan kamu artàk
yatàràmcà olmak durumundan çàkartàlarak,
iĀlevsiz hale getirildi. Bünyesindeki uzman
personeller ise bu yapàlanma sonucunda
tamamen üretken olmaktan çàkmàĀ oldu.
Çok zor elde elden bilgi birikimlerinin içinde
bulunduØumuz süreçteki teknolojilere uygun
olarak yeniden yapàlanmasà kaçànàlmaz bir
gerçek olarak ortada durmaktadàr. Yeniden
yapàlanma için görev düĀen kurumlarà özetle
Āu Āekilde sayabiliriz: Üniversiteler, kamu
kuruluĀlarà, meslek ve sanayi odalarà,
sivil toplum kuruluĀlarà, yeni teknolojilere
yatàràm yapan özel sektör kuruluĀlarà.

model içinde bir “kümelenme çalàĀmasà”
yapmalàdàrlar. Bu çalàĀmalar, sektörlerin
birbirleri ile olan teknolojik, ekonomik vb.
iliĀkileri dikkate alànarak gruplandàràlmalàdàr.
Grup çalàĀmalarà sonucunda da sektörler
arasànda bir organizasyon oluĀturulmalàdàr.
Bütün bu yapà Ekonomi BakanlàØà bünyesinde
oluĀturulacak
“Kümelenme
Birimi”
tarafàndan sektörlerin birbirleri ile olan ortak
iliĀkilerini dikkate alarak öngördükleri yapàyà
“ßNSAN KAYNAKLARI VE VARLIK
YÖNETßMß” karakterine dönüĀtürmelilerdir.

Bu kuruluĀlaràn, tek bir çatà altànda
toplanarak, Türkiye’de MüĀavirlik ve
Mühendislik hizmetlerinin nasàl yapàlmasà
gerektiØi konusunda, bir Kamu kuruluĀunun
organizatörlüØünde ve de baĀkanlàØànda ortak
bir çalàĀma yapmasà gerekmektedir. Bize göre
bu kuruluĀ “EKONOMß BAKANLI×I”
olmalàdàr. Niçin Ekonomi BakanlàØà?
sorusunun cevabà ise çok açàktàr. Günümüzde

Profosyonel mühendislik hizmetleri adà altànda
ayrà bir kategori oluĀturulmasà da elzemdir.
Çünkü; yatàràm, servis ve yönetimi bilen
müĀavirlere yetki verilirse, kararlaràn doØru ve
zamanànda çàkmasà yatàràmlaràn bitirilmesini
saØlar.

Ayràca yukaràda sözü edilen çalàĀmalar
sàrasànda; “MüĀavirlik, Mühendislik ve
Proje” guruplarànàn hizmet kapsamlarà
belirlenmeli;
müĀavirlik
(danàĀmanlàk)
hizmetlerinde, proje, yatàràm, ürün ve
tesisatlaràn
doØrulanmasà,
müĀavirlik
(danàĀmanlàk) hizmetlerinin yürütülmesi
kategorilendirilmeli; yetkili kurum ve
kuruluĀlardan da sertiŅkalandàràlmalàdàr.

“MüĀavirlik, Mühendislik ve Proje”
guruplarànàn hizmetleri karĀàlàØànda meydana

olmasà ile mümkün olabilecektir. Bu modeli
iĀleten ülkeler, dünyanàn bütün ülkelerinde
iĀ almakta ve kendi ülkelerinin ürünlerini
de teknik Āartnamelere yazmak suretiyle
ihracatlarànà artàrmakta ayràca da hizmet
sattàklarà ülkeleri kendi ürünlerini almaya da
mecbur etmektedirler.
Ekonomi BakanlàØà bu tür bir yapàlanma
için en son olarak 2011 yàlànda 30 milyon
dolar ayàrarak bu hizmetlerin yukaràda
belirtilen boyutta yapàlmasà için sektörlere
ulusal basànda duyurular yapmàĀtàr. Ancak,
halen ülkemizde bu konudaki yapà bu tür
çalàĀmaya uygun olmadàØà için de verilecek
ekonomik destek için herhangi bir müracaat
olmadàØà içinde de bu konuda bir ilerleme
kaydedilememiĀtir.
ßçinde bulunduØumuz süreçte 4734 sayàlà
Kamu ßhale Kanununa bakàldàØà zaman ise
aĀaØàdaki durum ile karĀàlaĀàlmaktadàr. Kamu
ihaleleri, Avan Projelere dayalà ve “Anahtar
Teslimi” olarak yapàlmaktadàr. Bu uygulama
son derece kötü sonuçlar vermektedir. ÿöyle
ki; Standartlarà, Teknik ÿartnamesi, Metrajà
ve KeĀŅ tam belli olmayan iĀlerin ihale
edilmesi sonucunda, yapàlan imalatlaràn
hemen büyük bir bölümü standartlara uygun
ve kaliteli olmamaktadàr. Bunun en büyük
sebebi ise bu modelde yeterli bilgiye dayalà
olarak hazàrlanamayan ve 4734 sayàlà “Kamu

Bu konuda son zamanlarda Çevre ve
ÿehircilik
BakanlàØà
mevcut
“Yapà
Denetim” Ņrmalarànàn burada öngörüldüØü
Āekle benzer olan ve içinde tüm teknik
disiplinleri bünyesinde taĀàyan MüĀavirlik
–
Mühendislik
Ņrmalarà
karakterine
dönüĀtürülmesi çalàĀmalarànà yapmaktadàr.
Bu tür bir organizasyonun yapàlarak eyleme
konulmasànàn mevcut “Yapà Denetim”
Ņrmalarànàn organizasyonlarà ve çalàĀma
düzenleri dikkate alàndàØànda, öngördüØümüz
çalàĀmanàn istenilen sonuca ulaĀmasà imkansàz
olarak görülmektedir. Oysa ki; bizim bu
yazàmàzdaki öngörümüzdeki esas, “Sanayi
Ürünleri”ni kapsayan, ileri teknolojide
katma deØeri yüksek ve dünya markalarà
ürünler yaparak, bunlarà öngördüØümüz
Ņrmalaràn projelerinde kullanmasà suretiyle
ihracatàmàzà artàrmak ana hedeŅmizdir.
Yaptàran ve yapanàn en üst düzeyde sorumluluk
alacaØà ve bu sistemi tamamen deØiĀtirerek
ve ileriye götürecek bu çalàĀmanàn hiç vakit
kaybetmeden baĀlatàlmasà gerekmektedir.
Bu iĀlerin öncelikle yapàlmasà için tüm ilgili
kurumlaràn (Çevre ve ÿehircilik, Bilim
Sanayi ve Teknoloji, Adalet bakanlàklarà,
ilgili kuruĀlarà, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluĀlarànàn katàlacaØà) Ekonomi
BakanlàØà’nàn yapacaØà organizasyonla bir
araya gelerek, baĀta hukuki düzenlemeler
de olmak üzere diØer mevzuattaki
düzenlemelerinde yapàlmasà Āarttàr. Burada
öngörülen modeldeki uygulamayà en geç
2014 yàlànàn baĀànda hayata geçirilmesi için
yukaràda açàklanmaya çalàĀàlan ve iliĀikte
sunulan
“ÇalàĀma
Planlamasà”ndaki
modelde veya Ekonomi BakanlàØà’nàn
öngöreceØi modeldeki çalàĀmalarà derhal
baĀlatmalàdàrlar.
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Yerli otobüs İstanbul yollarında
ozankaya Ņrmasànàn yerli tasaràm
ve mühendislikle ürettiØi otobüs
markasà TCV ßstanbul’da yollara çàktà.
Anadolu Raylà Sistemler Kümesi Arus’un
kurucularàndan olan Bozankaya otomotiv
sektöründeki iddiasànà da sürdürüyor. Yerli
üretim gerçekleĀtirdiØi TCV ile yurtdàĀànda
da Türk markasà olarak farklàlaĀmayà
hedeņiyor. Yönetim kurulu baĀkanà Murat
Bozankaya yurtdàĀànda TCV dendiØinde
ilk akla gelenin bir Türk markasà olduØunu
belirtiyor. TCV sàkàĀtàràlmàĀ doØal gazla
çalàĀàyor.

B

ßstanbul Otobüs A.ÿ kent içinde hizmet
vermek üzere yeni bir toplu otobüs alàmà
gerçekleĀtirdi. Bu alàm doØrultusunda
Āirketin Ņlosuna 24

adet TCV, 18 adet MAN marka doØalgaz
ile çalàĀan kentiçi otobüs eklendi. Teslim
törenine ßstanbul Belediye BaĀkanà Kadir
TopbaĀ, ßETT Genel Müdürü Hayri
Baraçlà, ßstanbul Otobüs A.ÿ Genel Müdürü
Abdullah Yasir ÿahin, TCV Otobüs ÿirket
Genel Müdürü Timuçin Bayraktar, MAN
Ticaret CEO’su Tuncay BekiroØlu katàldà.
ßstanbul BüyükĀehir Belediye BaĀkanà Kadir
TopbaĀ, "ßstanbul ve birçok kentimiz zaman
içerisinde özellikle sanayileĀme sürecinde
kàrsal kesimden aØàrlàklà göç aldà. DeØiĀik
tarihlerde deØiĀik bölgelerden göç ederek
gelmiĀiz.
1870’lerde
dünyadakiikinci
metroyu yapmàĀ birileri olarak bugün devam
ettirmiĀ olsaydàk ßstanbul’da ulaĀàm ile
ilgili sorunlarà bitirmiĀ olurduk. Ama hatlà
tramvaylarla baĀlayan süreç arkasàndan
tramvaylaràn devre dàĀà bàrakàlarak
troleybüse geçildi.
D a h a

Kaplan: Başarılı KOBİ’leri
artırmayı amaçladık
K

OSGEB KOBß ve GiriĀimcilik Ödülleri DeØerlendirme Toplantàsà KOSGEB BaĀkanà Mustafa Kaplan, Halkbank
Genel Müdürü Süleyman Aslan, Jüri Üyeleri, ödül alan KOBß’ler ile ödül töreninde emeØi geçen KOSGEB ve Halkbank
çalàĀanlarànàn katàlàmlaràyla Ankara Palas
Devlet Konukevi’nde gerçekleĀtirildi.
KOSGEB’in ilk olarak 2012 yàlànda uygulamaya aldàØà ödül töreni ile ilgili edinilen
bilgi ve deneyimlerin paylaĀàldàØà, ileriki

uygulamalara yönelik görüĀ ve önerilerin alàndàØà deØerlendirme toplantàsànda,
KOBß ve GiriĀimcilik Ödülleri sürecine
katkà saØlayanlara plaket verildi.
DeØerlendirme toplantàsànda konuĀan
KOSGEB BaĀkanà Mustafa Kaplan;
“KOBß ve GiriĀimcilik Ödülleri ile ülkemizin 2023 vizyonu doØrultusunda giriĀimcilerimize ve KOBß’lerimize yön vermeyi, destek olmayà, baĀaràlà KOBß’leri
artàrmayà amaçladàk." dedi.

sonra bir arayàĀ içerisinde
Āehirde gerçekçi anlamda bir
ulaĀàm olgusunu kurmamàĀàz.
Bu bir gerçek, bir eksiklik.
Bunu giderme adàna ciddi
bedeller ödemek zorundayàz."
dedi.
BaĀkan TopbaĀ Āu görüĀlere
yer verdi: ßstanbul ve birçok
kentimiz zaman içerisinde
özellikle
sana-yileĀme
sürecinde kàrsal kesimden
aØàrlàklà göç aldà. DeØiĀik
tarihlerde deØiĀik bölgelerden
göç
ederek
gelmiĀiz.
1870’lerde dünyadakiikinci
metroyu yapmàĀ birileri olarak bugün
devam ettirmiĀ olsaydàk ßstanbul’da ulaĀàm
ile ilgili sorunlarà bitirmiĀ olurduk. Ama
hatlà tramvaylarla baĀlayan süreç arkasàndan
tramvaylaràn
devre
dàĀà
bàrakàlarak

troleybüse geçildi. Daha sonra bir arayàĀ
içerisinde Āehirde gerçekçi anlamda bir
ulaĀàm olgusunu kurmamàĀàz. Bu bir gerçek,
bir eksiklik. Bunu giderme adàna ciddi
bedeller ödemek zorundayàz.

OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 21

OCAK 2013

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@hotmail.com

“Diaspora” kelimesi kendi yurtlaràndan koparak baĀka ülkelerde azànlàk olarak yaĀayan
homojen topluluklarà ifade eder. Psikoloji
testlerinde bir kavram söylenir de muhataptan
fazla düĀünmeden bir kelimeyle cevap vermesi istenir ya… Ben de okuyucularàn gàyabànda
bir test yapmak istiyorum. “Diaspora” diyorum ve aklànàza ilk gelen kelimeyi söylemenizi rica ediyorum.
Okuyucularàmàn bir kàsmànàn Ermeni, bir
kàsmànàn da Yahudi dediØini duyar gibiyim.
Çünkü yàllardàr özellikle ABD’de nüfuslarà
çok olmasa bile organize olup, birlikte hareket
ederek ABD yönetimine etki eden diasporadan bahsedilir. Adeta hafàzamàza kazànmàĀtàr.
Aslànda Ermenistan çok küçük bir ülkedir;
toplam nüfusu 3,3 milyon kiĀidir. Diasporadaki Ermeni nüfusunun ise 7 milyon civarànda olduØu tahmin edilmektedir. Ermeniler için
nüfus – etkinlik iliĀkisini okuyucularàn takdirine bàrakàyorum.
ßsrail’in nüfusu ise 8 milyon civaràndadàr.
Diasporadaki Yahudilerin nüfusu ise yirmi
milyonu aĀmaktadàr. Yahudiler için de nüfus
– etkinlik iliĀkisini okuyucularàn takdirine bàrakàyorum.

Nüfus az olmasàna raØmen etkin olabilmenin ana nedeni ortak Ņkir etrafànda toplanmak, ortak hareket etmek ve organize olmak diye özetlenebilir. Bunlarà yapabilen
ülkeler en azàndan dengeleri kendi lehine
çevirebilmektedir. Organize olmakta diasporanàn büyük etkisi olduØu bir gerçektir.
Diasporayà oluĀturan topluluklar hem yaĀadàklarà ülkede yönetime etki edebilmekte,
hem de orijinlerini dayandàrdàklarà ülkeye
destek saØlamaktadàr.
Türkiye’nin 75 milyon nüfusu var. Diasporada 4 milyon civarànda insanàmàz var (Bu
rakam sadece Türkiye Cumhuriyet vatandaĀlarànà kapsamaktadàr. Yahudiler ve Ermeniler gibi bakàldàØànda yani imparatorluk
bakiyesi Türkler de alàndàØànda sayà 17,5
milyonu aĀmaktadàr.) Ne derece organize
olabildiØimizi ve ne kadar etkin olduØumuzu yine okuyucunun takdirine bàrakàyorum.
Nüfusa iliĀkin (rakamsal olarak) rakamlaràn
etkin olmakta tek baĀàna bir öneminin olmadàØà açàkça görülüyor. Dünyadaki Türkleri,
özellikle akademi ve iĀ alemindeki beyinleri
koordine edecek organizasyonlaràmàz olmadàktan sonra 4 ya da 17,5 fark etmiyor.

Bu tespitlerin ardàndan yeni kurulan Sinerjitürk Etkin ßĀ ve Güç BirliØi Vakfà’nà tanàtmak istiyorum. Sinerjitürk Vakfà’nàn amacà,
yurt içindeki ve özellikle de yurt dàĀàndaki
insan gücü ve akàl gücümüz ile kurumsal
güçlerimiz arasànda etkin, güçlü ve sürekli
bir iĀbirliØi oluĀturmak suretiyle Türkiye’nin
çaØdaĀ uygarlàklaràn üstünde bir seviyeye
ulaĀmasàna ve teknoloji üreten lider ülke olmasàna katkà saØlamaktàr. Sinerjitük bu genel ve iddialà amaç çerçevesinde yurtdàĀàndaki beyinlerle yurtiçindeki organizasyonlarà
buluĀturarak sinerjik bir ortam oluĀturuyor.
Türk diasporasànà harekete geçiriyor ve organize etmeye çalàĀàyor. Seksen bir ülkeden
üçyüz bine yakàn seçkin Türk insanàna bir
tàkla ulaĀabiliyor.
Sinerjitürk’ün bu ilginç misyonu, yöneticilerinin çarpàcà olaylarla karĀàlaĀmasàna sebep
oluyor. GeçtiØimiz günlerde ABD’de dünya
çapànda bir Āirketin pazarlama ve satàĀ direktörü olan vatandaĀàmàz vakfàmàzà arayarak
Türkiye’ye karĀà özlemini ve yaptàØàmàz iĀten dolayà tebriklerini iletti. Yine OSTßM’de
oluĀan kümelerin Sinerjitürk’ün düzenlediØi
seminer, konferans gibi platformlara katàlarak buralardan somut projeler üretmesi ve
yurtdàĀàndaki akademisyenlerle iliĀkiler kurmasà da Sinerjitürk’ün amacànàn kuvveden
Ņile geçtiØi uygulamalardan örnekler…
YurtdàĀànda yaĀayan vatandaĀlaràmàzàn Türkiye ile olan baØànà kuramazsak ve kuvvetlendiremezsek ikinci ve üçüncü nesilden sonra büyük bir güç haline dönüĀmek dururken,
ilelebet kaybedebileceØimiz büyük bir kitleden ve enerjiden bahsediyoruz. Türkiye’nin
sahip olduØu bu entelektüel insan kaynaØà ne
muhteĀem bir enerji deØil mi? Bir de enerjimizi israf etmeden sinerjiye dönüĀtürebilsek
gerçekten lider ülke oluruz.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ar-Ge çalışmalarında iddialı
Ankara’da yeni
y kurulan Yıldırım Beyazıt
y
Üniversitesi Ar-Ge ççalışmalarında
ş
iddialı. Genç,
ç istekli ve nitelikli bir akademik
kadroya
y sahip
p olan üniversitede yyurt içi
ç ve yyurt dışı
ş deneyimi
y de olan ççok sayıda
y akademisyen,
y Ar-Ge ççalışmalarında
ş
teknolojinin
j
ulaştığı
ş ğ son aşamadaki
ş
faaliyetleri
y
yakından
y
takip
p ederek ülkemiz sanayisine
y
de kazandırmak istiyor.
y

Ü

niversitede biliĀim teknolojileri, raylà
sistemler, enerji sistemleri, alternatif
enerji kaynaklarà, biyoteknoloji, elektronik haberleĀme ve savunma sanayi gibi alanlarda çok sayàda yurt içi ve yurt dàĀà tecrübesine
sahip pek çok akademisyen ile çalàĀmalaràna
devam ediyor. Yàldàràm Beyazàt Üniversitesi bir
taraftan Türk insanànàn geliĀimine katkà saØlayacak genç beyinler yetiĀtirirken diØer taraftan da
sanayideki verimi ve kaliteyi artàràcà çareler üreterek bunlarà Türk sanayisinin hizmetine sunma
gayreti içerisinde.
Bu baØlamda iĀbirliØi çalàĀmalarànà geliĀtirmek
ve yeni projeler üretmek üzere 23
Ocak 2013 tarihinde OSTßM Organize Sanayi Bölgesi merkezinde Yàldàràm Beyazàt Üniversitesi
Yetkilileri ile OSTßM ODAGEM
uzmanlar grubu bir araya geldi.

Yàldàràm Beyazàt Üniversitesi
Rektör Yardàmcàsà ve Mühendislik ve DoØa Bilimleri Fakültesi Dekanà Prof.
Dr. Abdullah ÇavuĀoØlu baĀkanlàØàndaki heyet
OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yönetim Kurulu BaĀkanà Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan’à ve ODAGEM
uzmanlar grubunu ziyaret etti. Toplantàya ayràca
Yàldàràm Beyazàt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Çelebi, Mühendislik ve DoØa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardàm-

càlarà Doç. Dr. Haldun GöktaĀ ve Doç. Dr.
Hasan Okuyucu ile Makine MühendisliØi
Bölüm BaĀkanà Prof. Dr. Ünal Çamdalà
da katàldà.
Toplantàda ilk olarak Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan, OSTßM bünyesinde kurulan
kümelerinden, kümelerin ürettikleri projelerden ve OSTßM bölgesinde faaliyet
gösteren üretici Ņrmalaràn ihtiyaçlaràndan
bahsetti. Prof. Dr. Abdullah ÇavuĀoØlu da
Yàldàràm Beyazàt Üniversitesi’nin 2010
yàlànda kurulan yeni birüniversite olmasàna
raØmen temel ve lisans üstü eØitimlerini yurt dàĀà ve yurt içindeki önde gelen
üniversitelerde tamamlamàĀ dinamik
ve yenilikçi akademik kadroya sahip
olduØunu ifade etti. ÇavuĀoØlu bununla
birlikte Mühendislik ve DoØa Bilimleri
Fakültesi’nin de mühendislik disiplinlerinde ulusal ve uluslararasà düzeyde
hizmet verebilecek donanàma sahip önder nitelikte mühendisler yetiĀtiren, alanlarànda
Türkiye’de ve dünyada yetkinliØi kabul edilen
bir fakülte olmayà hedeņediØini, ve halen fakültede Bilgisayar MühendisliØi, Elektronik ve HaberleĀme MühendisliØi, Makina MühendisliØi,
Malzeme MühendisliØi ve Enerji Sistemleri MühendisliØi bölümlerinde ßngilizce olarak lisans
ve lisansüstü eØitim verildiØini belirtti.

Dekan ÇavuĀoØlu fakültede otuzdan fazla öØretim üyesi ve on beĀe yakàn araĀtàrma görevlisi
bulunduØunu ayràca bu fakültede örneØin simülasyon teknikleri, farklà bilgisayar dillerinde
yazàlàm, haberleĀme, farklà kaplama teknikleri,
imalat, enerji ekonomisi, àsà pompalarà ve diØer
pek çok mühendislik alanlarànda uzman öØretim
üyeleri tarafàndan farklà çalàĀmalaràn ve projelerin sürdürüldüØünü, OSTßM ile ortak proje
iĀbirliklerinin gerçekleĀtirilmesi noktasànda üniversitenin önemli katkàlarda bulunacaØànà anlattà.
Toplantàya katàlan diØer OSTßM ODAGEM uzmanlarà ve üniversite öØretim üyeleri de konu ile
ilgili görüĀlerini belirttikten sonra; toplantànàn
amacànàn gerçekleĀmesine yönelik adàmlaràn
atàlmasà amacàyla üniversite öØretim üyeleri ile
sanayicileri bir araya getirecek etkinliklerin düzenlenmesini kararlaĀtàrdà.

KISA
KISA
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, işletmeleri 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 demiryolu 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, yenilenebilir enerjinin 2015 yılında 800 milyar
dolar büyüklüğe sahip olacağı ve dünya
elektrik tüketiminin %17'sini karşılayacağı 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 oluşturmaya devam edecek, bu durum çelik
üreticilerini maliyet azaltma programlarına ve sermaye yönetiminde stratejik
incelemeye yöneltecek ve global piyasa
yapısının yeniden şekillenmesine neden
olacak.

Kaya gazı üretimi
önemini hızla artırıyor
Amerikan Enerji Bilgi İdaresi tarafından 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, ülkeler arası boru hatlarının döşenmesi ve
arz güvenliğinin sağlanması durumunda
kaya gazının enerji fiyatlarında aşağı
yönlü baskı yapması kaçınılmaz olacak.
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MİLRES’te üretim başladı
OSTİM koordinatörlüğünde başlatılan Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi 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.

Ü

lkemizde hàzla büyüyen sanayi
sektörü ve nüfus artàĀà enerjiye
olan talebin yükselmesine neden
oluyor. Enerji kaynaklarà açàsàndan dàĀa
baØàmlàlàØànàn azaltàlmasà, enerjinin etkin
kullanàlmasà, israfàn önlenmesi ve enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün haŅņetilmesi amacàyla baĀlatàlan
çalàĀmalardan biri de Milli Rüzgar Enerji
Sistemleri GeliĀtirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MßLRES) Projesi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarà arasànda
enerji geri dönüĀü, maliyet ve uygulama
ölçütü ile deØerlendirildiØinde rüzgâr enerjisi diØer kaynaklardan daha avantajlà durumda. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklar
arasànda rüzgâr; hidrolik enerjiden sonra
ikinci sàrada geliyor. Ülkemiz rüzgâr rejimine uygun olmayan türbinlerin ithal edilmesi, hem rüzgâr türbinlerinin verim problemlerini ortaya çàkaràyor, hem de rüzgâr
teknolojisinde dàĀa baØàmlà olmamàza neden oluyor.
Önümüzdeki 10 yàlda Türkiye’nin kurulu
rüzgar kapasitesinin 20 GW olacaØànà öngörülüyor. 20 yàllàk dönemde bu rakamàn

imine geçilen proje kapalàyor. Kanat üretimine
samànda Türkiye rüzgâr sànàfàna uygun,
özgün ve ulusal rüzgâr türbin tasaràmlarà
geliĀtiriliyor.

OSTßM Teknolojii A.ÿ. Yönetim Kurulu
BaĀkanà Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan, en40 GW olmasà bekleniyor. ÿu anda büyük
düstriyel ölçekli büyük rüzgar
ölçekli endüstriyel rüzgâr türin geliĀmesi için baĀlatàtürbinlerin
binlerinin tamamà ithal edilmekte. MW baĀàna 1 milyon
lan proje ile ilk etapta 500 kW’làk
USD piyasa deØerinden 20
rüzgar türbinleri hazàrlandàØànà
yàl içinde rüzgâr türbinleri
belirtti. ÇelikdoØan, bu prototipiçin yurt dàĀàna akacak kayneme amaçlà kullanàlarak
lerin deneme
nak yaklaĀàk 40 milyar USD.
tasaràm olgunlaĀtàràldàktan sonra
Türkiye’nin önümüzdeki 40
1.5-2.5 MW’làk türbin prototipi
yàlda, 60 milyar USD’lik rüzacaØànà kaydetti.
hazàrlanacaØànà
gar türbini yatàràmà yapacaØà
Doç. Dr. Sedat Çelikdoçan
tahmin ediliyor. MßLRES türrànda araĀtàrmacà, 20 ci100 civarànda
bininin baĀaràyla ticarileĀmesi durumunda
0’ye yakàn tasaràm grubu
varànda öØrenci, 50’ye
60 milyar USD’nin en azàndan %25’inin
len çalàĀmadaki tasaràmtarafàndan sürdürülen
yurtiçinde kalacaØà düĀünülüyor.
lar özgün olacak. Bu tasaràmlardan uygun
Enerjide sürdürülebilirlik ve baØàmsàzlàØàn
olanlar, analizler ve 500 kW prototip testsaØlanabilmesi amacàyla Enerji ve Tabi
leri ile belirlenecek. Denemeleri baĀaràyla
Kaynaklar BakanlàØà bünyesinde kurulan
geçen tasaràmlar 2.5 MW’làk türbin sistemYerli Enerji Sanayi (YENSAN) ÇalàĀma
lerine de uygulanacak. Proje kapsamànda
Grubu milli rüzgâr türbinleri ve teknolohazàr alànacak bazà alt sistemler (frenler,
jilerinin geliĀiminin saØlanmasà amacàyla
hidrolik ekipman, asansör, trafo, kaplin vb)
Milli Rüzgar Enerji Sistemleri GeliĀtirildàĀànda kule dahil bütün ana bileĀenler (kamesi ve Prototip Türbin Üretimi (MßLRES)
natlar, göbek, diĀli kutusu, jeneratör, eviriProjesi’ni baĀlattà. OSTßM koordinatörlüci makine kutusu vb. gibi) bu amaçla kuØünde ilk aĀamasà tamamlanan MßLRES’te
rulan ekibin çalàĀmalaràyla geliĀtirilecek ve
4 üniversite, TÜBßTAK MAM, TUSAÿ/
TAI, ßstanbul UlaĀàm A.ÿ. ve 15 Ņrma yer
tamamen özgün tasaràmlar olacak. 2013’ün
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Proje
yetkililerinden edinilen
bilgilere göre e
ekipte yer alan araştırmacı öğretim üyelerinden bir tanesi, Türkiye’ni
Türkiye’nin rüzgar haritasını
çıkaran önemli bir çalışmada daha
önce yer aldı. B
Bu bağlamda, proje
ekibinde Türkiy
Türkiye’nin rüzgar profili
ile ilgili bilgi me
mevcut. Tasarlanacak
türbinin ticarile
ticarileşmesi durumunda,
bu türbini satın alacak firmalar
türbinlerin uyg
uygun araziye kurulumu konusunda fizibilite çalışması
yaptırmak zoru
zorunda. Herhangi bir
yatırımcı için b
bu rüzgar türbininin
getireceği karlı
karlılık türbinin bulunduğu mekana b
bağlı.

sonunda test montajà tamamlanacak olan
proje kapsamànda rüzgar teknolojisi alanànda
ülkemizde bir konsorsiyum oluĀturulmasà da
planlanàyor.
Proje ile rüzgâr teknolojilerinin ülkemiz
rüzgâr koĀullarà da dikkate alànarak geliĀimi
saØlanacak, bu sayede istihdam ve iĀ alanlarà
oluĀturularak enerji sektörünün ve baØlà birçok alt imalat sanayinin geliĀimi saØlanacak.

OSTİM paydaşları 2013’ü konuştu
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.

T

oplantàda ilk olarak OSTßM OSB Bölge Müdürü Adem Aràcà tarafàndan 2012
yàlà çalàĀmalarànà içeren bir sunum yapàldà.
Sunumunda birimlerin faaliyetlerinin yanà
sàra OSTßM’in ulusal ve uluslar arasà platformlarda geliĀtirdiØi iĀbirlikleri ile ülkemize saØladàØà katkàlarà anlatan Aràcà, önümüzdeki dönem için planlanan faaliyetler
hakkànda da bilgiler verdi.

“OSTñM’in nitelikli bir yapÜsÜ var”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn, toplantànàn çok önemli olduØunu belirterek OSTßM’de güzel Āeyleri hep beraber
yapmak istediklerini dile getirdi. Faaliyetlere katkà veren herkesle birlikte 2012 yàlànàn
geçirildiØini anlatan BaĀkan Aydàn, “Bu,

Āu demek deØil; biz
her Āeyi en mükemmel Āekilde yaptàk,
her Āeyi fazlasàyla
yaptàk,
yapàlacak
hiçbir Āey kalmadà
anlamànda söylemiyorum. Onun için
2013 yàlànda bizim
düĀünemediØimiz,
tasarlayamadàØàmàz,
aklàmàza gelmeyen,
fark
etmediØimiz
konularà da sizlerin
katkàlaràyla buraya
yazmak istiyoruz.
2013 yàlànda kendimize, Ņrmalaràmàza, iĀletmelerimize, bölgemize ve ülkemize bir katkà
fotoØrafà çàkaralàm. OSTßM sadece bölgesine hizmet etmiyor. Bunu bir misyon olarak
baĀka bölgelere de hatta baĀka ülkelere de
taĀàma gibi bir sosyal sorumluluk da taĀàyor.
Bunu büyük bir keyiņe yapàyoruz. Bizim
bildiØimiz, geçtiØimiz yerlerden insanlar
tekrar parayla geçmesinler. Biz bunlarà dostlaràmàza, kardeĀlerimize, dost ülkelere vererek onlaràn bu yollardan geçmesini kolaylaĀtàrabiliriz. Bunun bir insani görev olduØunu
da düĀünüyoruz” dedi.
OSTßM olarak Türkiye’nin politikalaràna gerçek hayatà yaĀayan KOBß’ler olarak
katkà vermeye çalàĀtàklaràna temas eden
Aydàn, “Bazen Devletin bürokrasisi, bura-

da yaĀanan gerçekleri fark edemeyebiliyor.
Buradan biraz da Devlete doØru bakarak;
bildiklerimizi, gördüklerimizi, doØrularà,
yapàlmasà ve hatàrlatàlmasà gerekenleri anlatmaya çalàĀàyoruz. Burada inanàlmaz bir
emek var. Bunu biz tek baĀàmàza yapamayàz.
OSTßM’in nitelikli bir bürokratik ve teknokratik yapàsà var. Dolayàsàyla bu faaliyetlere
katkà veren bütün
çalàĀma arkadaĀlaràmàza, bize katkà
veren tüm kurum
ve kuruluĀlara teĀekkür ediyorum.”
deØerlendirmesinde bulundu.
KonuĀmanàn
ardàndan toplantàya
katàlan temsilciler
OSTßM’den beklentileri ve 2012
yàlàna iliĀkin görüĀlerini paylaĀtàlar.

Katàlàmcàlardan tarafàndan; OSTßM bölgesinde kreĀ kurulmasà, sergi salonu kurulmasà, sosyal faaliyetlerin artàràlmasà, traŅk
yoØunluØu, Çek Kanunu’ndaki sàkàntàlaràn
giderilmesi için kamu nezdinde giriĀimler
yapàlmasà, hastane, etik kurulu oluĀturulmasà, kreĀ, imar düzenlemesi konularà dile
getirildi.
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Yerli malı tüketimi
“Yerli Malı Maliye
Politikası” ile olur!

S

orunlaràn çözümünde Negatif
(olumsuz) ve Pozitif (olumlu)
iki tip yaklaĀàm vardàr. ÖrneØin
bir zamanlar Ankara’ da hava kirliliØi vardà. O dönem iktidarda bulunan,
rahmetli Bülent ECEVßT’ in önerisi,
olumsuz yaklaĀàma iyi bir örnek oluĀturur. O zaman için alànan tedbir araç
kullanmaktan caydàràcà; belediye otobüsleri ile dolmuĀlar hariç diØer araçlaràn, traŅØe plakalarànda ki tek-çift sayà
durumuna göre dönüĀümlü ve nöbetleĀe
çàkmasàydà. Alànan bu önlemin hava
kirliliØine herhangi bir katkàsà olmadàØà gibi rasyonelde deØildi. Yani araçla
amaç arasànda, akli bir sebep sonuç iliĀkisi yoktu. Çünkü araçlar insanà taĀàmak
için vardà ve taĀànacak insan sayàsà da
her gün artmaktaydà. Turgut ÖZAL hükümeti iktidara gelince sorunu çözmede
pozitif yaklaĀàmàn ne olacaØàna güzel
bir örnek verdi. Hava kirliliØine neden
olan kàĀàn yakàlan kömür ve sàvà yakàtlardàr. Ayràca araçlarda da akaryakàtàn
kükürt oranà çoktur. ÖZAL, önce Ankara’ yà kükürt oranà düĀük kömürle àsàtmaya baĀladà. Sonra doØalgaz ve likit
gazlaràn kullanàldàØà uygulamalarà devreye aldà; peĀinden baĀkentte ki araçlarda LPG yaygànlaĀtà. Bu Āekilde Ankara,
temiz havada yaĀamàn sürdürülebildiØi
bir alt yapàya kavuĀtu.
Yukardaki örnek sorunlaràn çözümünde
rasyonel ve akàlcà, sebep-sonuç iliĀkisi
kurulmamasà durumunda; negatif çözümlerin ortaya çàktàØànà ve bunun sürdürülemez olduØunun göstergesidir.
Günümüzde ise baĀka bir sorunlu alanda negatif çözümün aØàr bastàØànà görmekteyiz. Bu alan yerli malà kullanma
konusunda gösterilen çabalardàr. Bir

ülkenin katma deØer yaratmasànàn önünü açmak, ülkedeki iĀsizliØin önüne
geçmek, cari açàØa ve borç bataØàna
düĀmemek ve gelir paylaĀàmànda adaleti saØlamak için “Yerli Üretimin” olmasà, olamazsa olmazàdàr. Ancak yerli
üretim olmayan bir ülkede, yerli malà
kullanmaya teĀvik etmek, arabayà atàn
önüne koĀmaya benzer. Bir ülkede yerli
malànàn kullandàràlmasànà özendirmek
için “ey vatandaĀ yerli malà tüket!” diye
kampanya yapmak, yerli malà üretimine
engel olanlaràn ekmeØine yaØ sürmektir. Böyle kampanyalar hedeŅni bulmadàØà gibi gerçekçi de deØildir. Amaç ile
araç arasànda rasyonel bir baØ yoktur.
Yine bu kampanyalaràn uygulayàcàlarà;
yerli malà kullanàmànda Japonya, ABD
ve AB ülkelerini örnek göstermektedir.
Amerika’da uygulanan “BUY AMERßCA” kampanyasànà sanki iyi bir örnek
ve baĀaràlàymàĀ gibi önümüze koymaktadàrlar. Oysa yapàlan bu kampanyalar dünyanàn hiçbir yerinde baĀaràlà
olmamàĀtàr ve olmayacaktàr. Neticede
Amerika’da da baĀaràlà olmadàØà gibi
ülke; dünyanàn en fazla cari açàk veren
ülkesi olmuĀtur. Her ülke yalànàzca kendi ürettiØi malà tüketirse kaynaklar etkin Āekilde kullanàlamaz ve dünya daha
da fakirleĀir.
Peki, amaca ulaĀmak için ne yapmalàyàz! Öncelikle soruna “doØru teĀhis”
koymalàyàz ki tedavi doØru yapàlsàn. Bir
ülkede yabancà mallar tüketiliyorsa orada kabahatli olan tüketiciler deØil; maliye politikasànà kurgulayan bürokrasi
hükümetleridir. Yabancà ürünün tüketilmesi için üç Āey gereklidir. Fiyatà
ucuz olmalà, kaliteli olmalà ve ürün almak için borçlanàlmalàdàr. Ülkemizde
uygulanan maliye politikasà nedeniyle,
enņasyon üretilecek ürünün Ņyatànà
yükseltmektedir. Uygulanan maliye politikasà nedeni ile ülkede parasà
olan üretime deØil, Āehir rantàna para
yatàrmaktadàr. Böylece kaliteli üretimin gereØi olan AR-GE çalàĀmalarà
ve rekabete fàrsat tanànmamaktadàr.
Uygulanan maliye politikasà nedeni ile
düĀük kur yüksek faiz uygulanmakta,
uzun vadeli ve ucuz Türk Lirasà(na)
kaynak bulunamamaktadàr. Yabancàlar
ise mal satarken, düĀük faizli ve uzun
vadeli kredi de vererek ülkelerindeki
üretimi ve tasarrufu, ülkemiz üretimi

aleyhine deØerlendirmiĀ olmaktadàrlar. Uygulanan maliye politikasà ile
üretim yapanlar vergi, ssk, harçlar ile
cezalandàràlmakta, maliyetler ve yük
artàràlmaktadàr. Üretim alanlarà o kadar
pahalàya mal edilmektedir ki, üretim
yapmamak daha cazip hale gelmektedir. ßhracat yapanlaràn KDV iadeleri o
kadar sàkàntàlà olmaktadàr ki, al-sat yapmak üretim yapmaktan çekici ve kolaydàr. Ödemeler sistemindeki aksaklàklar,
Āirketlerin önündeki belirsizlik alanlarànà artàrmaktadàr. Mali uygulamalar
katma deØer üretmeyene deØil üretene
odaklanmakta, üretim yapmak adeta cezalandàràlmaktadàr. Kayàt dàĀà olmanàn
adeta teĀvik edildiØi; kayàt içi olmanàn
ise mali uygulamalarla caydàràldàØà gibi
bir hava yaratàlmàĀtàr. Kamu alàmlarànda ihale Āartnameleri yerli Āirketlerin
kabiliyetleri dàĀànda düzenlenmektedir.
Bürokrasimiz, ülkeyi borçlandàrmak
için olaØanüstü yetenek harcarken, yerli
üretimi zenginleĀtirmek için bu gayretin
içine girmemektedir.
Ülkemizde yerli üretimin önündeki en
büyük engel 1950’ den bu yana uygulanan maliye politikasàdàr. Bu politika
ortada dururken Yerli üretim olmadan
yerli tüketimi teĀvik etmek negatif
çözüm yani doØmayacak çocuØa don
biçmektir. Yerli malà kullanàmà için
yapàlacak kampanyanàn vizyonu, “yerli
üretim” misyonu da “maliye politikasà
odaØànàn deØiĀtirilmesi” olmalàdàr. Gerisi lafü güzaftàr..

Ülkemizde yerli
üretimin önündeki
en büyük engel 1950’
den bu yana uygulanan maliye politikasıdır. Bu politika
ortada dururken Yerli
üretim olmadan yerli
tüketimi teşvik etmek
negatif çözüm yani
doğmayacak çocuğa
don biçmektir. Yerli
malı kullanımı için
yapılacak kampanyanın vizyonu, “yerli
üretim” misyonu da
“maliye politikası
odağının değiştirilmesi” olmalıdır. Gerisi
lafü güzaftır..

Sosyal kalkınma projelerine 5 milyon TL
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.

A

nkara Kalkànma Ajansà’nàn Sosyal
Kalkànma Mali Destek Programà ile
çocuk, genç ve yaĀlàlaràn sorun ve ihtiyaçlaràna yönelik çözüm modellerinin geliĀtirilerek yaĀam kalitelerinin yükseltilmesi
ve sosyal yaĀama katàlàmlarànàn artàràlmasà hedeņeniyor. Programdan, kamu kurum
ve kuruluĀlarà, meslek kuruluĀlarà, birlikler, sivil toplum kuruluĀlarà yararlanabiliyor.
Ankara Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri Doç. Dr. Asàm Balcà, 2012 Yàlà

Teklif ÇaØràsà’nàn dört baĀlàØàndan biri
olan “Sosyal Kalkànma Mali Destek
Programà”nàn, kalkànma çalàĀmalaràna
bütüncül bakàĀàn bir sonucu olarak kurgulandàØànà bildirdi. Balcà Āu deØerlendirmede bulundu: Program, Ankara Bölge Planà’nàn “Bireylerine eĀit ve kaliteli
yaĀam imkanà sunan, katàlàmcà ve sosyal
baØlarà güçlü, beĀeri potansiyelini geliĀtirerek kalkànan Ankara” vizyonuna hizmet
etmektedir. Ankara, günlük yaklaĀàk 500
kiĀinin göç ettiØi bir metropol olarak diØer

baĀkentler gibi sosyal meseleleri olan bir
Āehirdir aynà zamanda. Ankaralàlaràn yaĀam kalitesinin yükseltilmesini önemli bir
görev olarak üzerimize alàyor, bu yönde
paydaĀlaràmàzla çalàĀàyoruz. Bu çerçevede kurguladàØàmàz Sosyal Kalkànma Mali
Destek Programà’nàn geleceØe dönük zincirleme bir etki yapacaØàna inanàyorum.
2012 Yàlà Teklif ÇaØràsà’na iliĀkin detaylà
bilgiye Ajansàn web sayfasàndan ulaĀàlabiliyor: www.ankaraka.org.tr

Doç. Dr. Asum Balcu
Ankara Kalkunma Ajansu Genel Sekreteri

24 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

OCAK 2013

Kauçuk Üreticilerinden İşbirliği Güçbirliği
Çankaya Üniversitesi’nin akademik danışmanlığında ve OSTİM’in desteğiyle yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Kauçuk 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.

Kümelenme çalışmalarını 6 yıldır
sürdürüyoruz. Kuruluş 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 toplamda 5 sektörde kümelenme faaliyetlerini yürütüyoruz. Bölgemizdeki firma sayısı ve rekabetçilikleri konusunda güçlü
bir potansiyeli olan kauçuk sektöründe
de bir kümelenme çalışmasını hayata
geçirdik. OSTİM ve Çankaya Üniversitesi,
başarılı çalışmalarıyla kümelenme kavramını Türkiye’ye tanıtarak örnek oldu.
Kauçuk stratejik bir sektör, bu nedenle
firmaların tek başına hareket etmelerinin mümkün olmuyor. Firmaların işbirliği ve güçbirliği içinde bilgi ve tecrübe
paylaşımlarıyla katma değeri yüksek
ürünler üreterek dünyada söz sahibi
olabileceklerine inanıyorum.

Programda Niyet Beyanö ve Kuruluû Protokolü imzalandö, ùlk Kurucu Yönetim Kurulu için seçim yapöldö.

O

STßM bünyesindeki kümelere bir
yenisi de kauçuk sektörü temsilcileri tarafàndan eklendi. ßĀ ve ßnĀaat
Makineleri, Savunma, Medikal, Yenilenebilir Enerji ve Raylà UlaĀàm Sistemlerinin ardàndan 6. küme organizasyonu olan Kauçuk
Teknolojileri Kümelenmesi, Niyet Beyanà ve
KuruluĀ Protokolü’nün imzalanmasànàn ardàndan faaliyetlerine baĀladà. 24 kauçuk Ņrmasà,
kamu kuruluĀlarà ve sivil toplum örgütlerince
desteklenen küme; üyelerin teknoloji ve ürün
geliĀtirmesinden satàĀ ve pazarlama uygulamalaràna kadar geniĀ bir yelpazedeki ihtiyaçlaràna
çözümler üretecek.

Küme çalàĀmalarànàn fedakârlàk ve zahmet
istediØini ifade eden OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, “Bu oluĀumdan
çok hayàrlà sonuçlar çàkacaØàna ve baĀarà
hikâyelerinin yazàlacaØàna inanàyorum.” dedi.
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç ise kümelenmenin KOBß’leri gelmekte olan nanoteknoloji tufanàna
karĀà koruyacaØànà kaydetti.

“AmacÜmÜz gelecekte var olmak”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn törendeki konuĀmasàna küme oluĀumlarànàn amaçlarànà anlatarak baĀladà.
OSTßM olarak 2005 yàlàndan bu yana kümelenme çalàĀmalarànà yürüttüklerini ifade
eden Aydàn, sanayiciler olarak esas yapmaya çalàĀtàklarànàn hayatta kalmak ve gelecekte var olmak olduØunu söyledi. Aydàn, “10
yàl, 20 yàl sonra gerçekten bu yaptàØàmàz iĀleri yapàyor olacak màyàz? Küresel rekabetin

içinde rekabet edebilir olacak màyàz? sorularàna cevap aràyoruz. Biz 30 yàla yakàndàr OSTßM’deki iĀletmelerin hem içinde yaĀàyoruz,
gözlüyoruz, araĀtàràyoruz hem de dünyada
ne olup bittiØini izlemeye çalàĀàyoruz. ÿunu
kesin görüyoruz ki; geleneksel yöntemlerle
bu iĀletmeleri geleceØe taĀàmamàz mümkün
deØil. Görünen Āu: Mevcut üretim, satàĀ
ve organizasyon Āeklimizi deØiĀtirmemiz
gerek. Bunu nasàl yapacaØàz? Dünyanàn
yaptàØà; geçmiĀte bizim medeniyetimizin
kurgulanmasànda önemli köĀe taĀlarà olan,
kümelenme dediØimiz konu. Bizi hem üniversite ile kamu kuruluĀlaràyla buluĀturan
hem de iĀbirliØi ve güçbirliØi dediØimiz bir
araya gelmeyi saØlayan bir model.” dedi.
Üretim yaparken birlikte geçekleĀtirilebilecek çok iĀler olduØuna temas eden BaĀkan
Aydàn, daha kaliteli üretim, ortak araĀtàrma
ve geliĀtirme, üniversitelerle iĀbirlikleri için
bir araya gelinmesi gerektiØini vurguladà.
Aydàn Āunlarà söyledi: Bu bizim 6. organizasyonumuz oluyor. 5 tanesinde bunu yapmàĀ ve baĀarà hikâyesi yazmàĀ kümelerimiz
var. Raylà taĀàtlar, rüzgar tribünü, enerji
santralà, iĀ ve inĀaat makineleri, yerli enerji
sistemleri üretmek için çalàĀan kümelerimiz
var. Buralardan edindiØimiz birikimler ve
tecrübeler var. Bu iĀ fedakârlàk ve zahmet
istiyor. Bu oluĀumdan çok hayàrlà sonuçlar
çàkacaØàna ve baĀarà hikâyelerinin yazàlacaØàna inanàyorum.

“Küme, bugünkü yüzyÜlda Nuh’un
Gemisi’dir.”
Kümelenmenin KOBß'ler için gelecekte
var olma mücadelesi olduØunu dile getiren
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç, “Bu, bizim için
en büyük paydadàr. YurtdàĀàndaki büyük
kuruluĀlaràn organizasyonlarànà biliyoruz.
KOBß’lerimizin küme olmadàØà zaman onlarla rekabet edemeyeceØini düĀünüyoruz.
Kümelenme bizi gelmekte olan nanoteknoloji tufanàna karĀà koruyacak. Teknoloji o
kadar hàzlà geliĀiyor ve deØiĀiyor ki buna tek
baĀàmàza ayak uydurma Āansàmàz yok. Çünkü bu, yetiĀmiĀ insan kaynaØà, ciddi parasal
kaynak ve ilgi; en deØerlisi bilgi gerektiriyor” dedi.

Bülent Çil
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Kümelenmesi
Koordinatörü

Zeynep Tülin Yılmaz
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Tek bir KOBß’de bunlarà bulma Āansànàn olmadàØànà hatàrlatan Güvenç, “Peki biz küçük
iĀletmeler olarak ne yapacaØàz? Bir araya
gelerek bunlarà yapmaya çalàĀacaØàz. Küme
modeli, teknoloji tufanàna karĀà bizi koruyacak. Küme, bugünkü yüzyàlda Nuh’un
Gemisi’dir. Yüksek teknolojiye ayak uyduran iĀletmeler krizden etkilenmiyor. 2023’de
ilk 10’a girmek istiyorsak önümüzde bulunan 6 devleti geçmemiz gerekiyor. Bunu,
daha çok çalàĀarak ve daha çok teknolojiye
geçerek saØlayabiliriz.“ Āeklinde konuĀtu.
Programda Gazi Üniversitesi OSTßM MYO
Kauçuk ve Plastik Bölüm BaĀkanà Doç. Dr.
Nezahat Boz, ÇevtaĀ Genel Koordinatörü
Murat Ünal, OSTßM Vakfà Genel Sekreteri
Gülnaz KaraosmanoØlu, Babacan Kauçuk

Tüm imalat sanayi
genel olarak ara malı üreten bir sektör
niteliğinde olan kauçuk sektörünün ana
sorun alanları, çeşitli tarihlerde düzenlenen çalıştaylarda ortaya konulmuştur.
Ana başlıkları altında hammadde, insan
kaynakları ve eğitim, ortak girişimler
ve faaliyetler, Ar-Ge ve teknoloji ve finansman olarak gruplayabiliriz. Daha
ayrıntılı analizlerimizde hammaddede
dışa bağımlılık, fiyatların değişkenliği,
hurda pazarının kontrolsüzlüğü, makine 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 kümeleşiyoruz.
Yönetim Kurulu BaĀkanà Akman Karakülah,
Özdekan Kauçuk Sanayi Yönetim Kurulu
BaĀkanà Yusuf Korkmaz, Özdekan Kauçuk
Sanayi Genel Koordinatörü Zeynep Tülin
Yàlmaz birer sunum yaparak sektöre iliĀkin
geliĀmeleri aktardàlar.
KonuĀmalaràn ardàndan Niyet Beyanà ve
KuruluĀ Protokolü imzalandà, ßlk Kurucu
Yönetim Kurulu için seçim yapàldà. KuruluĀ aĀamasànda Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi’nin KoordinatörlüØü’nün OSTßM OSB’den Bülent Çil tarafàndan yürütüleceØi aktaràldà.
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