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Dünyay  Ele Geçirme 
Planlar

Yerli otomobil üretimi konusunda 
Kas m ay  içinde iki önemli etkinlik 
düzenlendi. Uluda  Üniversitesi'nin 

Ar-Ge Günleri'nde konu edilen yerli otomo-
bil üretimi ile ilgili etkin ve yetkin isimler 
görü lerini dile getirdi. Yine Prof. Dr. Ali 
Sürmen’in Ankara’daki seminerinde de somut 
öneriler vard . Elektirikli araç AR-GE’sine 
yo unla maktan,akü ve yerli motor üretimi-
ne, konsept tasar mlar n gereklili inden pazar 
analizlerine çok net sonuçlar ortaya konul-
du.  Genel hatlar yla mutabakat sa lanan bu 
görü leri özetle sunuyoruz. Ancak elektrikli 
mi? Fosil yak tl  m ? Ni  model mi? Marka 
pazar ndaki bo  kalan alg ya m  hitap edecek? 
Hangi yabanc  markayla ba lanacak? Ya da 

tamam yla yerli aktörlerle mi start verilecek?  
Bakanlara gelen yo un kamuoyu deste i ve 
iste i yerli otomobilin ad n n Tayyip olma-
s na karar veredursunlar! "Yerli otomobil ne 
zaman ve nas l?" sorusuna kim karar verecek. 
Manzara bu cephede böyle görünüyor. 

Savunma sanayi bu ay hem Göktürk uydu-
su hem de Atalay tank yla heyecanland . 
OSSA’n n organize etti i dünya devlerini 
Ankara’da bulu turma etkinli inin bas n lans-
man  Savunma Müste ar 'n n kat l m yla ya-
p ld .

Dr. Muhammed Adil ile yapt m z röportaj 
bir kez daha gösterdi ki; Arap Bahar 'n  ya a-
yan ülkeler Türkleri bekliyor. Adil de aç kça 
ilan ediyor: "Risk al n orada olun.."

Gerek Yemen dosyas nda gerekse ANSAF 
al m heyetiyle gelen 10 ülkenin i  dünyas y-
la bir kez daha gördük ki; dünyan n önceli i 
ekonomi ve üretim. Geli en dünya ortakl k ta-
lep ediyor, pazar ar yor, teknoloji ara t r yor. 
OST M’e gelen al m heyeti içindeki Suriyeli 
i adam  dikkatimizi çekti. Ülkesi dünya gün-
deminin birinci s ras nda, Türkiye d  günde-
minin en s cak ülkesi Suriye ama o, OST M’e 
geldi; makine imalat  orta  ar yor. Bu foto -
raf çok önemli. Hayat devam ediyor. Ve eko-
nomi herkes için birinci s rada. Türk üretim 
gücü bu ülkeler için etkin bir perspektif.

Ba bakan Erdo an da en kritik gündemin 

ortas nda, BM’ye güvenmedi ini grup top-
lant s nda aç klad ktan sonra Pakistan’a D-8 
toplant s na gitmeden önce hiç ü enmeden 
KOSGEB’in giri imcilik ödül törenine kat l -
yor. Çünkü biliyor ki; Türkiye tabandan zen-
ginle meli. Giri imci ruhu ve genç nüfusuyla 
övünürken hayalden uzak kendi ayaklar  üze-
rinde durabilen giri imcilerimiz olmal .  Ayn  
zamanlamayla Yeni Fikirler ve Yeni ler 
yar mas  da ODTÜ’de sonuçland . OST M 
Özel Ödülü'yle de katk  sa lad m z etkinlik-
le genç  kirlerin i   krine dönü mesi sa la-
n yor. Geçmi  y llarda ödül alan  kirlerin, bu 
y l hat r  say l r cirolara ula t  an msan rsa; 
adaylar n sadece  kir düzeyinde kalmad -

 görülüyor. Bu yüzden yaz m n ba l n  
da onlar n ajandalar ndan al nt lad m. ‘Çok 
Gizli’ ironisiyle giri  yapt klar  ajandalar nda 
‘dünyay  yepyeni ve iyi  kirlerle ekillendir-
mek isteyen süper kahramanlar’ olarak tan m-
l yorlar kendilerini. 
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Fuarda, Türkiye’den Milli Savunma 
Bakanl  Savunma Sanayi Müste-
arl  Uluslararas  birli i Dairesi 

ile Sanayile me Dairesi, Savunma ve Ha-
vac l k Sanayii hracatç lar  Birli i, TÜB -
TAK Uzay Teknolojileri Ara t rma Ensti-
tüsü, Savunma ve Havac l k Kümelenmesi 
OSSA ile savunma sanayi alan nda çal -
malar yapan KOB ’ler yer ald . Bu orga-
nizasyon ile sistem üreticileri ve tedarikçi 
irketler, ikili görü meler esnas nda yak n 

ileti ime geçerek; fuar süresi üç gün boyun-
ca, verimli ve zaman tasarrufu sa layacak 
bir ekilde Almanya’dan ve yurtd ndan 
potansiyel i  olanaklar  sa lamak ve yeni 
ba lant lar kurmak için önemli f rsatlar ya-
kalad lar. Standlarda yap lan toplant larda, 
küçük ve orta ölçekli i letmeler gün boyun-
ca 30 dakika süreli birebir görü meler ile 

havac l k tedarik zinciri, potansiyel yeni 
mü teriler ve tedarikçiler ile nokta at  gö-
rü meler gerçekle tirdi.

T.C. Ekonomi Bakanl  2010/8 Say l  
Uluslararas  Rekabetçili in Geli tirilmesi-
nin Desteklenmesi (URGE) Hakk nda teb-
li  kapsam nda Yurt D  Pazarlama Prog-
ram  dâhilinde, URGE Projesine dâhil olan 
 rmalardan Arites Metal, Digitest Dijital, 

Emge Mekatronik, Köprüören Makina, Kü-
çükpazarl  Havac l k, Mak Savunma, Med 
Makina Medikal, Mege Teknik  rmalar ; 
dünyaca ünlü Airbus, Bombardier, Emb-
raer, Eurocopter, Honeywell, Rolls Royce, 
Sabca, Safran, Thales, Zodiac gibi ulusla-
raras   rmalar ile ikili i  görü melerinde 
bulunma f rsat  yakalad  ve ana tedarikçiler 
ile önemli görü meler sa lad .  

2012 AIRTEC Uluslararas  Havac l k Yan 
Sanayi Fuar , yüksek teknoloji ürünleri ser-
gisi, ikili i  görü meleri, uluslararas  kon-
feranslar birle imi ile kat l mc   rmalara 
ürün yenilikleri sunmas ; son geli meleri 
ve teknolojileri al c lar, sat n almac lar, te-
darik zinciri yöneticileri, proje yöneticileri, 
program yöneticileri ile ileti ime geçerek; 
Almanya ve yurtd ndan gelen a lar n  
geni letmeleri, yeni  kirler geli tirmeleri, 
verimli i  ba lant lar  ve ortakl klar ba -
latmalar  için önemli f rsat sundu. Özel-
likle de küçük ve orta ölçekli irketler için 
B2B Platformu, kolay ve h zl  bir ekilde 
ve uzun vadeli i  ili kileri kurmak istenen 
i  ortakl klar  için ideal bir araç oldu. Kat -
l mc lar, yeni i  imkânlar  sa lad , ileri tek-
noloji ve donan m  kri kazand . Yuvarlak 
masa tart malar  ile kat l mc lar canl , et-

kili oturumlar ve tart malar gerçekle tirdi. 

Bu sistem ile yeni ve mevcut tedarik zinciri 

ortaklar n n bulu mas  sa lan rken  rmalar 

ikili e le tirmeler ile yeni ba lant lar yap-

may  ba ard .

“Türk firmalar n n 
ba ar s  bizi mutlu ediyor”

Savunma ve Havac l k Kümelenmesi OSSA 

Küme Koordinatörü Hilal Ünal Türkan ile 

görü en Türkiye'nin Frankfurt Ba konso-

losu lhan Sayg l , Ekonomi Ata esi Gürol 

Ba aran ve Ticaret Ata esi Gülay Babado-

an Tarakç o lu ile OSSA stand n  gezdi 

ve KOB ’ler hakk nda bilgi ald . Sayg l , 

ziyaretin ard ndan yapt  aç klamada, Türk 

 rmalar n n havac l k sektöründe geldi i 

noktan n memnuniyet verici oldu unu be-

lirterek, "Hem iç ihtiyaçlar n  kar layacak 

düzeye gelmi   hem de uluslararas   rmalara 

tedarikçi konumuna gelmi  çok say da Türk 

 rmas  var. Gittikçe de büyüyorlar. Türk  r-

malar n n bu noktaya gelmesi bizleri mutlu 

ediyor. Bu alanda önceki y llarda eksiklik-

lerimiz vard . Bunlar  giderdi imizi görü-

yorum. Hepsine te ekkür ediyorum, çünkü 

bizim sesimiz onlar sayesinde daha da gür 

ç k yor" diye konu tu.

OSSA’n n görü meleri

Kümelenme çal malar  ile Türkiye’de ve 

dünyada ad n  duyuran Savunma ve Hava-

c l k Kümelenmesi (OSSA), fuar süresince 

3 gün boyunca toplam 43 adet yabanc   r-

ma ile ikili i  görü mesinde (B2B) yer ald . 

OSSA taraf ndan AIRTEC Fuar  boyunca, 

ana tedarikçiler ile NDA (non-disclosure ag-

reement) "Gizlilik Anla mas " imzalanmas  

planland . Milli Savunma Bakanl  Savun-

ma Sanayi Müste arl , Savunma ve Hava-

c l k Sanayii hracatç lar  Birli i ile yak n 

ili kide bulunan OSSA Kümelenmesi; Türk 

savunma sanayisinde yer alan KOB ’lerin 

güçlü duru unu yurt d nda sergiliyor.

OSSA’dan Almanya ç karmas

“Küme faaliyetleri vizyonumuzu geli tirdi”
Mehmet Hakan Atalay, 30 y ll k tec-

rübeyle, baba mesle i olan plastik 
sektöründe hizmet veren bir isim. 

Atalay’ n sahibi oldu u Tolga Plastik  rmas , 
kendi geli tirdi i üretim yöntemleri ve dene-
yimli kadrosuyla kal p tasar m, kal p üretim 
ve plastik enjeksiyon i lerini gerçekle tiriyor. 

Aselsan gibi önemli kurulu lar n alt yükle-
nicisi konumunda olan Tolga Plastik, OSSA 
(Ostim Savunma ve Havac l k Kümesi)’n n 
de bir üyesi. Yapt klar  her çal mada “ka-
lite” unsurunun öncelikli oldu unu dile ge-
tiren Atalay,  rmalar n n 2005 y l ndan bu 
yana ISO 9001:2008 kalite belgesinin sahibi 
oldu unu söylüyor. “En önemli özelli imiz; 
yapt m z i in kaliteli, düzgün, do ru ve 
ekonomik olarak uygun olmas d r” diyen 
ba ar l  i adam , otomotiv sektörüne yönelik 
ürünlerinin dolayl  olarak yurtd na da ihraç 
edildi ini belirtiyor. Öne ç kan hede  erinden 
birini “ hracat departman n  kurmak ve geli -
tirmek” eklinde anlatan Mehmet Hakan Ata-
lay, bu hedefe ula mak için OSSA emsiyesi 
alt nda URGE (Uluslararas  Rekabetçili in 

Geli tirilmesi) çal malar n n devam etti ini 
anlatt .

OSSA’n n katk lar yla yurtiçi ve uluslara-
ras  organizasyonlara kat larak çe itli plat-
formlarda yer ald klar n  söyleyen Atalay, 
Almanya’n n Frankfurt kentinde gerçekle en 
Uluslararas  Havac l k ve Yan Sanayi Fuar  

AIRTEC Fuar ’ndaki 10 Türk  rmas ndan 
birinin kendileri oldu unu aktard . Atalay, 
küme faaliyetleriyle ilgiliyse unlar  söylü-
yor: “OSSA’daki çal malar irketimizin viz-
yonunu geli tirdi. Bu sayede yeni pazarlar  
tan yabiliyor, kendimizi daha net anlatabili-
yor, uluslararas  i birlikleri gerçekle tirme 
imkân m z oluyor.”

Uluslararas  Havac l k ve Yan Sanayi Fuar  AIRTEC, Almanya'n n Frankfurt kentinde 06-08 Kas m 
2012 tarihleri aras nda gerçekle ti. Fuar n B2B toplant lar nda; uzay ve havac l k sanayinde çal an 
irketler, kurumlar ve üniversiteler bulu tu. Savunma ve Havac l k Kümelenmesi (OSSA), fuar boyunca 

çok say da  rma ile ikili i  görü mesinde bulundu.

Tolga Plastik, küme  
faaliyetlerinin meyve-

lerini toplayan  r-
malardan biri. Firma 

sahibi Mehmet Hakan 
Atalay, uluslarara-
s  alanda isimlerini 

duyurma, yeni ba lan-
t lar kurma ve vizyon-
lar n  geli tirmede bu 
faaliyetlerin faydas n  

gördüklerini ifade 
ediyor. Tolga Plastik’in sahibi Mehmet Hakan Atalay, OSSA arac l yla gerçekle tirdikleri 

çal malar n firmalar na önemli katk larda bulundu unu belirtti.
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6-8 Mart günleri aras nda ATO Congresium 
Merkezi'nde düzenlenecek olan organizas-
yon hakk nda Savunma Sanayi Müste ar  

Murad Bayar, OST M Yönetim Kurulu Ba kan  
Orhan Ayd n ve OSSA Yönetim Kurulu Ba kan  
Mithat Ertu  bilgilendirme yapt .

 Yeni i  f rsatlar
Türk irketleri ile yabanc  savunma ve hava-
c l k irketlerini bir araya getirerek, tan kl  
art rmaya ve i  f rsatlar n  geli tirmeye çal a-
caklar n  belirten Savunma Sanayi Müste ar  
Murad Bayar, etkinli e 50'nin üzerinde yaban-
c , 100'ün üzerinde Türk irketinin kat laca n  
söyledi. Bayar, irketler aras nda e le tirme 
yaparak i  f rsatlar n  de erlendireceklerini 
vurgulad .

 Uluslararas  düzeyde i  yap l yor
Organizasyonun önemine de inen Bayar, Türk 
irketlerin uluslararas  pazarda da entegre ol-

malar n  ve rekabet edebilmelerini istediklerini 
kaydetti. Yan sanayilere hizmet eden  rmalar n 
büyük f rsatlar  oldu unun alt n  çizen Bayar, 
"OST M'deki irketlerimiz ilk yeteneklerini 
Türkiye'deki projelerle kazand lar ama bu ir-
ketler art k yurt d na do rudan da i  yap yor. 
Boing ile Airbus'a Ankara'dan uçak parçalar  
imal ediliyor. Yapt m z i ler tamamen ulusla-
raras  düzeyde i lerdir" dedi. 

Yan sanayinin önemine de inen Bayar öyle 
konu tu: "Biz Türkiye'deki sivil sanayinin gü-
cünden, imkanlar ndan, yeteneklerinden, dina-
mizminden savunma sanayi ad na yararlanma 
imkan  buluyoruz. Bunun sonuçlar n  da k sa 
bir sürede ald m z  dü ünüyorum. Sadece 
Ankara ve OST M bünyesinde 93 KOB 'miz 
savunma ve havac l k sektöründe bugün faa-
liyet gösteriyor. Bu KOB 'lerimiz de sürekli 
yeteneklerini ve i  hacimlerini geli tirerek ça-
l malar n  sürdürüyor."

Türkiye'de otomotiv sektöründe büyük ba a-
r lar elde edildi ini ve 30 milyar dolara yak n 
cironun oldu unu söyleyen Bayar, havac l k 
konusunda da ayn  kalite ve ba ar n n sa land -

n  ifade etti. Sadece sivil havac l k üretimin-
de Türkiye'nin y ll k 10 milyar dolarl k ciroya 
ç kabilece ini de sözlerine ekleyen Bayar, bu 
faaliyetlerin de bu ad mlar aras nda olaca n  
dile getirdi.

Savunma ve  devleri 
Ankara’da bulu uyor

Milli Tank Altay' n
testlerine ba land

Yerli Uydu Göktürk u urland

Türkiye füze teknolojilerine yöne-
lik yat r mlar n  artt r rken, TÜ-
B TAK ve TA  mühendislerinin 

ortakl nda gözlem amaçl  üretilen ve 
Rasat uydusunun ard ndan milli kaynak-
larla üretilen ikinci yerli uydusu Göktürk 
2’nin Fransa’da son testleri yap ld . Ara-
l k ay n n sonunda Çin’in Jiuquan f rlat-
ma üssünden uzaya gönderilecek olan ve 
Rasat uydusundan üç kat daha fazla çözü-
nürlü e sahip yeni uydunun 450 kilogram 
a rl nda ve 2.5 metre çözünürlükte ol-
mas  milli teknolojinin uzayda da söz sa-
hibi oldu unu gösteriyor. Kullan m süresi 
pil ömrüne ba l  uydu, yakla k 5 y l ke-
sintisiz hizmet verecek. Dünyan n hemen 
her yerinden görüntü alma imkân na sahip 
olan Göktürk 2’nin ana i lemcisinin Mil-
li Savunma Bakanl  oldu unu belirten 
TÜB TAK Uzay Teknolojileri Ara t r-
ma Enstitüsü Müdür Vekili Tamer Be er 
“Göktürk 2’de tüm görev bilgisayarlar n n 
yaz l m  ve görev bilgisayarlar  yüzde 100 
yerli olarak üretildi. Milli uçu  bilgisayar-

lar , yaz l mlar ve yer istasyonu yaz l mla-
r m z da tamam  ile yerli” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan  Ni-
hat Ergün, Göktürk 2’nin f rlatma öncesi 
u urlama töreninde yapt  konu mada, 
7,5 metre görüntü çözünürlü üne sahip 
ilk milli yer gözlem uydusu olan Rasat' n 
2011 y l n n sonlar nda uzaya ba ar yla 
gönderildi ini, bugüne kadar Türkiye'nin 
yüzde 98'inin RASAT Uydusu'ndan al -
nan görüntülerle kapsand n  söyledi. 2,5 
metre gibi yüksek çözünürlüklü Göktürk 
2 Uydusu'nun uzaya gönderilmesi için ha-
z rl klar n tamamland n  ifade eden Ba-
kan Ergün, bu uydu ile dünyan n her ye-
rinden görüntü al nabilece ini vurgulad . 
Göktürk 2’nin Aral k ay  içinde uzaya f r-
lat lm  olaca n  ve Aral k sonuna kadar 
da uydudan ilk görüntülerin al naca n  
kaydeden Ergün, uydunun özellikle askeri 
alanda kullan laca n  anlatt , elde edilen 
görüntülerin sivil alanlarda da önemli i -
levler görece ini belirtti.

Koç Toplulu u irketi Otokar' n ana 
yüklenicili inde tasarlanan ve geli -

tirilen Türkiye'nin ilk milli ana muharebe 
tank  Altay' n ilk prototipleri, Otokar' n 
Sakarya'daki fabrikas nda düzenlenen 
törenle tan t ld . Ba bakan Recep Tayyip 
Erdo an, önümüzdeki dönemde seri üre-
tim sözle mesini de imzalayarak, milli 
tank Altay' n mümkün olan en k sa süre-
de Türk Silahl  Kuvvetleri'nin hizmetine 
sunulmas n  planlad klar n  söyledi.

Erdo an, karma k ve ileri teknoloji ürü-
nü alt sistemler içeren böylesi büyük bir 
savunma projesinin, planlanan takvime 
uygun olarak, hatta bir, iki y l önce ger-

çekle tirilmesinin büyük önem arz etti-
ini belirtti.

2013 test y l  olacak
 

Ba bakan Erdo an, Altay Tank 'n n, ilk 
prototipleri üzerinde, 2013 y l  boyunca 
testler yap laca n  ifade ederek, bu test 
faaliyetlerinin akabinde, nihai prototip-
lerin üretim ve do rulama test süreçle-
rinin ba lat laca n  belirtti. Böylesine 
detayl  ve zorlu test süreçlerinin ba ar  
ile tamamlanmas  sonras nda, seri üretim 
faaliyetlerinin de zaman kaybetmeksizin 
ba lat laca n  belirten Erdo an, ''Bu ko-
nuda irademiz tamd r ve gereken kararlar  
zaman nda alaca m zdan hiç kimsenin 
üphesi olmas n'' dedi.

Rasat uydusuna karde  olacak, tamam yla yerli üretim Gök-
türk 2 Uydusu uzaya f rlat lmak için gün say yor. Üzerinde 
bulunan 55 parçan n tamam  Türkiye’de üretilen ve milli 
yaz l mla donat lan Göktürk 2, terörle mücadeleden, tar m 
ve madencili e kadar birçok alanda büyük destek sa layacak. 

OST M Savunma ve 
Havac l k Kümelen-
mesi (OSSA), Frans z 
 rma BCI' n deste-
iyle, "Savunma ve 

Havac l kta Endüstri-
yel birli i Günleri" 
kapsam nda dünya 
savunma ve havac -
l k sanayisinin dev 
isimlerini Ba kent'te 
a rlayacak.

Savunma Sanayi Müste arl  himayesinde OSSA'n n Savunma ve Havac l kta bir-
li i Günleri etkinli inin 1 Kas m'da Marriott Otel'de düzenlenen bas n toplant s .
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Ankara sanayinin de ba kenti olma yolunda

Yabanc  firmalar Ostim’de ortak aray na ç kt lar

Ankara sanayicisinin gücünü göstermesi, Anadolu’da i  yapmak isteyen tüm  rmalar n kendilerini daha yak ndan tan tmas , uluslararas  
i birlikleri ve ortakl klar n geli tirilmesini amaçlayan Ankara Sanayi Fuar  (ANSAF)’n n ikincisi yap ld . Fuara bu y l 20’den fazla ülke kat ld .

2. Ankara Sanayi Fuar ’na kat lmak üzere Ba kente gelen al m heyetleri Ostim’i ziyaret ederek,  rmalarda incelemelerde bulundu.

Fuar n aç l  törenine Ankara Valisi 
Alaaddin Yüksel, ASO Ba kan  Nu-
rettin Özdebir, ANG AD Yönetim 

Kurulu Ba kan  Abdullah De er, Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi Ba kan  Orhan 
Ayd n, ORS AD Ba kan  Özcan Ülgener 
kat ld .

“Ankara bir çok alanda lider”
Yeni yüzy ldaki ekonomik bulu ma noktala-
r n n fuarlar oldu unu belirten Ankara Vali-
si Yüksel, “Ankara'da yeni fuar alanlar n n 
olu turulmas  ve yap lmas  planlanan Anka-
ra Uluslararas  Fuar ve Kongre Merkezi'nin 
en k sa zamanda yap lmas  gerekiyor” de-

erlendirmesinde bulundu. Ankara’n n hava 
ve savunma sanayi ba ta olmak üzere birçok 
alanda lider oldu unu ifade eden Yüksel, 
Türkiye'de sanayiyi alg lamak isteyenlerin 
Ankara'ya gelmesi gerekti ini dile getirerek, 
Ankara'da Bili im Vadisi'nin hayata geçiril-
mesi gerekti ini söyledi.

Ankara'n n her geçen gün daha fazla geli ti-
ini bildiren ASO Ba kan  Nurettin Özdebir, 

“Ankara, 9 adet Organize Sanayi Bölgesi 
ve Türkiye'deki en çok teknoparka sahip il 
olarak teknolojide di er illere göre aç k ara 
önde” dedi.

Türkiye'nin ihracat ndaki kilogram ba na 
ortalama  yat n 1,6 dolar seviyesinde oldu-

unu aktaran Özdebir, bu bedelin geli mi  
ülkelere göre çok dü ük oldu unu kayde-
derek, “Ankara, ihracattaki kilogram ba na 
bedelde Türkiye ortalamas na göre çok iler-
dedir. Ankara'n n yapt  ihracat n ton  yat  
23 bin 500 dolar, Türkiye'nin ortalamas  ise 
bin 600 dolar. Bizi ikinci s rada stanbul ta-
kip ediyor” eklinde konu tu.

OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n ise Ankara'n n Türkiye'de sanayile -
mede stanbul'dan sonra en önemli illerden 
oldu unu söyledi. Ayd n, Ba kentin daha 
çok etkinli e ev sahipli i yapmas  gerek-
ti ine i aret ederek "Özellikle savunma ve 
havac l kta faaliyet gösteren ülkemizin göz-
bebe i sektörlerin tamam  Ankara'da. An-

karal  sanayiciler olarak dünyada 14 fuara 
kat l yoruz. Bu nedenle Ankara'da daha çok 
aktivitenin olmas n  arzu ediyoruz, daha ge-
li mi  fuarlarda yer almak istiyoruz."  dedi.

20’den fazla ülke kat l m gösterdi
ANSAF 2012’ye bu y l yurtd ndan  r-
malar ve ticaret odalar  yak n ilgi gösterdi. 
D  Ticaret Müste arl  organizasyonunda; 
Türkiye genelinden ziyaretçilerin d nda 
Irak, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Fas, Gür-
cistan, H rvatistan, ran, Karada , Kazakis-
tan, K rg zistan, Kosova, Libya, Malezya, 
Suriye, Tunus, Ürdün, Tacikistan, Azerbay-
can, Türkmenistan, Rusya, M s r gibi kom u 
ve çevre ülkelerden al m heyetleri fuarda 
yeni ortakl klar ve i birliklleri geli tirmeyi 
amaçl yor.

Fuarda yer alan sektörler
•    Makine-Metal leme
•    Endüstriyel Otomasyon Hidrolik Pnomatik
•    Enerji, Elektrik ve Elektronik
•    Ta ma, Depolama, sti  eme Ve Lojistik
•    n aat ve Yap  Malzemeleri
•    Çevre Teknolojileri
•     Makinalar  ve Yedek Parça
•    Araç Üstü Ekipmanlar
•    Is tma So utma ve Havaland rma

Türkiye’nin ikinci büyük sanayi ken-
ti konumuna gelen Ankara; yurtd  
ba lant lar n  güçlendiriyor. Anka-

ra Sanayi Odas  taraf ndan bu y l ikincisi 
gerçekle tirilecek Ankara Sanayi Fuar ’na 
al m heyeti olarak kat lan ülke temsilcileri 
Ostim’de ikili görü meler yapt .

Ostim OSB Bölge Müdürlü ü’nde Ostim 
yetkilileri ve sektör temsilcileri ile bir araya 
gelen konuklara ilk olarak Ostim hakk nda 
bilgilendirme yap ld . Tunus, Hartum, Ti-
rana, Pri tine, Sana, Bakü, Musul, Amman, 
Cidde, skenderiye ticaret ata elikleri ve 
mü avirlikleri rehberli inde Ostim’e gelen 
 rmalar, kendilerini ve faaliyet alanlar n  

tan tarak Türk i adamlar na ortakl k teklif 
ettiler. 

kili görü melerde ortak yat r m  kirlerinin 
yan  s ra ürün ve hizmet tedarikleri konu ul-
du. Ostim bölgesinde; savunma ba ta olmak 
üzere, yedek parça ve plastik sektöründe 

üretim yapan  rmalar gezildi. Yabanc    r-
ma yetkilileri, Ostim’deki üretim ve ihracat 
kapasiteleri hakk nda bilgi al rken, ülkele-
rinde de benzer yat r mlar n yap labilmesi 
konusunda görü  al veri inde bulundular. 

10 ülkenin ticaret kurulu lar n n bulundu-
u heyette 38 adet  rma yer ald . Özellikle 

Arap ve Afrika ülkelerinden gelen i adamla-
r  Ostim’deki üretim kapasitesine hayran ka-
larak kendi ülkelerine ortak yat r m yapma 
arzular n  dile getirdiler. Kosova’dan kat lan 
 rmalar da Türk  rmalar n n teknoloji ve 

üretim gücünden faydalanmak istediklerini 
belirttiler. 

Ostim  rmalar n  tezgah ba nda görme f r-
sat  yakalayan yabanc  al m heyeti; in aattan 
otomotive kadar bir çok alanda ortakl klar  
geli tirebilecekleri görü ündeler. 10 ülke-
den gelen al m heyetleri yat r m f rsatlar n  
Ostim'de konu tu. Heyetler ikili görü mele-
re fuarda devam ettiler.
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UTTP akademik 
ara t rmac lar  bekliyor

Kamuya "Türk Mal " mesaj
ANSAF'12, Ba kentli sanayicilere 

hareketli günler ya att . Türk ve 
yabanc  i  adamlar  gerek fuarda, 

gerekse fuar d nda çe itli platformlarda bir 
araya gelerek ikili i  görü meleri gerçekle -
tirdi. 

OST M merkezli Aktif Sanayici ve a-
damlar  Derne i de, fuar n ziyaretçisi olan 
yabanc  i  adamlar n  kendi üyeleri ile bu-
lu turdu. Uluslararas  toplant  niteli inde 
gerçekle tirilen Aktif organizasyonunda, 
ASO Ba kan  Nurettin Özdebir ile birlikte 
i  adamlar , dernek ba kanlar  ve sanayinin 
duayenlerinden Hasan Basri Bozkurt, Ali 
Fuat Erdo an ve Hasan Erdo an gibi isim-
ler de yer ald . ODTÜ Teknokent'de 100'ü 
a k n i  adam n n bir araya geldi i organi-
zasyonda konu an Aktif Sanayici ve a-
damlar  Derne i Ba kan  Ufuk Bayraktar, 
"Önce Avrupa'da ard ndan Amerika'da ya-
anan ekonomik krizin yans malar n  hala 

ya yoruz. Ancak, yeti mi  insan gücümüz, 
ARGE ve inovasyon çal malar m z krizin 
Türkiye'den te et geçmesinde önem ta yor. 
Bizler i  adamlar  olarak öncelikle kom u 
ülkeler ard ndan iki buçuk saatlik uçu  sü-
resi ile ula abildi imiz ülkelerle i birlikleri 
yapabilece imiz inanc nday z. Kesinlikle 
tek tara   kazanç dü üncemiz söz konusu 
de il. Kar l kl  'kazan, kazan' yakla m  ile 
i  yapmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük ekonomik sorununu 
cari aç n olu turdu una dikkat çeken Bay-
raktar, kamuda yerli al m  konusunun acilen 
ele al nmas  gerekti ini söyledi. Konu ile 

ilgili giri imlerinin olaca n  bildiren Ufuk 
Bayraktar, Aktif'in ba latt  'Türk Mal  
Kullan yorum' kampanyas na tüm kesim-
lerden destek beklediklerini kaydetti. Bay-
raktar, yerli mal  kullan m  ile birlikte, Türk 
i  dünyas n n ayn  kökten gelen, ecdad  bir 
olan ülkelerle öncelikli olarak ticaretini ge-
li tirmesi gerekti ine vurgu yapt . 

Özdebir: Birbirimize yönlenmeliyiz
Aktif Sanayici ve adamlar  Derne i'nin 
program nda konu an Ankara Sanayi Odas  

Ba kan  Nurettin Özdebir, 'Türk Mal  Kul-
lan yorum' kampanyas n  desteklediklerini 
söyledi. Ekonomik olarak güçlü olmayan ül-
kelerin siyasi ve teknik olarak güçlü olmala-
r n n söz konusu olamayaca n n alt n  çizen 
Özdebir, i  adamlar na u mesajlar  verdi: 
"Her kuru umuzu iyi de erlendirmeliyiz. 
Bizi yönetmeye çal an ekonomilere de il, 
birbirimize yönelmeliyiz ve birbirimizin ka-
zanmas n  sa lamal y z."

Dünyada büyük bir mali kriz sürecinin ya-
and n  ifade eden Özdebir, buna ba l  

olarak ülkelerin notlar n n dü ürüldü ünü 
ve hem ekonomik hem de siyasi olarak oyun 
kartlar n n yeniden kar ld n  dile getirdi. 
Özdebir sözlerini öyle sürdürdü: "Dünya-
da üretimin merkezi art k bat dan do uya 

do ru kay yor. Bunun sonucu olarak da 

Ortado u'da birçok ülkede yönetim de i-

iklikleri ile birlikte ciddi bir sanc  ya yor. 

Birinci Dünya Sava 'ndan bu yana bat  bu 

co rafya ile u ra yor. Geçmi te ayn  oyun-

lar n Balkanlar'da da oynand n  gördük. 

Bizlere insanl k dersi vermeye çal an ül-

keler bugün ekonomik çökü  içerisindeler. 

Bu co rafyada en çok sözü geçen Fransa'n n 

bile bugün notu dü ürülüyor. Bunun örnek-

leri çok spanya, Yunanistan gibi. Dünyada 

ya anan bu küresel kar kl a ra men, bu 

co rafyada en h zl  büyüyen ülke Türkiye. 

Çizmeye çal t m manzara kar s nda bu 

co rafyada çok ak ll  olmam z gerekiyor."

Bilkent Cyberpark, Austin Texas 
Üniversitesi-IC2 Enstitüsü ve Türki-
ye Teknoloji Geli tirme Vakf  i bir-

li inde UTTP (Uygulamal  Teknoloji Ticari-
le tirme Program ) tan t m toplant s  Bilkent 
Cyberpark'ta yap ld . 

Daha önce çe itli ülkelerde ba ar yla uygu-
lanan UTTP, teknoloji de erlemesi, yat r m-
c  gözüyle bulu  de erlemesi, ara t rma ve 
ticarile tirme aras ndaki ili kinin önemi ve 
ba ar l  bir teknoloji transfer o  si için neler 
yap lmas /yap lmamas  gerekti i konular n-
da yetkin uzmanlar yeti tirmeyi amaçl yor.

UTTP kapsam nda ubat 2013-May s 2013 
dönemleri aras nda 4 adet 3’er günlük üc-
retsiz serti  kasyon e itimleri düzenlenecek. 
E itimler teknoloji de erleme, pazarlama ve 
lisanslama konular nda toplam 12 modülden 
olu acak. E itim için ba vurular aras ndan 
40 aday seçilerek 4’er ki ilik 10 grup olu tu-
rulacak. Program  ba ar yla tamamlayan ve 
sonunda  nalist olan ekip ABD’de 1 haftal k 
Teknoloji Transferi Rehberlik kursuna kat l-
maya hak kazanacak. 

Programa Teknoloji Transfer O  si uzman-
lar n n/adaylar n n, teknoloji irketi kurma-
y  dü ünen giri imcilerin, teknoloji tabanl  
ara t rmalar n  ticarile tirmeyi hede  eyen 
akademik ara t rmac lar n kat l m  bekleni-
yor. Programla ilgili detayl  bilgi www.uttp.
org adresinden ö renilebiliyor. Programa 
son ba vuru tarihi ise 11 Ocak 2013.

Ba kent, kinci Ankara Sanayi 
Fuar  (ANSAF'12) hareket-
lili i ya ad . Fuar nedeniyle 
Ankara'da bulunan yabanc  i  
adamlar  yo un olarak Türk i  
adamlar  ile görü meler yapt . 
Aktif Sanayici ve adamlar  
Derne i de üyelerini, 12 ülkenin 
i  adam yla bir araya getirerek 
i  birlikleri için f rsat yaratt . Bu-
lu mada yerli mal  kullan m  ile 
Türk i  dünyas n n ayn  kökten 
gelen ülkelerle öncelikli olarak 
ticaretini geli tirmesi gerekti ine 
vurgu yap ld .
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Nükleer santrale OSBÜK talip oldu Bakan ye il k yakt

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu 
Ba kan  Nurettin Özdebir'in nükleer 
santrallerden birinin orta  olma öne-

risine Enerji bakan  Taner Y ld z ye il k 
yakt . 

Kayseri’de düzenlenen OSBÜK Enerji zirve-
sine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan  Taner 
Y ld z, TBMM Sanayi Komisyonu Ba ka-
n  Mücahit F nd kl , EPDK Ba kan  Hasan 
Gökta  ve çok say da milletvekili ve OSB 
yöneticileri kat ld .

Zirvede konu an Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan  Taner Y ld z, Türkiye’nin Avrupa’n n 
en büyük üç ebekesinden birine sahip oldu-
unu ifade ederek, “Do algaz tedarikinde 

OSB’ler ve bölgelerimiz talepte bulundu. 
Bugün hem BOTA ’a hem toptanc  özel 
irketlere müracaat edenler var. Bunlar n 

toplam miktar  54 milyar metreküpe geliyor. 

Türkiye’de böyle bir tüketim yok. Biz 48 mil-
yar metreküp k  artlar nda tüketim gerçek-
le mesini bekliyoruz” dedi.

OSBÜK ba kan  Nurettin Özdebir’in; nük-
leer güç santrallerinden birine ortak olma ta-
lebini olumlu kar layan Y ld z; talebi Rusya 
Federasyonu ile konu aca n  belirtti. Y ld z, 
‘Nükleer güç santrallerinden talep ederseniz 
sözle me çerçevesinde biz yerli ortak olarak 
OSBÜK’ü gösterir ve Rusya ile görü melere 
ba lar z.’ dedi.

Sanayicilerle Kayseri’de bir araya gelen Ba-
kan Y ld z, bir müjde daha verdi. Yerli kö-
mürden, termik santral yap lmas  halinde ila-
ve te vik kapsam na al nacak. 

ki gün süren enerji zirvesinde sanayi bölge 
yönetimleri; enerji tasarrufunda yeni model-
ler ve teknolojiler tart ld . 
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Devrim ya ayan Arap ülkelerindeki 
son panoramay  bize aktarabilir misiniz?
Arap bahar  ya ayan ülkeler u anda milli-
le me sürecindeler. Halklar ilk kez iktidara 
geldiler.  Milliyetçilik de il millile me-ye-
relle me süreci bu. lk kez prangalar ndan, 
sömürgelerinden kurtuluyor bu ülkeler. Ken-
di kültürlerimizle bar yoruz. Benzer bir 
süreç 2002’den sonra Türkiye’de ya and . 
Hatta bu süreçten sonra Arap ülkelerine Türk 
bak  aç s  da de i ti. Yabanc la ma son bul-
du. Bu co rafyaya yeni bir vizyon geldi. Ben 
‘Yeni Türkiye’ diyorum. Yeni Türkiye, Arap 
bahar  ya ayan ülkelerin stratejik orta  ar-
t k. Ortakl k treni Ankara’dan kalkt .

Libya, Tunus, M s r ve Suriye bu ül-
kelerden hangileri daha h zl  bu süreci ta-
mamlayacak sizce?

u anda Tunus önde diyebilirim. 2 ay için-
de yeni anayasa Kurucu Meclis’e sunulacak. 
Bu, halka umut verdi. lk kez Millet yöne-
time kat lacak. M s r ve Libya da arkadan 
geliyor. Suriye biraz geç de olsa, mutlaka bu 
geçi  tamamlanacak.

“Gazze sald r s n n arka plan nda Suri-
ye konusu var” 

 

Suriye’de durum nedir? Yeni Ulusal 
Konsey’in etkinli i olacak m  sizce?
Arkas ndaki ülkelerin ç karlar  gere i direni-
yor. Ancak halk bu i te kararl . Er ya da geç 
olacak. ran, Rusya ve arka plandaki srail 
rejime destek veriyor.

ran ve srail nas l ayn  ç karda birle ebilir?
Esad ve babas , srail için bir güvenlik du-
var d r. Onlar n yönetiminde bir mermi bile 
at lmam t r. srail, Suriye rejimini gizliden 
desteklemektedir. Hatta bugünkü Gazze sal-
d r s n n arka plan n da bu vard r. Gündemi 
de i tirmi tir. srail her zaman Gazze’ye 

sald r rken bir sebep arar. Bu sefer sebepsiz 
vurmu tur. Suriye’deki muhalefetin bu bü-
tünle mesi onlar  harekete geçirmi tir. Dün-
ya Suriye’yi konu urken tekrar Gazze’ye 
dönmü tür.

Bahar ya ayan Arap ülkeleri 
Türkiye’ye nas l bak yor?
Türkiye birinci s rada. Bu ülkeler mesela Tu-
nus; Fransayla, Libya; talyayla dostluklar n  
bitirdi. Yeni aktörler, yeni dostlar ar yorlar. 
Hepsinin gündeminde Türkiye birinci s rada.

Türk Emperyalizmi! Aldatmacas  
 

Peki o ülkeler bu durumu kabullen-
diler mi?
Kesinlikle hay r. u anda çok ciddi bir lobi 
yap yorlar. Çok büyük bütçeler harc yorlar. 
Geçmi teki hâkimiyetlerini kaybetmemek 
için yo un çaba harc yorlar.  Para verip 
parti kurduruyorlar. STK’lara destek veri-
yorlar. Türkiye konusunda dezenformasyon 
yap yorlar. Mesela ‘Yeni Osmanl c l k’ gibi 
makaleler yazd r yorlar. Türk emperyaliz-
minden bahsediyorlar. Daha do rusu ima 
ediyorlar. Medya sat n al yorlar. Ya da kendi 
medyalar n  destekliyorlar.

Yerel halk bunlar n fark nda m ?
Elbette. Art k eskisi gibi de il. Bu dezenfor-
masyon alternatif kanallarla bertaraf edili-
yor. Ancak Türkiye öncü olmal . Ön almal . 

imdiden orada olmal . Yat r m yapmal .

“TOOB temsilcilikler açmal  
 

Türk d  politikas nda bu öncelik yok 
mu zaten?
Benim kast m o de il. T KA gibi TOOB da 
orada olmal . irketler, sivil kurulu lar orada 
olmal .  Bir iki sene sonras nda haz r olmal . 
Yeni dostlar edinmeliler. 

Biz OST M’den biliyoruz ki bir çok 
heyet bizi ziyarete geliyor 
ve proje haz rl yorlar!
Benim kast m o de il. Tabii 
ki bu çabalar çok yerinde. 
Ben de yak ndan takip edi-
yorum. Ancak unu bilme-
lisiniz: Bu ülkelerde bir 
çok dosya ayn  anda aç k. 
Yani yeni anayasa-özgür-
lük talepleri-yeni kurumlar 
vs… Sanayi, ticaret bunlar 
aç k dosyalar aras nda. Ne 
zaman s ra gelir bilinmez. 
Gelmeyedebilir. O yüzden 
davet beklememelisiniz. Siz 
inisiyatif kullanmal s n z. 

Orada olmal s n z. Haz r olmal s n z. Ben 
de bir çok Türk kurulu un çabalar na bizzat 
kat l yorum. Ancak heyetler ziyaretler za-
man kayb . O kadar bakir bir zemin var ki; 
size aç k. Risk almal  yat r m yapmal . Ora-
lar  sadece pazar olarak görmemek laz m. 
Yat r m yap p o kaynaklara sahip olmal s -
n z. Halklar size aç k. Size güveniyor. Av-
rupa ve ABD bu çabalar n  yo unla t r yor. 
Ancak halk eski sömürge ülkelerine hesap 
sorma a amas na geldi. Türkiye’nin böyle 
bir amac  hiç olmad . Bu biliniyor. Ortak 
kültür ve tarih var. Aç k dosyalardan s ra-
n n gelmesini beklememelisiniz. Kurumsal 
olarak orada olmal s n z. Hemen bir o  s aç-
mal s n z. Köprüler kurmal s n z. 

“Türkiye art k ta eron olarak 
görünmek istenmiyor” 

 

ABD ve AB enerji kaynaklar ndan 
kolay vazgeçer mi?
Bak n bu bahar bir ey olu turdu. O da ‘Hür 
irade’ gücü. Bu m zrak çuvaldan ç kt . Her 
ey de i ebilir. Milli ruh olu uyor. Bu ülke 

halklar  Türkiye’yi art k ta eron görmek 
istemiyor. Yeter ki Türkler gelsin. Yat -
r m gelsin. Ortak olmal s n z. Kurumsal 
temsilciliklerle yeni dostluklar kurulmal . 
STK’larla i birli i yapmal . htiyaç ana-
lizleri yapmal . Enerji kaynaklar  ve yeral-
t  kaynaklar  var. Bunlar iyi planlanmal . 
Ortak olarak gelece e haz rlanmal . Tekrar 
söylüyorum. Orada temsilcilikler aç lmal . 
Sadece kendi çevresine ya da cemaatine 
de il genele hizmet etmeli. Yeni aktör ara-
y nda yeni  rmalar ve yeni isimlere ula-

lmal . Devletin d nda kurumsal bir yap  
olmal . Ostim gibi TOOB gibi kurulu lar 
bölgede inisiyatif almal . Ortakl klar kurul-
mal . 

“Türkiye Arap Bahar 'nda inisiyatif ve risk almal ”

DR. MUHAMMED AD L: Tunus’ta do du, Yüksek ö renimini Fransa Lyon 
Üniversitesi’nde “Gazetecilik” alan nda tamamlad . Daha sonra uluslara-
ras  ili kiler konular nda yüksek  lisans ve doktora yapt . Tunus El Ahbar 
Gazetesi Yaz  leri Müdürlü ü görevinde bulundu. 1992 y l nda Türkiye’ye 
yerle ti ve Kanal 7 televizyonun ilk Arapça haber spikeri oldu. Çe itli Arap 
gazete ve televizyon kanallar n n Türkiye temsilcili i görevinde bulunan Dr.
Adil, halen TRT Arapça kanal nda haftada iki gün “Wejhat Nazar” (Bak  
Aç lar ) adl  tart ma program n  sunmakta, Al Arab Gazetesi ve Assabah 
Gazetesi kö e yazar  olarak çal maktad r. Tunus El Manar Üniversitesi 
misafir ö retim üyesidir. Türk-Arap ili kileri uzman  olarak, bu sahada çok 
say da ara t rmalar ve makalelere sahiptir. Ayn  zamanda Ankara merkezli 
Türk-Arap Bilim Kültür ve Sanat Derne i Ba kan  olarak Ankara’da ikamet 
etmekte olup; hem Tunus hem Türkiye Cumhuriyeti vatanda d r.

“O kadar bakir bir 
zemin var ki; size 
aç k. Risk almal  yat -
r m yapmal . Oralar  
sadece pazar olarak 
görmemek laz m. Ya-
t r m yap p o kaynak-
lara sahip olmal s n z. 
Halklar size aç k. Size 
güveniyor.”

Türk Arap Ara t rma 
ve Strateji Enstitüsü 
Ba kan  Dr. Muham-
med Adil, devrim 
sonras  ortaya ç kan 
resmi ve Türk–Arap 
ili kilerini de erlen-
dirdi. Arap Bahar  
ya ayan ülkelerin 
yeniden yap land r l-
mas nda Türkiye’nin 
stratejik önemi ol-
du una dikkat çeken 
Adil, “Bu ülke halklar  
Türkiye’yi art k ta e-
ron görmek istemi-
yor. Yeter ki Türkler 
gelsin. Yat r m gelsin. 
Ortak olmal s n z. 
Kurumsal temsilcilik-
lerle yeni dostluklar 
kurulmal . Devletin 
d nda kurumsal bir 
yap  olmal . OST M 
gibi, TOOB gibi kuru-
lu lar bölgede inisiya-
tif almal .” diyor. 
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Yemen yakla k 25 milyonluk nüfusu 
ve 528.000 km2’lik yüzölçümüyle, 
1361 dolarl k ki i ba na milli geli-

riyle, büyük ve zengin kom ular n n tersine 
küçük ve fakir bir Ortado u ülkesi… Ya a-
d m z konjonktürde birçok ülkede oldu u 
gibi Yemen’le Türkiye aras nda s cak rüz-
garlar esiyor. Nitekim son iki y lda en üst 
düzeyde toplant lar ve kar l kl  ziyaretler 
yap ld . Biz de Ostim olarak Yemen top-
lant lar nda aktif olarak yer al yoruz. Özel-
likle Yemenli dostlar m z n organize sanayi 
bölgesi kurmak konusundaki taleplerine 
cevap vermeye çal -

yoruz. 22-25 Kas m 
tarihlerinde Ba bakan 

Yard mc s  Sn. Bülent 

Ar nç’la birlikte resmi 

ve özel sektör temsil-

cilerinden olu an yak-

la k 50 ki ilik bir he-

yetle Yemen’in ba kenti 

Sana’ya gittik. 6. dönem 

KEK (Karma Ekonomik 

Komisyon) toplant s  yap ld ; DE K (D  

Ekonomik li kiler Kurulu) Türk-Yemen  

Konseyi 3. Toplant s  yap ld . Bu seyahatte 

DE K’in Türkiye’nin d  politikas na ekono-

mik ve i  âleminin katk s  anlam na ne kadar 
önemli i ler yapt n  bir kez daha gözlem-
ledim. 

Yemen küçük ve fakir bir ülke olmakla bir-
likte birçok aç dan önemli bir ülke… Co ra   
aç dan Arap yar madas n n en güneyinde, 
zengin petrol ülkelerine kom u, K z ldeniz 
ve Süvey  Kanal ’n n giri inde, Afrika Boy-
nuzunun hemen kar s nda stratejik bir nokta-
da… Ülkemiz için hiç tart mas z Yemen’in 
duygusal bir taraf  da var. Yemen Türküsü 
adeta birkaç nesil öncesinde vatan savunma-
s  için yokluk içinde cepheden cepheye ko-
an dedelerimizin ac  hat ralar n  canland r r. 
çimizdeki yak n tarihin hüznüdür Yemen 

Türküsü… Duyguland m z zaman söyle-
riz; hatta duygulanmak için söyleriz Yemen 
Türküsü’nü… Yemen  ziki olarak uzak ama 
içimizde bir yerlerde hissetti imiz hat ralar-
d r. Çünkü Koç Yi itlerimizin gidip de gel-
medi i bir yerdir. Analar n babalar n kara 
ba lad , k zlar n gidenin ard ndan a lad  
bir yerdir. Yemen asl nda  ziki bir mekan n 
ötesinde bir hüznün ifadesidir.

Buras  “Hu  mu” yoksa “Mu  mu” tart ma-
lar n  müzik insanlar na, askerlerimiz bo u-
na m  gönderildi, yoksa Avrupa’dan Süvey  
Kanal na geçi i engellemek için stratejik bir 
n o k t a n n savunmas  m  yap ld  

tart malar n  strate-
jistlere, Hicaz Ye-
men cephesi kutsal 
topraklar  savunmak 
için gerekliydi tart -
malar n  din adam-
lar na, yedi cephede 
sava maya gerek 
var m yd  tart ma-
lar n  da tarihçilere 
b rak p Yemen se-
yahati dolay s yla 

ya ad m z konjonktürün Türkiye için 
ne ifade etti ini yorumlamaya çal ay m.

Yemen’de l k bahar ya an yor
Ortado u karma k bir süreçten geçiyor. Ge-

li meler, bu süreçte proaktif bir rol üstlenme-
ye çal an ülkemizi de çok yak nda ilgilen-
diriyor. Dostluklar dü manl klar k sa sürede 
yer de i tiriyor. Birbirlerine karde im diye 
hitap eden devlet adamlar  k sa sürede dü -
man olabiliyor. Ortado u adeta dü man kar-
de lerin sevgi ve nefret ikileminde sürekli 
yer de i tirdi i bir bulmaca haline geldi. 
Ancak Yemen di er ülkelerden farkl  olarak 
bu de i im sürecini yumu ak bir geçi le at-
lat yor gibi… Mesela Yemen Devlet Ba kan  
halen Sana’da ya yormu . Onun zaman nda 
bürokratl k yapm  ki iler halen i lerinin ba-

ndalar. Dolay s yla bir intikam psikolojisi 
yok. u anda önümüzdeki bir y l içinde ya-
p lacak seçimlere ve anayasa de i ikli ine 
odaklanm  durumdalar. Geli mi  ülkelerin 
Yemen üzerinde farkl  politikalar n n olma-
mas  da Yemen’de sular n durulmas n  sa -
lam  gibi… 

Yemen’in d  ticareti 2011 y l nda toplam 17 
milyar dolar civar nda gerçekle mi . hracat-
lar  10 milyar dolar civar nda olup en önemli 
kalemler petrol, do algaz, likit gaz gibi ham 
enerji kaynaklar … En çok ihracat, Çin’e ( 
2,3 milyar USD) ve Tayland’a (1,3 USD) ya-
p lm . thalatta en önemli kalem ise i lenmi  
petrol ürünleri olup en yüksek ithalat  Birle-
ik Arap Emirlikleri (1,1 milyar USD) ve 

S. Arabistan’dan (900 bin USD) yapm lar. 
Birkaç y ld r devam eden üst düzey temas-
lara ra men Türkiye ile Yemen aras ndaki 
d  ticaret hacmi ancak 350 milyon USD 
düzeyine ula m . Türkiye Yemen’in ithalat 
yapt  ülkeler aras nda 16. s rada iken, ih-
racat yapt  ülkeler aras nda 57. s rada yer 
alm . Yani hem mutlak rakam olarak, hem 
de göreceli olarak Türk-Yemen ticari ili ki-
leri dü ük düzeyde kalm . Türkiye 2015 y l  
için 1 milyar USD’lik ticareti hede  edi ini 
aç klad . 

Türkiye de Yemen’e yard m yap yor 
Özellikle kuzey kom ular  Suudi Arabistan 
Yemen’e çok yard m yap yor. Her ne kadar 
bu yard mlar n sadece Yemen’i kalk nd r-
mak için de il ayn  zamanda kontrol alt n-
da tutmak için yap ld  iddia edilse de bu 
yard mlar n Yemen ekonomisi için büyük 
önemi var. New York’ta yap lan Yemen’in 
Dostlar  Toplant s nda Türkiye, Yemen’in 
ekonomik ve kültürel kalk nmas nda kulla-
n lmak üzere 100 milyon USD katk  sa la-
yaca n  aç klad .

1980’lerde çal t m o zamanki Devlet Sana-
yi çi ve Yat r m Bankas ’nda Almanya’dan 
Türkiye’ye yard m amaçl  gelen fonlar  ha-
t rlad m. Almanya Türkiye’ye yapt  yar-

d mlarda malzemelerin Almanya’dan al n-
mas n , uzmanlar n da Alman olmas n  art 
ko ard . Uzmanlar n bir k sm n  da özellikle 
Türk kökenli Alman vatanda lar ndan se-
çerdi. Türkiye’nin di er ülkelere yard m 
yapacak olmas  onur verici, ancak bunu 
Almanya gibi bir strateji içinde yapmas  
gerekir; mutlaka da öyle yapacakt r. Aksi 
takdirde Yemen gibi kendi içinde düzeni 
oturtamam  ülkelerde bu tip yard m-
lardan istenen amaç hâs l olmayabilir. 
Yemen’de yolsuzluk yayg n ve fakir halk 
yolsuzluklardan bunalm  durumda...

Türkiye de dahil baz  ülkeler Yemen’e yar-
d m için kollar  s varken çok uluslu irketler 
de Yemen’i sömürmek için paçalar  s va-
m lar. Yemen’in dostlar  toplant s  New 
York’ta yap l rken çok ortakl  irketler de 
Yemen’den alacaklar  LNG (likit do al 
gaz)’yi New York’a götürmek üzere anla -
maya varm lar. Konsorsiyumun ba nda 
%39,62’lik payla Frans z Total  rmas  var. 
kinci en yüksek paya sahip olan  rma ise 

%17,22 payla Amerikan Hunt Oil Com-
pany…

Buraya kadar anlatt klar mda bir gariplik yok 
gibi… Peki bu operasyonda garip olan nedir? 
Bu  rmalar n Yemen’le yapt  anla maya 
göre LNG  yat  3,2 dolar / mbtu (milyon Bri-
tish thermal units)… Peki LNG’nin uluslar 
aras  pazarlardaki  yat ne kadar? 13-18 USD 
/ mbtu… Yani uluslararas   yatlar n be te 
biri oran nda ucuz bir  yatla anla ma imza-
lanm . Peki bu anla madan dolay  Yemen’in 
kayb  ne kadar? Y ll k 2,8 milyar USD (yani 
toplam Yemen milli gelirinin %8’i) Peki bu 
anla ma kaç y ll k? Toplam 20 y ll k (Ekim 
2009’da ba lad ; 2029’da sona erecek). Ger-
çi yeni yönetim 3,2 dolarl k tutar  7 dolara 
ç karm ; ancak yine de uluslararas   yatla-
r n çok alt nda… (Bilgiler “Yemen: Total’s 
Unfair Gas Prices” makalesinden al nm t r: 
http://www.publici.com/globalvoices/con-
tent/yemen-totals-unfair-gas-prices-0)

Yemen’de heyetimize gösterilen teveccühle 
bu haberi kar la t rd mda ke ke Yemen ve 
Yemen gibi ülkelerle do al kaynaklara daya-
l  ticareti esas alan bir model geli tirilebili e 
diye dü ündüm. Baz  modellerde belirleyici 
olabilmemiz için herhalde daha güçlenme-
miz gerekiyor. Tarihte oldu u gibi bugün de 
güçlü olan n borusu ötüyor; onun d ndaki-
ler parazit yap yor.

Yemen’den
izlenimler

Abdullah ÇÖRTÜ

acortu@hotmail.com

"Yemen küçük ve fakir bir ülke ol-
makla birlikte birçok aç dan önemli 
bir ülke… Co ra   aç dan Arap 
yar madas n n en güneyinde, zengin 
petrol ülkelerine kom u, K z ldeniz 
ve Süvey  Kanal ’n n giri inde, Afrika 
Boynuzunun hemen kar s nda stra-
tejik bir noktada… Ülkemiz için hiç 
tart mas z Yemen’in duygusal bir 
taraf  da var. Yemen Türküsü adeta 
birkaç nesil öncesinde vatan savun-
mas  için yokluk içinde cepheden 
cepheye ko an dedelerimizin ac  
hat ralar n  canland r r."
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Demiryoluyla yük ta ma yayg nla t r l yor

hracatç lar ticari 
istihbarat  ke fetti

PGlobal Küresel Dan manl k  rmas , 
Türkiye’nin ta ma haritas n  ç ka-
r yor. Y ll k 200 bin ton yük ta ma 

kapasitesi olan noktalar tespit ediliyor. Ba -
ta organize sanayi bölgeleri olmak üzere, 
ray hatlar na 30 km uzakl kta olan tesisler 
belirleniyor. Türkiye’nin demiryolu a na 
ba lanmas  hede  enen bölgeler ortaya ç ka-
r l yor. TCDD’nin bu yap lanmas na zemin 
olu turacak ara t rmay  yapan PGlobal,  ayn  
zamanda Türkiye’nin sanayi envanterini ç -
karm  olacak.

Yük ta mac l nda karayoludan rayl  sis-
teme geçmekle dörtte bir oran nda maliyet 
kazan m  sa lanacak. 100 adet t r ile yap -
lan ta mac l kta harcanan enerjiye e  olarak 

bir tren seferi yap labiliyor. Gelecekte rayl  
ula m bu bak mdan da stratejik konumda 
olacak. 

Di er yandan literarüre göre karbon emisyon 
oran : karayolu ula mda 12km’de 1kg iken 
rayl  ula mda 42 km’de 1kg.  

Ayn  y l n verilerine göre: karayolu ula -
m nda 1.228.928 kaza oldu ve bu kazalarda 
3.835 ki i ya am n  yitirdi, 238.074 ki i ya-
raland . Demiryolu ula m nda ise 2011 y -
l nda 177 adet kaza gerçekle ti. Bu kazalarda 
71 ki i ya am n  yitirdi, 112 ki i yaraland .

2023 hede  erinde demiryolu a lar n n geni -
letilmesi yer al yor. Y lda 25 milyon 421 ton 
yük ta mac l  yap lan demiryollar nda bu 
oran n yat r mlara paralel olarak art r lmas  
bekleniyor. Mevcutta 322 adet iltisak hatlar -
n  bu çal mayla yayg nla t rmak hede  eni-
yor. Bu ba lamda demiryolu a lar na 30 km 
yak nl ktaki yük potansiyeli olan bölgelerde 
yap lacak yeni ba lant  hatlar yla bu hede  e-
re ula labilecek.

Avrupa’da özellikle Bolon-
ya ( talya) bölgesinde yük 
ta mac l n n %44’ü rayl  
sistemler üzerinden yap l -
yor. Yine Nürnberg (Alman-
ya) gibi bölgelerde bu oranlar çok yüksek. 
Türkiye’nin u andaki yük ta mac l ndaki 
rayl  sistem oran  %3.5. Bu oran n geli mi  
ülkeler ba lam nda en az %15-20 oranlar na 
getirilmesi gerekiyor. 

Bu hede  ere ula mak için gerek demiryol-
lar n n geni letilme çal malar  gerekse yük 
potansiyeli olan bölgelerde ba lant  yollar -
n n kurulmas  önem kazan yor. TCDD’nin 
ba latt  ön  zibilite çal mas n n 18 ayda 
tamamlanmas  öngörülüyor. PGlobal yetki-
lileri bu süreyi daha k sa bir sürede tamam-

lamay  ön görüyor. Bünyesinde 
haritac lar ve proje koordinatör-
leriyle 7 bölgenin envanterini ç -

kar yorlar.

Türkiye’de 180 adet OSB’lerin bir k sm  
faaliyet d  bir k sm  da lojistik olarak daha 
farkl  konumlarda olmas  gerekiyor. Yük ta-

mac l  bak m ndan yap lan bu çal may-
la; Lojistik köyler de kurulabilecek. Ad m 
ad m yap lacak saha çal mas n n ard ndan 

en optimal noktalar belirlenecek. Direkt ba -
lant  hatlar  kurulmas n n uygun olmad  
yerlerde ise belirli lojistik merkezleri kuru-
lacak. Bu bölgelerde birle ecek yükler rayl  
sisteme aktar lacak. 

Bir çok ülkede ekonomi,  nans ve yat r m 
dan manl  yapan PGlobal, i birli i kuru-
lu lar na analizler yapmaya ba lad . Bu saha 
taramas yla yük kapasiteleri ve ihtiyaçlar 
belirleniyor. 2. a amada TCDD ile birlikte 
belirlenecek bölgelerde demiryollar n n yak-
la k güzergahlar  tespit edilecek.  

Ekonomi Bakanl  taraf ndan desteklenen e i-
tim; uluslararas  rekabetçili imizi güçlendir-

mek ve yerli t bbi cihaz üreticilerimizin nitelikle-
rini art rarak uluslararas  pazardan daha fazla pay 
almalar n  sa lamak amac  ile yüzünü ihracata 
dönmü  üreticilerle birlikte yap ld .

Medikal Küme taraf ndan gerçekle tirilen e iti-
min odak noktas ; uluslararas  ticarette bilginin 
önemi, ça da  ihracat n stratejisi ile ileri sat  tek-
nikleri ve ihracat pazarlamas nda  yatland rma-
ürün-bayi yönetimi teknikleri üzerinde yo unla t . 
Kat l mc  kursiyerler, yap lacak olan pazar ya da 
ürün odakl  ara t rman n hangi gerekçe ve gerçek-
ler üzerinden yap lmas  gerekti i konusunda bilgi-
lendirilerek, teorik konularda bilgi sahibi oldular. 
E itmen Yaman Koç ayr ca; ticari faaliyetlerdeki 
36 Strategem'in önemini vurgulayarak her birini 
detayl ca tüm kursiyerlerle payla t .

kinci haftada gerçekle tirilen e itimin odak nok-
tas ; pazar ara t rmas n n yap lmas  ve mü terile-
rin bulunmas n n uygulamal  olarak tüm kursiyer-
lere anlat lmas  oldu. Haftan n son dersinde bütün 
kursiyerler kendi belirledikleri spesi  k ürünlerin 

pazar ara t rmalar n  gerçekle tirebilecek konum-
lara geldiler.

Son hafta e itiminde tüm kat l mc lar kon imen-
tolar üzerinden ürünlerinin takibini yapabilecek, 
hangi piyasaya hangi zaman ve ko ullarda girme-
leri gerekece inin kararlar n  verebilecek duruma 
gelmi  oldular.

13 Ekim Cumartesi günü gerçekle tirilen serti-
 ka töreni ile birlikte hem e itimciler bu alanda 

yetkinliklerini belgelemi  oldular hem de proje 
kapsam nda devam ettirilecek olan faaliyetlerde 
 rmalar  ad na aktif rol üstelenebilecek konuma 

geldiler.

hracat Kapasitesini Geli tirme Projesi kapsa-
m nda, e itim sonras nda yurt d  pazar   odakl  
geziler ve yurt d  al m heyetlerinin daveti ger-
çekle tirilecek. 

Medikal Küme’nin 25 Eylül – 13 Ekim 2012 
tarihleri aras nda gerçekle tirilen “Uluslararas  
Pazarlama ve Ticari stihbarat E itimi” OST M 
bünyesinde bulunan M küme üyelerine  de ve-
rilmeye devam ediyor.  

Ula mda yo unlu u olu turan yük 
ta mac l nda rayl  sistem alt yap s  

geni letiliyor.

Türkiye’nin ray hatlar na 30 km uzak-
l ktaki tesislerin yüklerini rayl  sisteme 
aktarmak için saha ara t rmas  ba lad .  
Bu amaçla TCDD geni  bir ön  zibilite 
çal mas  ba latt . 

OST M Medikal Sanayi Kümelenmesi, üretici  rma üyelerine Uluslararas  Pazarlama 
ve Ticari stihbarat e itimi düzenledi.
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Aç l  törenine Ba bakan Yard mc s  
Bülent Ar nç, Sanayi ve Ticaret Önce-
ki Bakan  Ali Co kun, Ankara Sanayi 

Odas  Yönetim Kurulu Ba kan  Nurettin Öz-
debir, OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan 
Ayd n ve davetliler kat ld . 

Törenin ilk konu mas n  yapan M TEK Yöne-
tim Kurulu Ba kan  brahim Cenk Polat, sana-
yiciler için motivasyonun önemini vurgulad . 
Günümüzde, üreten ve tüketen ülkelerin s n f-
land n , küresel rekabetin en keskin seviyeler-
de hissedildi ini belirten Polat, üretimin olgusu-

na dikkat çekti. 
Ba kan Polat, 
Hindistan, Çin, 
Tayvan, Güney 
Kore gibi daha 
fazla üreten ül-
kelerin daha ileri 
gitti ini, Yuna-
nistan gibi üre-
tim etkinli ini 
azaltan, tüketen 
ülkelerin geriye 
gitti ini belirtti.

“OST M, üreten ba ar l  bir kurulu ”
Makina malat Teknolojileri htisas Organi-
ze Sanayiciler Derne i’nin önemli bir kurum 
oldu unu ifade ederek sözlerine ba layan 
Ba bakan Yard mc s  Bülent Ar nç, üretim, 
istihdam ve ihracat n kendileri için de erli 
oldu unu aktard . OST M’in uzun y llard r 
sadece Ankara’ya de il ba ka ülkelere ör-
nek olacak ekilde çok güzel üretim yapan, 
istihdam sa layan ba ar l  bir kurulu  oldu-
unu söyleyen Ar nç, “2023 y l , Hükümeti-

miz aç s ndan sanayide, üretimde, ihracatta, 
istihdamda, ki i ba na dü en milli gelirde 
bize büyük hede  er koyuyor. E er 500 mil-
yar dolarl k ihracat yapacaksak ki u anda 
140 milyar dolar  bulan y ll k bir ihracatla 
kar  kar yay z, bu ihracat  neyle yapaca-

z, sanayiyi, kapasiteyi, üretimi çal t rmak 
suretiyle" eklinde konu tu. M TEK’in yeni 

binas nda önemli hizmetler gerçekle ece i-
ni an msatan Ba bakan Yard mc s  Ar nç, 
sanayi-üniversite i birli i, sanayici-e itimci 
i birli i, kümelenme, KOSGEB destekleriy-
le geli melerin devam edece ine temas etti.

“M TEK ufuk aç yor”
ASO Ba kan  Nurettin Özdebir de 
Ankara'n n, 20 seçkin üniversitesi, 6 tekno 
park  ve savunma sanayinin kente getirdi i 
ayr  bir i  yapma kültürüyle ciddi ilerleme 
kaydetti ini, adeta bir silikon vadisi olu tu-
unu söyledi. Kentin organize sanayi bölge-

leriyle de fark yaratt n  anlatan Özdebir, 
"Bunun do al bir sonucu olarak makine ima-
lat nda da Ankara bir ihtisas merkezi olmaya 
ba lad . Bu yüzden M TEK'in Ankara için 
son derece önemli, ufuk açan bir çal ma ol-
du unu belirtmek isterim" dedi.

Mesleki e itim merkezlerinde e i-
tim gören ö renciler, Ç rak E iti-
mi ve Ö retimi Vakf ’nca 2012-

2013 e itim sezonu için haz rlanan elbise 
ve k rtasiye malzemelerini teslim ald . Vak f 
merkezindeki törende bir konu ma yapan 
Ba bakan Yard mc s  Bülent Ar nç ç rakl k 
e itiminin önemine de indi. Ç rak e itimine, 
mesleki ve teknik e itime Türkiye'nin çok 
ihtiyac  oldu unu söyleyen Ar nç, yap lan 
i in küçümsenmemesi ve hor görülmemesi 
gerekti ine i aret ederek "Biz size muhtac z, 
Türkiye size muhtaç. Çünkü ç rak denince, 
arkadan kalfal k, arkadan ustal k denince bir 
i i en iyi yapan insan akla gelir" dedi.

"Eskiden bir mesle i ö retirken ustalar, 
büyüklerimiz o kadar itina gösterirlerdi, di-
yelim ki bir yemeni, bir tamirci. Her sanat 
dal nda insanlara o kadar iyi e itim verirlerdi 
ki sonunda ku aklar n  birlikte tak n rlar, 'sen 
art k bu i i yapabilirsin' derlerdi. E er sonra 
yapt  i lerde bir aksakl k ç karsa papucu 
dama at l rd . Bu gelenek o zamandan kalan 
bir ey. Herkesin yapt  i  çok iyi olmak 
zorundayd " diyen Ba bakan Yard mc s , bu 
gelenekle yeti enlerin Türkiye'de çok hay rl  
i ler yapt na inand n  söyledi.

“Gelece iniz parlak”
Konu mas nda OST M’le ilgili bir tespitini 
de payla an Bülent Ar nç, ç rakl k e itimi 

alanlar n, OST M'de 
çal anlar n büyük 
ço unlu unu olu tur-
du unu belirtti. Ar nç, 
sözlerini öyle sürdür-
dü:  "Yapt n z i  çok 
güzel bir i . Türkiye'de 
ço u zaman, 'ne de-
mek ç rakl k, okuya-
l m, liseye gidelim, 
oradan üniversiteye 
gidelim, arkas ndan 
da nas l olsa maa l  bir 
i  buluruz' diyenler ola-
bilir. Ama Türkiye'de 
ya yorsunuz, belki 
a abeylerinizden, abla-
lar n zdan üniversiteyi 
bitirenler de vard r. 
Üniversiteyi bitirmek ayr  bir ey, kamuda hiz-
met almak ayr  bir ey. Özel sektörde de bunun 
bir kar l  yoksa ço u zaman i siz kal nabili-
yor. O yüzden üniversite mezunu olup, küçük 
bir sermaye ile i e ba layan, i portac l ktan belki 
bir dükkân açamaya giden, lokantac l k yapma-
ya ba layan üniversite mezunlar  var." 

Ç rakl k e itimi ö rencilerine 'gelece iniz par-
lak' diye seslenen Ar nç, Türkiye'nin kalk nma-
s nda bu ö rencilere büyük görev dü ece ini 
ifade etti. Bülent Ar nç, "Neyle yapaca z bunu, 
büyüyerek, geli erek yapaca z ve Türkiye'nin 
sanayile mesi sizlerin elleriyle olacak" eklinde 
konu tu.

TBMM Ba kanvekili Mehmet Sa lam da 
mesleki e itimin önemine de indi. Sa lam, 
"Gerek sanayisini, gerek ihracat n , gerekse 
ki i ba na dü en gelirini özellikle de ulusal 
gelirini a a  yukar  son 10 y lda 3 misline 
yak n art ran bir ülke olarak mutlaka mesleki 
e itime ihtiyac m z var" dedi. OST M Ba -
kan  Orhan Ayd n ise 5 bin i letmenin bu-
lundu u OST M'de kaliteli üretim yapmaya 
çal t klar n , bunun en önemli aya n  ise 
nitelikli elemanlar n olu turdu unu söyledi. 
Konu malar n ard ndan temsili olarak iki 
ö renciye giyecek ve k rtasiye ürünlerini 
verildi.

Ar nç: Ostim dünyaya örnek oluyor

Ustalar ç raklar  giydirdi 

Ostim- vedik Organize Sanayi bölgele-
rinde faaliyet gösteren, makine imalat 

teknolojilerine yönelik çal malar yapan 
orta ölçekli sanayicilere yönelik kurulan 
Makina malat Teknolojileri htisas Or-
ganize Sanayiciler Derne i’nin (M TEK) 
hizmet binas  aç ld . Ba bakan Yard m-

c s  Bülent Ar nç törendeki konu ma-
s nda, OST M’in ba ka ülkelere örnek 

olacak ekilde çok güzel üretim yapan, 
istihdam sa layan ba ar l  bir kurulu  

oldu unu belirtti.

Ç rak E itimi ve Ö retimi 
Vakf  taraf ndan her y l 
geleneksel olarak gerçek-
le en elbise ve k rtasiye 
malzemesi da t m n n 
25’incisi Vak f merkezinde 
yap ld . OST M'de çal an-
lar n büyük ço unlu unun 
bu e itimi ald n  kayde-
den Ba bakan Yard mc s  
Bülent Ar nç, ç rakl k 
ö rencilerine seslenerek 
“Türkiye'nin sanayile mesi 
sizlerin elleriyle olacak.” 
dedi.

Ç rak e itimine, mesleki ve teknik e itime Türkiye'nin çok 
ihtiyac  oldu unu anlatan Ba bakan Yard mc s  Bülent 
Ar nç, ç rakl k e itimi alanlar  OST M'de çal anlar n büyük 
ço unlu unu olu turdu unu belirtti. Bu y l ki elbise da t m-
lar ndan 2 bin ç rakl k ö rencisi yararland .

Elektrik 
motorlar nda 
verimlilik 
anlat lacak
Ostim OSB Enerji Yönetim Birimi ta-
raf ndan 12-13 Aral k 2012 tarihlerinde 
"Sanayide Kullan lan Elektrik Motorla-
r nda Enerji Verimlili i" konulu e itim 
düzenleniyor. Ostim OSB  rmalar na 
yönelik olarak OSB Müdürlü ü toplant  
salonunda gerçekle ecek e itimde “Mo-
tor ve Sürücü”, “Plc, Panel, Scada, alt 
Malzemeleri” ba l klar  alt nda bilgilen-
dirme yap lacak.

stek ve 
önerilerinizi 
iletebilirsiniz
OST M Mü teri li kileri Koordinatör-
lü ü, sizlere daha iyi bir hizmet vermek 
için faaliyette. Ücretsiz hatt m zdan ve 
www.ostim.org.tr adresi ileti im sayfa-
s ndaki “Mü teri stek, ikayet ve Öneri 
Formu”ndan istedi iniz her konuyu bize 
iletebilirsiniz.
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Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan 2 ba-
bayi it buldu unu söyledi. Ard ndan 
yerli otomobil üretimimizin ancak 

2023’de olabilece ini belirtti. 

Bürokratlar n  Almanya’ya Opel ve 
Wolsvagen'e gönderen Sanayi ve Teknoloji 
Bakan  Nihat Ergün, yerli otomobille ilgili 
yanl  bir alg lama olu tu unu da belirtirken, 
"Herkes yerli otomobili benim yapaca m  
san yor. Biz sektörü buraya yönlendirmeye 
çal yoruz. Bu i te kamu ortakl  bile olmaz. 
Aksi halde k nan r z" diye konu tu. Otomo-
tiv  rmalar m za büyük i  dü tü ünü akta-
ran Ergün, Koç Grubu'nun Fiat ve Ford'a bu 
tekli   yapmas , takip etmesi laz m. OYAK' n 
Renault'a yerli markay  teklif etmesi, bu cesa-
reti göstermesi laz m. Ciddi kamuoyu deste i 
var" demi ti.

Di er yandan; Malezya'n n yerli otosu 
Proton'u yapan efsanevi lider Mahathir 
Mohamed'in , "Bir Türk otomotiv  rmas yla 
görü üyoruz. Önce Türkiye'de Proton üretip, 
ard ndan da bir Türk arac  geli tirmek istiyo-
ruz" aç klamas  duyuldu.

Yerli otoya Asyadan talip olan Malezya'n n 
Eski Ba bakan   Mahathir Mohamed, önce 
Proton markal  araç üretilece ini, ard ndan 
da yerli otomobil için dü meye basacakla-
r n  söyledi. 1983 y l nda, Ba bakan oldu u 
dönemde Malezya'y  yerli otomobiline ka-
vu turan eski Ba bakan Mahathir Mohamed, 
Türkiye'de bir  rmayla üretim konusunda gö-
rü tüklerini duyurdu.

Proton örne i
15 bin çal an yla 19 y lda dünya 10'uncusu 
oldu. Malezya'n n eski Ba bakan  Mahathir 
Mohamed, 1983'te kurdu u Proton ile ülkeyi, 
dünyan n en büyük 10'uncu pazar  haline ge-
tirdi. Proton'un ülkesinde pazar pay  yüzde 60.

Lotus'u 2003'te devrald
Teknolojik altyap s  oldukça yüksek olan Pro-
ton, 9 farkl  modelin üretimini gerçekle tiri-
yor. Proton, üst s n fa ise 9 y l önce devrald  
Lotus ile ad m att . 

Kas m ay  içinde Uluda  Üniversitesi 
de Ar-Ge günlerinde Yerli Otomo-
bili Üretimini konu etti. UÜ Mü-

hendislik Mimarl k Fakültesi Ö retim Üyesi 
Prof. Dr. Ferruh Öztürk'ün yönetti i panele, 
Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k 
Fakültesi'nden Prof. Dr. Orhan Alanku , At -
l m Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden 
Prof. Dr. Bilgin Kaftano lu, Bosch A . Tek-
nik Genel Müdürü Dr. Andreas Wolf ve Os-
tim Vakf  Yönetim Kurulu Ba kan  ve Yavuz 
Motor’un sahibi Doç. Dr. Sedat Çelikdo an 
kat ld . Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Sürmen de Mimar Sinan Mü-
hendisler Birli inde ayn  konulu seminer de 
görü lerini dile getirdi.

Dünya otomobil üretim tarihinde nerede-
yiz? Nereden ba layabiliriz? Sorular ortak. 
Görü ler de net. Bu konuda etkin ve yetkin 
isimlerin görü leri özetle öyle:

 Yerli Otomobil için yerli motor ve aktar-
ma organlar  üretmeliyiz. 

Hibriti atlay p elektrikli teknolojiye ARGE 
yat r m  yapmal y z. 

 Akü teknolojilerine yönelmeliyiz. 
 Ni , konsept modeller tasarlamal y z.
 Marka pazar nda k r lma alanlar n  de er-

lendirmeliyiz.
 En geç 5 y l içinde üretime geçmeliyiz.
 Bor gibi alternatif yak t teknolojilerine 

AR-GE yapmal y z.
 Ya l , engelli ve obezler içi modeller üre-

tilebilir.

Gelecek elektrikli 
araçlarda

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Sürmen Ankara'da Mimar Si-

nan Mühendisler Bir-
li ine misa  r oldu. 
11.11.2012 Pazar gü-
nü kahvalt l  olarak 
gerçekle en programa 
konu mac  olarak kat -
lan Prof. Sürmen, Yer-
li otomobil konusunda 
bir konu ma yapt . 
Programa 130 civar n-
da mühendis ve mimar 
kat ld . 

Prof. Dr. Ali Sürmen görsel ögelerle verdi i 
konu mas nda otomobilin Dünya'daki k sa 
tarihçesini, Türkiye'de otomobil ve uçak ala-
n nda verilen üretim mücadelelerini anlatt . 

Dünya'da otomobillerin en önemli parças  
olan motorlar n üretimi için geli tirilen kav-
ramlar n asl nda yirmili ve otuzlu y llarda 
bilindi ini ancak CRDI, HDI gibi son za-
manlarda kullan lan teknolojilerin malzeme 
ve elektronik teknolojisinin geli mesi ile 
doksanl  y llarda ba ar labildi ini bahsetti. 

Dünya'da otomobil kavram n n yenilenme 
a amas nda oldu unu, ortalama 1,5 ki i ta -
yan otomobillerin 1100 kg yerine daha ha  f 
tasar mlar üzerinde çal ld n  anlatt . 1,5 
insan n a rl  olan yakla k 150 kg' ta mak 
için 1100 kg'l k bir otomobili de ta mak ge-
rekti ini ve bunun da büyük bir israf oldu u-
nu dile getiren Prof. Sürmen, yak n gelecekte 
elektrikli otomobillerin çok yayg nla aca n  
ve piyasada hakim duruma geçece ini dile 
getirdi. 

Türkiye'nin elektrikli otomobiller konusun-
da çal malar yapmas  gerekti ini, eme ini 
bu alanda sarf etmesi gerekti ini dile getiren 
Prof. Sürmen, hibrid otomobillerin yak nda 
piyasadan silinece ini ve yap lan yat r mla-
r n da at l kalaca n  dile getirdi. 

5 y l içinde üretmeliyiz
Sürmen, Türkiye yerli otomobili be  y l içe-
risinde üretemez ise çok geç kalm  olaca-

n , çünkü Dünya'da otomobil kavram n n 
de i mek üzere oldu unu, be  ki ilik otomo-
biller yerine daha ha  f tek ki ilik koltuklar  
olan otomobillerin seri üretimlerinin yak n 
oldu unu dile getirdi. 

Otomobil üretmek için her türlü teknolojiye 
sahip olan Türkiye'nin bunu ancak Devlet 
marifeti ile gerçekle ecek bir organizasyon 
ile ba araca n  dile getirdi. Uluslar aras  pi-
yasa ile çok fazla içli d l  olan baz  büyük 
holdinglerin bu alana girmekten görecekle-
ri muhtemel bask  ile imtina ettiklerini dile 

getiren Prof. Dr. Ali Sürmen, yerli otomobil 
üretecek bir fabrikan n yakla k iki milyar 
dolara mal olaca n  tahmin etti ini söyledi.

Türkiye hibriti 
atlayarak elektirikli 
araçlara yo unla mal
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Sürmen, ''Hibrit, teknolojinin ara taksimidir. Tür-
kiye, buna geçmeye geç kalm t r. Türkiye'nin 
bununla u ra mas na gerek yoktur, bunu atlamas  
laz m'' dedi.

Prof. Dr. Ali Sürmen, Mimar Sinan Mü avir Mü-
hendis ve Mimarlar Birli i taraf ndan düzenlenen 
seminerde, motor ve ta t teknolojisinin nereden 
nereye geldi i, yeni araç ve ula m kavramlar , 
son yüzy lda sanayi hamlelerinin neden istenilen 
düzeyde olmad  ve ula m konseptlerinin ne ta-
rafa do ru gitti i konular nda bilgi verdi.

Son 20 y la kadar motor teknolojileri üzerindeki 
de i imlerin temel çal ma felsefesinden ziyade 
yak t ate leme ve nefes alma sistemlerindeki iyi-
le meler eklinde oldu unu ifade eden Sürmen, 
radikal de i imlerin ise araçlar n gövde yap la-
r yla ilgili aerodinamik ve malzeme teknolojileri 
üzerine oldu unu söyledi.

''Otomotiv teknolojilerinde gelinen noktada yeter-
li düzeydeyiz'' diyen Sürmen, hibritin Türkiye'nin 
asla üzerinde u ra mamas  gereken bir sistem ol-
du una dikkati çekti.

Sürmen, öyle devam etti:

''Hibrit teknolojisinin radikal verimlilik art lar y-
la ilgisi yok. Zahmeti, me akkati getirisinden bü-
yüktür. Hibrit teknolojinin ara taksimidir. Türkiye 
buna geçmeye geç kalm t r. Türkiye'nin bununla 
u ra mas na gerek yoktur, bunu atlamas  laz m. 
Motor ne zaman çok verimsizdir? Ancak rölan-
tide çal rken. Burada benzin motorunu kullan-
mak istemez. Belki o zaman ya elektrik motoru 
kullan lacak ya da elektrik motoru takviye olarak 
kullan lacak. Hibrit i te ancak o zaman verimi 
art racakt r. Hibrit, giderek komplike ve a r bir 
proje haline geliyor.''

Dünyan n gelece inin elektrikli araçlar üzerine 
kurulu oldu una i aret eden Sürmen, Türkiye'nin 
hibriti atlayarak elektrikli araçlar üzerine yo un-
la mas  gerekti ini söyledi.

Arac n beyni LPG 
beynine dönü türülmeli
LPG'nin çok verimsiz olarak kullan ld na da 
de inen Sürmen, unlar  kaydetti: ''LPG'nin 
verimli kullan lmas n  sa layacak elektronik 
denetim mekanizmalar  kullan lm yor. Araç 
LPG'li hale dönü türüldü ünde arac n kendi 
beyni bir kenara koyuluyor. LPG beyni diye bir 
ey yok, esas LPG'nin yak t özelliklerini kulla-

nabilecek ekilde bir beyin olmal . Bu, bizim 
üzerinde çal t m z projelerden biridir. Ara-
c n beyni LPG beyni ekline dönü türülmeli ki 
LPG'yi en iyi eklide kullanabilelim.'' 

YERL  OTOMOB L NE ZAMAN VE NASIL?
Dünya'da otomobil kavram  
yenilenme a amas ndad r. 
Ortalama 1,5 ki i ta yan 
araçlar n 150 kg. yerine 1100 
kg.'l k otomobilleri de ta mas  
büyük bir israft r.
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Ya l , engelli ve obezler için
 modeller üretilebilir

Tasar m, mühendislik ve prototip üretim 
hizmetleri alan nda faaliyet gösteren 
HEXAGON Dan manl k irketi Yö-

netim Kurulu Ba kan  Jan Nahum, Türkiye'nin 
kendi otomobilini üretmesinin zaman n n gel-
di ini vurgulayarak, " Markam zla insanlar n 
zihninde yer almal y z. 10 y l sonra elektrik-
li otomobiller gündemde olacak. Bu konuya 
a rl k vermeliyiz. Ayr ca ya lanan, engelli ve 
obez nüfusa hitap eden bir otomobil imdiye 
kadar piyasaya sunulmad ." dedi

Panelde konu an Hexagon Dan manl k ir-
keti Yönetim Kurulu Ba kan  Jan Nahum, 
Türkiye'nin ne yap p edip kendi otomobilini 
mutlaka yapmas  gerekti ini ancak u anda 
yabanc  yat r mc lar n gitmesini önlemek için 
her türlü deste i vermesinin art oldu unu 
söyledi. Türkiye'nin u anda yapmas  gereken 
eyleri s ralayan Nahum, "Varolan yat r mc -

lar yeni model getirmese de onlar  korumal , 
kollamal y z. Var olan üreticilerimiz rekabet 
edebilmeli ki Avrupal  üreticiler bizimle reka-
bet edemez hale gelsin. te bunlar  yapt ktan 
sonra ne yap p edip kendi otomobilimizi yap-
mal y z. Bizim üretim tesislerimiz zaten var 
ama Ar-Ge ve tasar m konusunda bir ad m 
öne gidemiyoruz. Oysa tesis marka yaratmaz. 
Marka olmas  için yarat c  olmal  ve dünya 
tüketicilerinin ne istedi ini bilmemiz laz m. 
Dünyadaki ya am biçimini, trendleri ö ren-
memiz laz m. Yabanc  orta m za, -sen bana 
para ver ben kendi markam  yaratay m- diye-
meyiz." eklinde konu tu.

Nahum, "Ni  Model" 
önerisinde srarl

 

nsanlar n zihninde 50 bin kelimelik bir 
kapasite oldu una i aret eden Jan Nahum, 
"Markam zla, insanlar n zihninde yer kapma 
sava  vermeliyiz." dedi ve "ya lanan, engelli 
ve obez nüfusa hitap eden hiçbir araç bugüne 
dek sunulmu  de il" diyerek tasar mc lara 
otomobil markas  konusunda tüyo verdi. 
Nahum, 2030'lu y llarda fosil yak tlar 
azalaca ndan, elektrikli arac n gündeme 
gelece ini ve imdiden bu yönde ara t rmalar 
yapman n yerinde olaca n  kaydetti.

Yavuz Motor'dan Doç. Dr. Sedat Çelikdo an 
da yap lan bir ara t rmaya göre 10 y ldan önce 
elektrikli otomobilin gündeme gelmeyece ini, 
ancak daha sonra bunlar n yayg nla aca n  
ifade ederek, "Elektrikli otomobilin geli mesi 
de akü teknolojisine ba l . Akünün hacmi ve 
arj süresiyle ilgili teknik problemler var. Biz-

ler e er otomobilde uluslararas  bir marka ol-
mak istiyorsak aküden i e ba lamal y z." dedi.

At l m Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi'nden Prof. Dr. Bilgin Kaftano lu da 
elektrikli araçlar n uzun vadede çözüm ola-
ca  görü ünü destekleyerek unlar  söyledi: 
"Türkiye bir an önce devlet politikalar yla da 
desteklenerek akü ve özel elektrik motorlar  
geli tirmelidir, bu konuda da yeti mi  yete-
nekli insanlar ülkemizde vard r."

Bor ve hidrojen önemli

Okan Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan 
Alanku ;   Hangi Otomotiv Üretimi? Sorusu-
nun cevab n  arayarak yerli otomotive giri  
yap yor. 

OEM – Original Equipment Manufactu-
rer 
–Toyota, Renault, Hyundai etc.(Türkiye)
ODM– Original Design Manufacturer 
–TOFA , Ford Otosan
OBM – Original Brand Manufacturer 
–TEMSA, BEKO/ARÇEL K

Orijinal Marka Üreticisi Olmak Önem-
li Katma De er Sa lad na dikkat çeken 
Alanku ;Ülke Rekabet Edebilirli i Ögele-
ri olan ; çilik,altyap , kaynaklar, e itim-
li, yenilikçi  i  gücü ile Firmalar  inovas-
yona zorlayan ,yenilikçi güçlü Pazar ve 
mü teriler,Dünya çap nda rekabetçi ilgili 
endüstriler,Firma Stratejileri, yönetimi, 
rakipler,Devletin Rolü ve Politikalar n n et-
kili oldu unu dü ünüyor.

Alanku ; HYUNDAI’n Ba ar  Hikayesini 
hat rlatarak bu sürecin dikkate al nmas n  
sal k veriyor.

Hundai; 1967 de kuruldu. Yabanc  mühen-
disler kullanarak, özel tak mlar kurarak, üre-
tim üzerinde bilgisini artt rd .1968 de Ford 
ile OEM anla mas  imzalad , Ford artlar -
na göre üretim için bilgi birikimini artt rd .
Devletin otomobil endüstrisini geli tirme 
karar  ile ve Ford anla mas n n sona ermesi 
ile , 26 yabanc   rma ile  bilgisini artt rmak 
için ili ki kurdu. Italdesign ve Mitsubishi 
ile anla ma yapt .1974 de % 90 ‘  yerli olan 
ngiliz mühendislerin yard m  ile ilk özgün 

otomobil «Pony»yi yapt . Japon mühendis-
lerden destek ald .1980 lerde Devlet ihracata 
zorlad . Mitsubishi’den tasar m ve baz  kom-
ponent deste i kar l nda % 10 ortakl k ve-
rildi. 1985 y l na kadar 54 lisans anla mas  
yap ld .1986 ya kadar ürün geli tirme siste-
mini bilgisayar yard m  ile yapmaya ba la-
d , test pistlerini ve sistemlerini olu turdu. 
1986 da ABD’ye ilk ihracat n  yapt . 1987 
de ABD’ye 260,000 araç ihraç etti.Lisans 
almas  gittikçe zorla nca, 1975 de 175 olan 
ARGE gücünü 1987 de 2247 ki iye ç kar-
d .1991 de ilk motor ve anz man sistemini 
tasarlad  ve imal etti.1994 sonras  uluslarara-

s  sat  gücünü artt rmaya ba lad . hracat için 
geli mi  ekonomilere konsantre oldu.1998’e 
kadar farkl  ülkelerde CKD fabrikalar , 1999 
lardan sonra daha geli mi  ürerim tesisleri 
kurdu.Maliyetlerin azalt lmas  için ulusal 
yan sanayiye  çok önem verdi. Ayr ca ba -
l  oldu u Hyundai Holding’in rekabetçilikte 
çok yarar  oldu. AR-GE harcamas  1990 da 
160 milyon $, 2008 de 2 milyar $ a ç kt  ( 5 
% of sales)

Kore, ABD, Japonya, Almanya ve Hindis-
tan’da üç test pisti ve AR-GE merkezleri 
açt . In  neon ile elektronik sistemler için 
2007 de ortak ayr   rma ile Microsoftla  araç 
içi audio sistemleri için anla ma yapt .2009 
da Devlet deste i ile leri Otomotiv Ara -
t rma Merkezi kuruldu.Otomotiv elektronik 
sistemleri ve yaz l mda daha da ileriye git-
mek için  2012 de Hyundai Autron kurma ka-
rar  al nd .24 ayda yedi ürün geli tirme plan  
yap larak, önemli bir Pazarlama ve tan t m 
ata na geçti. 2004 den itibaren 6,5 milyar $ 
l k yat r m ve 2009 da J.D Power’s da birinci 
 rma oldu. 196 ülkede , 6000 bayiye ula t .  

Hundai hikayesinde; 

 Devlet deste i
 Çok s k  bir çal ma
 E itimli i  gücü, ve do ru destek
 yi bir vizyon, ba ar l  bir yönetim
 ARGE , inovasyon ve Teknoloji Geli tir-

meye verilen önem
 Do ru stratejiler
 Tarife d  engeller, minimum araç ithalat  

ön plana ç k yor.
 Otomotiv için  Genel Anahtar Teknolojiler
 Motor ve Aktarma Organlar
 Süspansiyon yol tutu
 Ergonomi ve konfor
 Aktif ve pasif güvenlik sistemleri
 Gövde tasar m
 Malzeme teknolojileri
 Araç, yol, yaya etkile imi
 Enerji depolama sistemleri
 Gömülü yaz l m ve kontrol teknolojileri
 Ürün geli tirme süreci, sanal modelleme ve 

test sistemleri
 Verimli üretim sistemleri

Prof.Dr. Alanku  Markalar n maj  vurgu-
sunu yaparak Türk Markas n n Dünya Al-
g s nda nerede konumland r laca na dikkat 
çekiyor.

Marka imaj  ve 
anahtar teknoloji örnekleri

Renault : Ya anacak Otomobiller
–Mono-Volume gövde tasar m

–Uygun maliyet
–Yak t sar  yat

FIAT: Akdeniz Canl l
–Stil
–A,B,C segmenti, ticari vas ta tasar m
–Yol tutu u
–Yak t sar  yat
–Uygun maliyet

Volvo: Güvenli otomobiller
–Gövde tasar m
–Aktif, pasif güvenlik

BMW: Ef  cient Dynamics
–Güçlü ve ekonomik motorlar ve aktarma 
organlar
–Sürü  zevki, gövde, ses , koltuklar
–Yol tutu u , süspansiyon sistemleri, gövde

Türkiye imaj  ve bilgi birikimi aç s n-
dan öne  ç kabilecek araç özellikleri

Moda , stil ve tasar m-Ergonomi, konfor-Yol 
tutu u-Dayan kl -Ekonomik-Esnek ve ileri 
koltuk teknolojisi-Bir  yerli araç yukar daki 
konularda yenilikçi, rekabetçi ve farkl  olma-
l , fakat motor ve aktarma organlar , hibrid 
araç teknolojileri, akü teknolojileri, haber-
le en araçlar, otonom araçlar gibi konularda 
ara t rmalar sürdürülerek, bu alanlarda da 
zaman içinde yenilikçi ve rekabetçi olunma-
l .

OBM için otomotiv sektöründe yap l-
mas  gerekenler

Teknolojik yenilik ve inovasyonla Fark olu -
turarak, Ülke ve marka imaj  ortaya ç karma-
l . Mü teri ihtiyaçlar n  iyi tesbit etmeli, Tüm 
de er zincirinde katma de er art  ve opti-
mum maliyet kazan lmal , Mü teri memnu-
niyetini ve sadakatini en iyi seviyede sa lan-
mal , Do ru pazarlar  tesbit ederek, yenilikçi 
bir pazarlama ve sat  sistemi olu turulmal -
d r. Ayr ca; Finans, kredi, hibe olanaklar n  
en iyi ekilde kullanarak do ru i birliklerine 
odaklanmal  ve paralel olarak ülke rekabetçi-
lik alt yap s n  geli tirilmeli.

Di er Alternatif: K r lma Teknolojilerini ta-
kip ederek yenilikçi bir ürün ile ni  Pazara 
girilebilir. Marka geli tirerek büyütülebilir 
ve K r lma teknolojisi geli ti inde öncü mar-
ka olunabilir. 
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Doç. Dr. Sedat Çelikdo an’a göre 
bu hususta iki alternatif var:

1.TÜRK YE’N N ULUSLARARASI 
M LL  MARKASINI OLU TURMAK 

2.YERL  ÜRET M N VE HRACATIN  
ARTTIRILMASI 

Bu piyasa “Devler Piyasas ” olarak ifade 
edebilece imiz bir sektördür diyen Çelikdo-
an, yerli otomotivdeki hareket plan n  bu 

piyasan n oyuncular n  ve devletlerini ince-
leyerek ba lamak gerekti i görü ünde. 

Türkiye’nin uluslararas
milli markas n  olu turmak 
2023 Hede   olarak Dünya s ralamas nda 10. 
olabilmek için üretim 3 milyon adedi a mas  
gerekmektedir. Bu adetlere eri ebilmek için 

 Otomobil segmentinde  4-5 model
 Elektrikli otomobilde en az 1 model
 Ha  f ticari araçlarda en az 3 model
 Di er ticari araçlarda 6-7 tip modele ih-

tiyaç vard r

Çelikdo a’n n alt n  çizdi i en önemli husus; 
bütün bunlar için güç paketinin (motor ve 

transmisyon) üretilmesi gerekmektedir. 

Araçlar n platform, güç grubu ve di er sistem-
lerin TASARIMI, PROTOT PLER , TEST-
LER  ve ÜRET M  HATLARININ gerçekle -
tirilmesi gerekir. Uluslararas   piyasada rekabet 
çok fazla oldu undan maliyetleri dü ürmek, 
pazarlar  geni letmek gayesiyle Konsorsiyum-
lar olu turulmal d r. Böylece AR-GE ve üretim 
maliyetleri azalmakta ve daha h zl  ve daha ge-
li mi  modeller üretmek imkan  do maktad r.
Bu hususlar n gerçekle ebilmesi için DEVLET 
POL T KASI gereklidir. Yeterli pazarlara eri-
ebilmek için Devletleraras  Konsorsiyumlara 

ihtiyaç vard r.Üretimlerin geli tirme safhas n-
da AR-GE destekleri devletler taraf ndan kar-

lanmal d r.

Üretim hatlar  üye ülkelerin hepsinde kendi 
markalar  ile üretilecektir. 

Yerli üretimin ve ihracat n  artt r lmas  

Türkiye’de üretilen otomotiv ürünlerinin KAL -
TES  uluslararas  piyasada kendini kabul ettir-
mi tir. Fiyat, servis ve teslimat konusunda rekabet 
gücüne sahiptir. Teknolojik seviye ve verimlilik 
bak m ndan ba ar l d r. Uluslararas  ISO belgeleri-
ne sahip olup üretiminin % 70’ini ihraç etmektedir. 
Yan sanayimiz iç ve d  piyasalardaki üreticilere, 
teknik özelliklerine uygun orijinal ve e de er ma-
mul ve yar  mamul üretmektedir. Otomotiv sana-
yimizin 2009 y l  üretim de eri 33,5 milyar TL’ye 
ula m t r. Türk devleti ve halk n da , uluslar aras  
kendi milli markas n  olu turma iste i yüksektir. 
Son 12 y ll k periyoda bak ld nda ihracat-ithalat 
dengesi zaman zaman fazla ve zaman zaman da 
aç k vermi tir. Bir milyon adetin üzerinde araç üre-
timi yap lan ülkede ihracat fazlal  olmas  gerekir.
Üretimin ve ihracat n art r labilmesi için daha çok 
araç modelleri Türkiye’de üretilmelidir.Türkiye 
kendi tasar mlar n  ve prototiplerini yapabilecek 
duruma gelmi tir.

hracat n art r lmas  için maliyetlerin daha da iyi-
le tirilmesi  gerekir. Bu bak mdan motor ve trans-
misyon güç gruplar n n yerli yap lmas  zorunludur. 
Bu hususta AR-GE destekleri artt r labilir. Ancak 
otomotiv sanayi motor ve transmisyon  AR-GE 
destekleri alabilmesi için üretimlerini Türkiye’de 
gerçekle tirmelidir.

Kyoto Süreci
Kyoto Protokolü, Birle mi  Milletler k-
lim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi'ne 
(UNFCCC) bir ek niteli indeki uluslararas  
bir çevre anla mas d r. Taraf olan ülkelerin 
karbon esasl  (CO2, CH4,..) sal n mlar n n, 
1990’daki sera gaz  emisyon miktarlar na 
göre, ortalama yüzde 5,2 indirmesi hede  en-
mi tir. Uygulamalardan edinilen tecrübeleri 
ve ABD, Çin, Hindistan gibi ülkeleri süre-
ce katmak amac  ile Aral k 2009'da Kyoto 
Süreci'ne yeni bir yakla m getirilecektir. 
Türkiye, protokolü imzalamas  nedeni ile 
“Kendine özgü artlar  tart abilecek yetkin-
likte” olarak, AB ülkeleri ile birlikte hareket 
edecektir.

AB’de Otomobil CO2 emisyonlar n n 
yeni hedefleri
Avrupa Parlamentosu 17.12.2008  tarihli 
toplant s nda otomotiv sanayinde CO2 emis-
yonunun: 2012 y l nda pazara giren otomo-
billerde 120 gr CO2/km s n r n  (130 gr CO2/
km araç teknolojisi ile + 10 gr/km indirimi de 
di er yöntemlerle) 2020 y l nda 95 gr CO2/
km ve 2025 y l nda 70 gr CO2/km s n r n  
a mamas n  regülasyon ile kabul edildi. 

Regülasyona; 

 2012‘de yeni araçlar n yüzde 75’i

 2013’de yeni araçlar n yüzde 80’i

 2014’de yeni araçlar n yüzde 85’i

 2015’de yeni aaçlar n yüzde 100’ü uyacak-

t r.

Filo ortalamas  kabul edilmi tir. Küçük ima-

lat ve ni  araçlar için özel hükümler vard r.

Politika Önerileri / Otomotiv Sanayi

Yeni Motor Teknolojilerinin Uygulanmas
Gasoline Direct Injection (GDI) - Çok Ya-
k tl  Motorlar - Hibrit Ta tlar -  Alternatif 
Yak tlar n ve Hidrojenin Kullan lmas  - 
Elektrikli Tahrik - Ta t Teknolojilerindeki 
Geli meler - Ha  f Malzeme Kullan lmas  
- Aerodinamik Özelliklerin yile tirilmesi - 
Lastik Performans n n yile tirilmesi - Özel 

ehir çi Otobüs ve Kargo Araç Tasar m  

2023 hedeflerine göre Türk otomotiv endüstrisinin gelece i 
Ba bakan’a sunulmak Üzere 
Haz r Yerli Otomobil Projesi

Doç Dr. Sedat Çelikdo an yerli oto-
motiv projelerinin Ba bakan’a su-
nulmak üzere haz r oldu unu söylü-

yor. Çelikdo an’n n projesinde 2023 y l na 
kadar Dünya rekabetinde en büyük oyuncu-
lar olan Çin ve Hindistan baz al n yor.
Projenin Ana Unsurlar :

 1.5 milyon nüfusu kapsayan pazar hede  
 5 ayr  segmentte otomobil kademeli olarak 

planlanacak ve üretilecek. Bu pazar ve nü-
fusa sahip ülkelerle konsorsiyum kurulacak.  
Projesi tamamlanm  olan 5 modelin tasar m 
ve prototipleri mü tereken gerçekle tirilecek 
böylece ar-ge giderleri minimize edilecek.

 Konsorsiyum üyesi ülkelerin her birinde 
üretim tesisleri olacak.

 Her ülkede üretilen otomobiller, o ülkenin 
kendi markas n  ta yacak.

 Üye ülkeler kendi markalar yla otomobil-
lerini üretebilirken ayr ca di er modellerin 

parça ve kompanentlerini de üretip di er 

konsorsiyum fabrikalar na satabilecekler.

 Her ülke kompanent ve parça üreticisi ola-

rak di er fabrikalar n parça tedarikçisi oldu-

undan ihracat yapma imkan na kavu acak-

lar. Bu yolla da ihracat yapan ülkenin döviz 

ihtiyac  minimuma inecektir. 

 Konsorsiyuma kat lan ülkelerin birbirleri 

ile yap lan ticaretinde gümrük tarifelerinde 

azalma veya s f r tarife ile yerli otomobil 

bütün pazarda tercih edilen ve ucuz marka 

olacakt r.

Çelikdo an konsorsiyum ülkeleri aras nda 

yak n zamanda Türkiye’de temaslarda bulu-

nan Malezya’n n da bulundu unu di er ül-

kelerin Projeyi  Ba bakan Tayyip Erdo an’a  

sunduktan sonra aç klanaca n  belirtiyor.
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Endüstriyel tasar m rekabet gücünü art r yor

Sonuna gelmi  oldu unuz 
Sa l k Teknolojileri Endüstriyel 
Tasar m Koordinasyon Merkezi 
Projesi nas l bir ihtiyaca cevap 
vermektedir ve projenin ç kt lar  
nelerdir?
Katma de eri yüksek birçok ürü-
nün ba ar  temellerine bak ld n-

da kullan c  ve yararlan c  odakl  
endüstriyel tasar m ile ekillendi i 
görülmektedir. Ürünlerin endüst-
riyel tasar mla katma de erinin 
artmas  üretici  rmalar n rekabet 
güçlerinin de artmas  demektir. Bu 
ba lamda  rmalar n üretim için 
fark ndal k, bilinç ve yetenekleri 
Endüstriyel Tasar m ile geli ecek-
tir. Özellikle Ostim Medikal Sana-
yi Küme üyeleri aras nda belirgin 
olarak görülen bu ihtiyac n kar -
lanmas  için çözümler aranm t r.

T.C. Ankara Kalk nma Ajans ’n n 
2011 ikinci yar s nda açm  oldu u 
“Yenilikçi Uygulamalar Mali Des-
tek Program ” kapsam nda “Sa l k 
Teknolojileri, Endüstriyel Tasa-
r m Koordinasyon Merkezi”  kri 
geli tirilmi , görülen endüstriyel 
tasar m ihtiyac  için projelendirme 
çal malar  yap lm , ba ar l  bu-
lunan proje 23.12.2011 tarihinde 
faaliyetlerine ba lam t r. 

Bu projede Ankara’da sa l k ürün-
lerinin “Kullan c  ve Yararlan c  
Odakl  Endüstriyel Tasar m” ile 
katma de erini yükselterek, yer-
li üretimin ulusal ve uluslar aras  
pazardaki pay n  artt rmak, böl-
gesel ve ulusal kalk nmaya katk -
da bulunmay  hede  enmektedir. 
Endüstriyel tasar m bilincinin ve 
dolay s  ile katma de eri yüksek 
ürün say s n n artmas  bu ürünlerin 
tercih oran n n ve dolay s  ile pazar 

pay n n geli mesini sa layacakt r. 
Endüstriyel Tasar mc  istihdam n 
artt r lmas , Endüstriyel Tasar m 
ile ilgili devlet yat r mlar  ve özel 
sektör bütçelerindeki pay n artmas  
ise makro düzeyde beklenilen proje 
ç kt s d r.

Bu projenin sonlanmas n n 
ard ndan yeni aç l mlar n z var 
m ?

Bu pilot uygulaman n ard ndan 
OST M Endüstriyel Tasar m Ko-
ordinasyon Merkezi’nin kurulmas  
amaçlanm t r. Merkez, endüstri-
yel tasar m ihtiyac  duyan üretici 
 rmalara, tasar m süreç yönetimi 

dan manl , endüstriyel tasar m, 
mühendislik destekleri, model ve 
prototip konular nda hizmet vere-
cektir. Koordinasyon Merkezi'nin 
çal malar na ba lanm  olup 2013 
y l n n ilk günlerinde hizmete gir-
mesi planlanm t r. 

Projenizin dünden bugüne 
k sa özetini verebilir misiniz?
Projenin lansman toplant s , 15 u-
bat 2012 tarihinde Medikal Sanayi 
Kümelenmesi üye  rmalar , proje 
i tirakçileri ve lgili kurum ve ku-
rulu lar n temsilcilerinin kat l m  
ile gerçekle tirilmi tir. Daha sonra 
sahada gerçekle tirilen  rma pro-
 l ve endüstriyel tasar m anketi ile 

OST M’de faaliyet gösteren 54 adet 
medikal ürün üreticisi  rma ve bu 
 rmalara ait yüzlerce çe it medikal 

ürün hakk nda,  rmalar n tasar ma 
bak  aç s , tasar m hizmeti al m mik-
tar , ürün tasar m  ve kullan labilirlik 
konusunda bilinç durumlar  belirlen-
mi tir.

Kullan labilirlik gereksinim belirle-
me çal mas  Türkiye’de yap lan ilk 
yayg n tarama çal mas  olmas  ile 
öne ç kmaktad r. UTR LAB taraf n-
dan 46  rman n 62 ürünü incelenmi , 

ürün seçimleri ise anketler sonucu 
ortaya ç kan say sal veriler ile belir-
lenmi tir.

Belirlenen 10 ürün üzerinden ürün 
kullan m ba lam  ara t rmas  gerçek-
le mi tir. Çal man n amac  bu ürün-
lerin detayl  olarak kullan m alan nda 
analiz edilmesidir. Analizler uzman 
görü üne ek olarak, farkl  saha çal -
mas  yöntemi ile kullan c  gruplar n n 
(doktor, hem ire, teknisyen) ihtiyaç 
ve beklentilerini, sahada ya anan so-
runlar  veya ürünün sa lad  avan-
tajlar  kapsayacak ekilde yap lm t r.

Ürünlerin tasar mlar n  yapacak olan 
tasar m o  sleri üç kriter üzerinden 
ihaleye davet edilmi lerdir. Bunlar;  
medikal ürün tasar m  konusunda 
referansa sahip olmalar , Ankara’da 
yerle ik olmalar , birden çok endüstri-
yel tasar mc  istihdam ediyor olmala-
r d r. 5 Tasar m o  sinin 10 ürün içeri-
sinden tasar m n  yapmay  istedikleri 
ürünleri için yapm  olduklar  tercih 
s ralamalar  göz önüne al narak e le -
tirme gerçekle mi tir.

Tasar m o  sleri  rmalar  ziyaret 
ederek yapt klar  ilk toplant lar  
ile tasar m süreçlerini ba latm lar, 
tasar m ve model-prototip üretim 
sürecini kapsayan 4 ayl k bir yol-
da ilerlemi , ürünler yeniden ta-
sarlanm  ve model veya prototipi 
üretilmi tir. Aral k ay nda yeniden 
tasarlanm  10 ürün sergilenerek 
proje kapan  gerçekle tirilecektir.

Serbest rekabet ortam nda 
rakipler, mü teri mem-
nuniyetini sa lamak için 
reklamlar nda ürün imaj n  
marka ve tasar m ile öne 
ç kart yor. Teknik bak mdan 
ayn , kalitede olan iki ürün 
aras nda mü teri tercihinde, 
ürünün tasar m  büyük rol 
oynuyor. Tasar m bazen, 
mü teri tercihlerinde tek 
ba na belirleyici olabilme 
gücüne sahip. OST M Sa l k 
Teknolojileri Endüstriyel 
Tasar m Koordinasyon Mer-
kezi Teknik Koordinatörü 
Berna Dalaman, endüstriyel 
tasar m bilincinin ve dola-
y s  ile katma de eri yüksek 
ürün say s n n, bu ürünlerin 
tercih oran n n ve pazar 
pay n n geli mesini sa laya-
ca n  söylüyor.
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Son zamanlarda gazetelerde ekonomik 
suçlarla ilgili haberler yo unla t . Te-
fecilik, “POS tefecili i”, rü vet, kar -

l ks z çek ve senetler, h rs zl k, ihale ve imar 

yolsuzluklar . Bunlar n say s n  daha da art r-
mak mümkün. Benim burada dikkat çekmek 
istedi im özellikle tefecilik ve POS tefecili-
i. Tefecilik herkesin bildi i gibi, kamu izni 

olmadan birilerine para yüksek faiz oranla-
r ndan satmakt r. POS tefecili i ise kredi kart 
olan ya da olmayan ve fakat nakit s k nt s  
olan memur, i çi ve esnaf gibi ki ilere alm  
vermi  gibi göstererek para satman n yeni 
yöntemi. POS tefecili inde miktarlar küçük 
ve mü teri çok olmakta. Bir de bu i lem 
banka üzerinden ve borçlunun kendi kredisi 

üzerinden yap lmaktad r. lemler ve teknik 
detaylar  ayr nt laman n anlam  yok. 

Kamu otoritesi özellikle POS tefecili ine 
yakla m  suç ve suçlu arama baz nda. Yani 
sonuç odakl  sebep odakl  de il. Kamuyu il-
gilendiren tüm konularda yakla m bu ekil-
de. Kar l ks z çek mi ç kt ? Ke ideci suçlu, 
Banka i birlikçisi. Rü vet mi al nd  verildi? 
Alan da veren de melundur! Oysa toplumda 
ç kan sosyal, ekonomik ve siyasal sorunla-
r n sebebini kamu öncelikle kendisinde ara-
mal d r. Ancak bizim idare hukukumuzda 
kamu hatalardan münezzehtir. Orada çal an 
bürokratlar ve bunlar n amiri pozisyonunda 
olan siyasiler s radan insanlar de il, ola an 
üstü insanlard r. Dolay s  ile bunlar n yapt  
kamusal düzenlemeler de zaten ola anüstü 
tutarl l k, geçerlik ve vizyon vard r. Oysa 
gerçek bu anlay a yak n durmamaktad r. 

ayet bir yerde rü vet var ise öncelik bu i in 
tara  ar na verilmez. Kamu otoritesi öyle 
dü ünmeli. Acaba ben hangi gerçe e uyma-
yan düzenleme yapt m ki, insanlar, rü vete 
bula may  akl lar na getirebilmekte ve bu 
kötü duruma dü meye raz  olmaktalar? Ya 
da POS tefecili inde. Acaba garip guraba, 
küçük esnaf POS cihaz  üzerinden kar l k-
l , kanunen, dinen, ahlaken uygun olmayan 
böyle bir duruma raz  olabilmekteler. Ülkeyi 
yönetirken ekonomik çerçevede garip guraba 
ve küçük esnaf m  nas l bir zor duruma sok-
tum ki insanlar bu kötü duruma raz  olabil-
mekte? Kar l ks z çekte geçmi  y llara göre 
patlama oldu u man etlerden inmemekte. 
Esnaf ve KOB ’ler a lamakta ve zincirle-
me çökü  olaca na dair f s lt  yay lmakta. 
Buna verilen cevap ise insanlar ahlaks z ve 
hapis cezas  kald r ld  için insanlar böyle 
yapmakta. Kurallar  koyan kamunun aynaya 
bakmaya niyeti yok.

Oysa toplumdaki her normalden sapma ya da 
olumsuz gidi at gerçekte toplumu yönetenler 
için çok k ymetli sinyaldir. Bu sinyallerden 
yararlanarak yönetimimizin toplumda ne 
gibi sorunlara yol açt n , toplumdaki de i -
meler kar s nda kurallar m z n eskidi ini, 
olumsuz de i imler neden olan sebeplerin 
te his ve tedavisinin yap lmas na kolayl k 
sa lad n  dü ünmeliyiz. Ancak böyle bir 
dü ünce sistemati i bizim kamu idaresinde 
bulunmamaktad r. Gerçekte siyasetin görevi 
ise bürokrasiye bunu dü ündürmektir. Dev-
letin milleti ya da milletin devleti aras ndaki 
fark da burada yatmaktad r. Siyasiler devleti 
millete ait hale gelmesi için vard r. Siyaset 
bunun için yap l r.

nsan odakl  yönetim ile insan odakl  olma-
yan yönetim aras ndaki temel fark bu nok-
tada ortaya ç kar. yi bir yönetim yapt  
düzenleme ile insanlar n  mutlu edemiyorsa 
o düzenlemeyi çöpe atar ve gerçe e uygun 
yeni bir düzenleme yapar ta ki insan n  sür-
dürülebilir mutlu kavu turana kadar. Kötü 
bir yönetim ise yapt  düzenlemede de il 
insan nda suç arar ve onlar  hapse doldurur.

POS tefecili inde de kamunun ve düzenle-
yici otoritelerin verece i tepki kötü bir yö-
netiminkinden farkl  olmayacakt r. Devleti 
millete hizmet ettirmek laf ile olmaz icraat 
ile olur. Bu son olayda da oldu u ve bundan 
sonrakilerde de olaca  gibi devlet millet için 
var felsefesi laf olsun torba dolsundan öteye 
geçmeyecektir. 

efik ÇALI KAN

sefik.caliskan@ostimyatirim.com

Pos tefecili i sebep mi 
sonuç mu? 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan  
Nihat Ergün;  2002 y l nda sadece 3 
bin civar nda KOB 'nin 

ihracat yapt n  ancak bu sa-

y n n bugün 50 bin s n r n  a -

t n  belirterek, son 10 y lda 

Türkiye'nin ihracat nda ya a-

nan muazzam art n, bir bak -

ma ihracatç  KOB  say s ndaki 

art n da bir sonucu oldu unu hat rlatt .

Yeni Giri imcilere 30 bin lira hibe 70 bin lira 
da faizsiz kredi verildi ini hat rlatan Ergün, 

bunu her y l 5000 ki iye ver-
meyi hede  ediklerini söyle-
di.

KOB 'lerin, tüm dünyada 
ekonominin ana aktörleri ola-
rak kabul edildi ine dikkat 

çeken  Ergün, hükümet olarak 
Türkiye'de "KOB  havuzunu" büyütmek ve 
bunlar n içinden çok daha nitelikli KOB 'ler 
ç karma konusunda kararl  olduklar n  be-
lirterek, bu nedenle son y llarda giri imcilik 
e itimlerine büyük önem verdiklerini ifade 
etti.

"KOB ’ler ekonominin can suyudur"
''Biz ekonomik ve siyasi istikrar  sa l yoruz. 

 ve yat r m ortam n  iyile tiriyoruz. Ancak 
bununla yetinmiyor KOSGEB arac l yla 
KOB 'lerimizin ve giri imcilerimizin de 
her zaman yan nda oluyoruz ve olaca z'' 
sözleriyle konu mas na ba layan Ba bakan 
Recep Tayyip Erdo an, konu mas nda, gi-
ri imcilerin yeni yat r m imkânlar  için ülke 
ülke, k ta k ta ko turdu una ahit oldukla-
r n  belirtti.

Ekonomi politikalar n n reel sektöre ve 
özellikle KOB 'lere olumlu olarak yans d -

n  dile getiren Erdo an, unlar  söyledi: 
''Ekonomilerin ba ar s , birkaç tane büyük 
 rman n varl  ile ölçülemez. Özellikle de 

rekabetçi ekonomilerde di erlerini, birbi-
rinden ay ran esas unsur KOB 'lerdir. KO-
B 'lerin güç kazanmas d r. Ekonominin kal-
bi KOB 'lerde atar, ekonominin omurgas n  
KOB 'ler te kil eder. Dev yat r mlarla ilgili 
bir ad m att n zda bile gelen yat r mc  he-
men unu sorar 'KOB 'lerinizin durumu ne-
dir?' Bunu ara t r r. Yeniliklere aç k, esnek, 
de i imlere çabuk uyum sa layan, kendi 
alanlar nda uzmanla an, refah  tabana ya-
yan KOB 'ler ekonominin adeta can suyu-
dur. Türkiye'nin büyümesinde ve ilerleme-
sinde KOB 'lerin büyümesi ve ilerlemesinin 
büyük bir pay  var.''

“KOB 'lere destek artarak 
devam edecek”
Ba bakan Erdo an, kaynaklar n  daha ve-
rimli kullanan, eski köye yeni adet geti-
ren, daha nitelikli ve katma de erli üretim 
yapan, yenilikçi ve rekabetçi KOB 'lerin 
Türkiye'yi hede  erine ula t raca n , bu 
nedenle KOB 'lere olan desteklerinin hem 
nicelik hem de nitelik olarak artarak de-
vam edece ini ifade etti. Erdo an, mevcut 
KOB 'lerin niteli inin art r lmas na oldu-

u kadar yeni i letmelerin kurulmas na da 
önayak olunmas n n çok önemli oldu unu 
vurgulayarak, u görü lere yer verdi: ''Ülke 
olarak giri imcilik konusuna özel bir önem 
vermemiz, özellikle üniversite mezunu 
gençlerimiz aras nda giri imcilik kültürü-
nü yayg nla t rmam z gerekiyor. Çok ükür 
Türkiye'de ta lar yerli yerine oturmaya ba -
lad kça giri imcilik alan nda da sevindirici 
geli meler ya yoruz. Özellikle yeni kuru-
lan i letmelerin say s nda da bu geli meyi 
görüyoruz. Ben giri imcilik konusunda 
sa lad m z iki destek program n  çok 
önemsiyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanl m z n Tekno Giri im Sermayesi 
deste iyle üniversite mezunu gençlerimize 
parlak  kirlerini ürüne dönü türmeleri için 
100 bin lira hibe deste i sa l yoruz. Bugüne 
kadar bu destekten 740 karde imiz yararlan-

d . Her biri gerçekten de çok önemli, de erli 
projeleri hayata geçiriyorlar. Birinci a ama-
da ba ar l  olan bu gençlerimize ikinci a a-
mada kullanabilecekleri 550 bin liral k yeni 
bir destek program n  da haz rlad k.''

3 ana kategoride toplam 8 alt kategoride ödü-
le lay k görülen KOB  ve giri imciler, “Y l n 
Ba ar l  KOB  Büyük Ödülü”, “Y l n Ba a-
r l  KOB  Ödülleri” ve “Y l n Ba ar l  Giri-
imci Ödülleri” kategorilerinde yar t . Bu 

y l, 1108 ba vuru aras ndan, her bir ödül için 
be  i letme olmak üzere, toplam 40 KOB  ve 
giri imci  nalist olarak belirlendi. 

Y l n Ba ar l  KOB  Büyük Ödülü verilirken 
son üç y l içinde istikrarl  bir büyüme, istih-
dam ve verimlilik art  sa lam , marka ta-
n n rl  yüksek, ihracatç  bir i letmeye veril-
di. kinci kategori olan Y l n Ba ar l  KOB  
Ödülleri; inovasyon, i birli i-güçbirli i ve 
ihracat alanlar nda son 3 y ldaki faaliyetleri 
ile ba ar  sa lam  KOB ’lere verildi. Üçün-
cü ana kategori olan Y l n Ba ar l  Giri imci 
Ödülleri ise genç giri imci, kad n giri imci, 
küresel do an giri imci ve inovatif giri im-
cilik alanlar nda, son üç y l içinde i letmesini 
kurarak rol model olu turmay  ba arm  giri-
imcilere verildi.

KOSGEB, 
deneyimlerini 
payla acak
Küçük ve Orta Ölçekli letme-
leri Geli tirme ve Destekleme 
daresi Ba kanl  (KOSGEB) 

taraf ndan Karada  ve Arna-
vutluk temsilcileriyle Mutaba-
kat Zapt  imzaland .

Türkiye, KOB  deneyimlerini ve bil-
gilerini bu alanda ilerlemek isteyen 

ülkelerle payla maya devam ediyor.  
Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Geli -
tirme ve Destekleme daresi Ba kanl  
(KOSGEB), Karada  ve Arnavutluk’la 
KOB ’leri geli tirmek üzere Mutabakat 
Zapt  imzalad . 

Karada  KOB  Geli tirme daresi 
(SMEDD) ile kurumsal kapasitelerin 
geli tirilmesi, Türk ve Karada  KO-
B ’leri aras nda ekonomik ve ticari 
i birli ini geli tirerek ticaret hacminin 
artmas na destek olunmas  amac yla, 5 
Kas m 2012 tarihinde Mutabakat Zapt  
imzaland . Mutabakat Zapt na KOS-
GEB ad na Ba kan Mustafa Kaplan ile 
Karada  ad na SMEDD cra Direktörü 
Maria Ilickovic imza koydu. mza tö-
reninde, KOSGEB Ba kan Yard mc s  
S. Tuna ahin ve Karada  Büyükelçisi 
Ramo Bralic'de haz r bulundu.

Arnavutluk Yat r m ve Kalk nma Ajan-
s  (AIDA) ile de ayn  amaçla imza tö-
reni gerçekle tirildi. KOSGEB Ba kan  
Mustafa Kaplan ile AIDA cra Direk-
törü Eneida Guria Mutabakat zapt n  
imzalayan isimler oldu. mza törenine, 
Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Al-
tin Kodra da kat ld . 

Ne yap lacak?

Mutabakat Zapt  kapsam nda; tara  ar 
KOB ’lerin geli mesini sa lamaya yö-
nelik olarak, kurumsal altyap lar  ve 
destek mekanizmalar n  geli tirmek için 
sahip olduklar  bilgi ve deneyimlerini 
payla acak. KOB ’lerin d  pazarlarda 
pay sahibi olabilmesi için her iki ülkede 
düzenlenen fu-
arlara kat l m  
desteklenecek 
ve kar l kl  
i  gezileri dü-
zenlenecek. 

Y lda 5000 giri imciye 100 bin lira destek hedefleniyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl  ve KOSGEB taraf ndan, ba ar l  KOB ’le-
rin ve yenilikçi giri imlerin kamuoyuna tan t lmas , ba ar l  giri imcilerin ve 
KOB ’lerin desteklenmesi ve özendirilmesi amac yla düzenlenen ''Türkiye 
Giri imcileri Ödülleri'' sahiplerini buldu. Törene kat lan Ba bakan Recep 
Tayyip Erdo an, “KOSGEB arac l yla KOB 'lerimizin ve giri imcilerimizin 
de her zaman yan nda oluyoruz ve olaca z'' dedi.” 
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 Erkan Bey antes nas l do du?
antes’i klima, havaland rma ve so utma 

sektöründe üretim yapmak üzere 1990 y -
l nda üç karde  birlikte kurduk. 2003-2004 
y l ndan sonra tüm a rl m z  at k imha sis-
temlerine verdik; her türlü kat , s v  ve tehli-
keli at  yakabilen makinelerin imalat . ma-
lat m z n tamam na yak n n  ihraç ediyoruz. 
Türkiye’de de yava  yava  AB müktesebat  
gere i bu makineler yayg nla yor. Önümüz-
deki dönemlerde iç piyasada da olaca z. 
Türkiye’de hem tavuk çiftli ine hem de en-
tegre et tesislerine bu makinelerden 2012 y l  
içerisinde 2 adet satt k. 

Firmam z n üretti i ürünler genelde standart 
ürün olmay p, mü teri talebine göre ekille-
niyor. Örne in NATO’dan bir talep gelmi ti. 
NATO, Türkiye’de bulunan ve kullan m sü-
resi geçen; roket yak tlar , may n, el bombas  
gibi ünitelerin imha edilmesi art n  getirdi. 
Eskiden, aç k sahalarda patlat larak yap lan 
bu i lemin iyile tirilmesine yönelik bir proje 
talebi vard . Bu projenin ana yüklenicisi Ro-
ketsan oldu. Biz, alt yüklenici olarak ilk defa, 
bunlar n yakarak imhas n  sa layan bir ürün 
geli tirdik. Daha sonra yapt m z ara t rma-
da; dünyada bu i i yapabilen üçüncü  rma 
oldu umuzu ö rendik. 

Mü terilerimizin tamam na yak n  yurtd n-
dan. Petrol sanayinde Rusya ve Suudi Ara-
bistan gibi ülkeler a rl kta. Ayr ca ABD or-
dusunun Afganistan’daki kamplar nda, evsel 
at klar  yakan yakla k 16 adet makinemiz 
çal yor. Yak n bir tarihte yeni bir sözle -
me yapt k. ABD’nin en büyük müteahhitlik 
 rmalar ndan biri ile direkt olarak yakla k 

1 milyon dolar tutar nda makine ihraç ede-
ce iz. 

Hastanelerden ç kan tehlikeli t bbi at klar n 
imhas  bizim en büyük i lerimizden biri. 
Henüz bu, Türkiye’de yayg nla mad . Steri-
lizasyon önerildi i için yakma yava  yava  
geli iyor. Ancak yurtd na çok büyük sat -
lar m z var. Özellikle yak n olmas ndan do-
lay  ve yeni yat r mlar n çok oldu u Kuzey 
Irak bölgesi bunlardan biri. Orada da yakla-

k 20’ye yak n makinemiz hizmet veriyor. 
u an sipari  al mlar m z devam ediyor. 

yerimiz vedik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde ancak üretimimiz için yetmiyor. 
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 8 
bin metrekare arsam zda, 3 bin metrekare 
kapal  alan  olan yeni tesisimiz için in aat 
çal malar m z sürüyor. Sene sonunda ta-
mamlamay  hede  iyoruz. 

 Türkiye’de at k imha sektörü ne du-
rumda?
Bat da evsel at klar ayr t r lmadan sonra 
yak larak elektrik enerjisi elde ediliyor ama 
kontrollü yak l yor, verimli bir yöntem. Bu, 
ülkenin ekonomik seviyesine ba l . Bir ül-
kenin ekonomik seviyesi ne kadar yüksekse 
çöpün de eri de o kadar yüksek oluyor. Ya-
k lmada baz  de erlere bak l r. Az geli mi  

bir ülkede ç kan çöple geli mi  ülkeden ç -
kan çöp farkl . Geli mi  ülkelerde çöplerden 
geri dönü ümü fazla olan maddeler ç kar. 

Türkiye’de ise evsel at klar hala vah i depo-
lama yöntemiyle depolan yor. Yani bir vadi-
nin içine çöp kamyonlar  gidiyor, dökülüyor, 
bo alt l yor ve üstü kapat l yor. Yeni yeni; 
biriken çöplerden gaz elde edip, bu gazdan 
elektrik üretme yöntemleri var. stanbul ve 
Ankara Büyük ehir Belediyelerinin bu yön-
de çal malar  oldu unu biliyoruz. Eskiden 
t bbi at klar ya sterilizasyon yap l yordu ya 
da gömülüyordu. Çevre ve ehircilik Bakan-
l , büyük ehirlerden ba lamak üzere bütün 
t bbi at klar n yak lmas  yönünde yeni bir ka-
nunu hayata geçirdi.

“ novasyon ve AR-GE, 
KOB ’lerin önünü aç yor”

 “Türkiye Giri imcileri 2012”de Halk 
Bankas  Özel Ödülü ald n z. Ödül sürecin-
den bahsedebilir misiniz?
Halk Bankas  bu süreçte Türkiye’de çal t -

 tüm  rmalar aras nda bir ara t rma yapt . 
Ara t rmada; inovasyon, AR-GE, ihraç kapa-
sitesi, rekabet gibi ba l klara bak l yor. an-
tes olarak inovasyon ve AR-GE konular na 
çok önem veriyoruz. Bunlar bizim olmazsa 
olmazlar m z. Di er yandan ürünlerimizin 
neredeyse tamam n  dünyan n her yerine ih-
raç ediyoruz. Farkl  bir ürün gam m z var ve 
iç piyasada rakibimiz bulunmuyor. Bundan 
dolay  Halk Bankas  Genel Müdürü’ne, Böl-
ge Müdürü’ne ve ube Müdürlerine te ekkür 
ediyorum. Bu, mali güç bak m ndan verilmi  
bir ödül de ildir.

 
“Devlet destekleri 
KOB ’ler için çok faydal ”
Devletimiz bizim gibi KOB ’lere, yeni ürün-
ler geli tirsin, yeni pazarlar bulsun, elindeki 
mevcut ürünü daha iyi hale getirsin diye TÜ-
B TAK ve KOSGEB’le birlikte çok büyük 
destekler veriyor. Firma olarak TÜBTAK ve 
KOSGEB olmak üzere 2 ayr  proje tamam-
lad k. TÜB TAK için çimento sanayinde 
lastiklerin yak lmas na yönelik bir AR-GE 
projesi geli tirdik. KOSGEB için ise; ya la 
kar m  çamurlar n ayr t r lmas na yöne-
lik bir konuyu ele ald k. Projede sat  an-
la mas  olursa KOSGEB yat r m kredisi de 
verebiliyor. 22 senedir sektördeyiz. AR-GE 
çal malar ndan sonra her ey çok daha fakl  
oldu, yolumuz daha çok ayd nland . AR-GE 
faaliyetlerimizi gerçekle tirmezsek mü teri 
taleplerine cevap veremeyiz.

OST M’de bulunan  rmalara tavsiyem AR-
GE yönlerini geli tirsinler. Devletimizin 
verdi i KOSGEB, TÜB TAK projelerinden 
sonuna kadar faydalans nlar. “Zaman m z 
yok, bürokrasi çok bunlarla kim u ra acak” 
diyecekler ama korktuklar  gibi de il. Bu 
projelerde çal rlarsa farkl  mü teri portfö-

yüne kavu acak ve ihracat taraf nda önleri 
aç lacakt r. 

Çal malar m zda kulland m z ekipman-
lar n yan  s ra mühendislik olgusu da çok 
önemli. Firmam zda yurtd nda yeni ç km  
yaz l mlar kullan yoruz, kendimiz yaz l m 
geli tiriyoruz. Yine KOSGEB’in deste iyle 
ERP program  kullan yoruz. 

 Küme çal malar n n irketinize 
olan faydalar  neler oldu?
Mü terilerimiz genelde yurtd nda oldu u 
için biz baz  konular  daha ileride görme 
ans na sahibiz. Önce onlardan talep geliyor. 

Daha sonra Türkiye’de bu geli meler günde-
me geliyor. OST M bünyesindeki Yenilene-
bilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelen-
mesi geli iyor. Biz baz  çal malar  bireysel 
olarak yapam yoruz. Küme olarak faaliyet 
yapmak bürokrasi noktas nda etkili oluyor. 
Küme içinde meslekta lar m zla konular  
payla mak, tart mak ve çözümlemek daha 
kolay oluyor. Her zaman derler “Birlikten 
güç do ar”; biz bu birliktelikten memnunuz. 
Önümüzdeki 5 y l içinde at k imha sistemi 
tamamen oturmu  olacak. n allah ülkemiz 
daha temiz, ya anabilir ve ye il olacak. 

AR-GE çal malar                     ’in yolunu ayd nlatt
1990 y l nda klima, havalan-
d rma ve so utma sektöründe 
hizmet vermeye ba layan 
antes Ltd. ti.  rmas , u anda 

at k imha sistemleri üzerine 
ülkemizin önde gelen kurulu-
u durumunda. Ürünlerinin 

hemen hemen tamam n  ihraç 
eden antes, “Türkiye Giri im-
cileri 2012”de Halk Bankas  
Özel Ödülü’nü ald . OST M 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi 
üyelerinden biri olan  rman n
Genel Müdürü Erkan anal, 
bu ba ar lar n  inovasyon ve 
AR-GE çal malar na ba l -
yor. vedik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde çal malar n  
sürdüren antes’i Erkan anal 
anlatt .

ERCAN ANAL-F RMA ORTA I: Halk Bankas ’ndan ald m z ödül, tüm OST M’li 
sanayicilerin ald  bir ödüldür. Bunu biz ba ard ysak yar n onlar da ayn  ekilde ba a-
rabilir. vmeleri yukar  do ru ç kabilir. Bunda hiçbir zorluk yok. Yeter ki katma de eri 
yüksek ürünlere yönelsinler. ARGE’lerini geli tirsinler, kurumsalla s nlar ve i lerini 
ciddiye als nlar. Bunlar  gerçekle tirdikten sonra önlerinde hiçbir engel yok. 

Halk Bankas  Özel Ödülü, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan firma 
ad na Erkan anal’a verildi. 

Korhan GÜMÜ TEK N

korhan@ostim.com.tr
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Otopratik Ostim'de

Lefke Enerji kaliteli
üretimi hedefliyor

Halk Bankas  Ostimkent ubesi
hizmete girdi

Brisa Bridgestone Sabanc  Lastik 
Sanayi ve Ticaret A. . taraf ndan 
olu turulan Otopratik, 2007 y l -

n n ba ndan itibaren h zl  bir yayg nla ma 
sürecinde girdi. Bu zincire bir halka da 
OST M 1153. Sokak’ta eklendi. Ma aza-
n n sahibi Erhan Tuna, irket olarak ikinci 
Otopratik ma azalar n  hizmete geçirdikle-
rini söylüyor. 

Otomotiv sat  sonras , hizmet sektöründe 
yetkili servis, özel servis, oto tamirci, las-
tikçi, jantç , akücü, yedek parçac  gibi birbi-
rinden ayr  olan pek çok farkl  türde hizmet 
noktas n n, tüketicilere ihtiyaç duyduklar  
hizmetleri sunmak için faaliyet gösterdi ini 
belirten Tuna, Otopratik’in bir araçla ilgili 
olan farkl  hizmetleri tek noktadan sa lad -

n  belirtiyor. 

30 y l önce i  hayat na tornac l kla ba la-
yan, 2011 y l nda ilk Otopratik ma azala-
r n  Konya yolunda açt klar n  ifade eden 
Tuna, mü teri memnuniyetinin kendilerini 
OST M’de de çal maya yönlendirdi i-
ni ifade etti.  Servis hizmetleri konusun-
da Tuna; "Otopratik’de ki amaç ‘h zl  
bak m’d r. Bir seyahate ç kmadan önce ara-
c n z  periyodik kontrollerini ve standart ba-
k mlar n  yapt rmak gibi. Fakat OST M’de 
biz bunu biraz a t k. En kapsaml  servislerde 
bile verilen hizmetlerin tamam n  bünyemi-
ze ald k. 35 ki ilik kadromuzla; 1500 met-
rekare kaporta boya alan m zda ayl k 300. 
1100 metrekare mekanik atölyemizde ayn  
anda 18 araca hizmet verebiliyoruz. Günlük 
mekanik hizmet alan araç ortalamam z ise 
50’dir." sözlerinin alt n  çiziyor.

Lastik oteli
Erhan Tuna, bünyelerinde bir de Lastik Ote-
li uygulamas  oldu unu aktard . lk lastik 
al m y l nda ücret al nmayan, 10 bin lastik 
kapasitesi olan bu uygulama ile mü terilerin 
yazl k-k l k lastikleri muhafaza ediliyor. 
Tuna, araç sürücülerine lastiklerini mev-
simsel olarak de i tirmesi önerisinde bulu-
nuyor.

Jeneratör sat , kiralama, servis ve yedek 
parça hizmetleri veren Lefke Enerji, Os-

tim 5. Sokak’ta aç ld . Sürekli de i en reka-

bet ortam na uyum sa layabilmek ve mü -

terilerinin beklentilerine cevap verebilmek 

için Kalite Yönetim Sistemi’ni benimseyen 

 rma, konusunda uzman personeliyle, tek-

nolojik geli meleri ve yasal gereklilikleri 

tasar mlar na yans t yor. 

“Üreten Türkiye’nin Bankas ” sloga-
n yla hizmet a n  geni leten Halk-

bank, OST M’de yeni bir ube açt . 
Ostimkent ad  verilen ube banka tara-

f ndan hizmet lokali olarak tespit edildi. 
19 Kas m’da aç l  gerçekle en Halk-
bank Ostimkent, 1467. Cadde No: 2/30 
OST M adresinde hizmet veriyor. 

Binek ve ha  f ticari araçlar n kullan m ömürleri boyunca 
ihtiyaç duyabilecekleri ana ürünlerin sunuldu u, araçlar-
la ilgili temel bak m hizmetlerinin verildi i bir zincir olan 
Otopratik’in 30. ma azas  OST M’de hizmete girdi. 
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Röportaj

OST M Özel Ödülü’nü alan 
Esat Kaan Kuban ve Okan 
Vapurluo lu projeleriyle ilgili 
sorular m z  yan tlad . ODTÜ 
mezunu olan ikili, “RDCS” 
projesi ile implant cerrahisi 
alan nda farkl  ve pratik bir 
metod sunuyor. Genç mü-
hendisler, imalat ve AR-GE 
aras nda köprü kurmas  
aç s ndan OST M’in verdi-
i deste in önemine i aret 

ediyor.

“Yerli üretimi i in içine katarak, 
Türk mühendislerinin yapabilece i 
güzel bir çözüm bulmu  olduk.”

 Esat Bey projenizin olu um sü-
recini anlat r m s n z?
Biz Grup OE olarak Yeni Fikirler 
Yeni ler Yar mas ’nda OST M Özel 
Ödülü’nü kazand k. Bunun sevinci ve 
heyecan  içindeyiz. Tek günlük bir ak-
tiviteyle ödüller teslim edilmi  olsa bile 
bu, yakla k bir y ll k uzun bir süreçti. 
Bir y ll k süreç de asl nda tam bizim  k-
rimizin ba lama ve olgunla ma k sm na 
denk geliyordu. Asl nda yar man n ve 
ödül motivasyonlar n n,  krimizin ol-
gunlu a eri mesinde etkisi çok büyük 
oldu. “Buradaki emek nedir?” diye ba-
kacak olursak; projemizle çok önemli 
bir soruna, ilk kez yerli üretimi de i in 
içine katarak, Türk mühendislerinin ya-
pabilece i çok güzel bir çözüm bulmu  
olduk. Çözümümüz u an prototiplen-
dirme a amas nda. Bundan sonra alm  
oldu umuz ödülle birlikte, i i do rulama 
ve prototiplendirme çal malar  devam 
edecek. Özellikle manuel çözümümüz 
için, piyasaya h zl  bir giri  yapabilmek 
amac yla 2013 May s ay  gibi lansman 
hede  miz var. Birinci önceli imiz bu 
lansmana yeti mek. Daha sonra ise ma-
nuel çözümün belli bir mü teri portföyü 
kazanmas  ve kendine özgü bir gelir ka-
lemi olu turmas n n ard ndan daha AR-
GE yo un olan robotik çözümümüze 
a rl k vermeye ba layaca z. 

Yar madan önce bu proje ekil-
lenmi  miydi? 

öyle gerçekle ti: Bizim kafam zda so-
runa yönelik bir çözümümüz vard . Fa-
kat Yeni Fikirler Yeni ler Yar mas  
projenin geli mesinde ve olgunla mas n-
da çok büyük önem arz etti. Yar man n 

bize atad  koçumuz, özellikle  nan-
sal yöndeki aç klar m za merhem oldu. 
Akademik dan man m z, ürünlerimizi 
sundu umuz dental implantoloji alan n-
da bize baz  kap lar açt . Onun d nda 
jürinin geri bildirimleri,  krimizin bu 
boyuta gelmesinde büyük bir önem arz 
ediyor. Yar man n  krimize olan katk s  
yads namaz. 

Finansal geri dönü  süresi ne e-
kilde hesapland ? 
Bizim güçlü yönlerimizden biri de buy-
du. Manuel implant sistemini h zl  bir 
ekilde piyasaya sürüp, oradan gelir elde 

edilmeye ba lanaca  için geri dönü ünü 
18 ayda sa layan bir i  plan  olu turduk. 
Asl na bakarsan z bu kadar teknolojik 
ve AR-GE yo un i lerde gayet k sa bir 
süreç. Bundan sonraki ihtiyac m z  da 
kar layarak, hede  edi imiz yat r m  18 
ayda geri dönü türmeyi planl yoruz. 

Sisteminin yurtd na aç l m 
süreci nas l olacak?
Bu konu zaten dü ündü ümüz, ileri he-
de  erimizden biri. Çünkü çal mam z 
dünya çap nda bir soruna çözüm sun-
makta. Yurtd nda benzer sistemler 
çok pahal . Biz, yerli üretim avantajlar , 
OST M’in de deste iyle birlikte bunu 
yurtd nda da çok cazip bir ürün haline 
getirebilece iz. Yurtd n n baz  regülas-
yonlar  var. Onlara da uyumland rd ktan 
sonra, d  pazara da çok çabuk sunabile-
ce imiz bir ürün. Süreç ve maliyet olarak 
bizim sistemimiz çok daha avantjl .

“OST M’in deste i bizim için   
önemli bir motivasyon”
Vapurluo lu: 3 y la yak n OST M’deki 
ODTÜ Teknokent’teki bir  rmada çal -
t m. Yakla k 6 y ll k bir süreç içerisinde de 
OST M’in içinde çe itli proje ve üretimler-
de yer ald m. OST M’in bu konuda destek 
vermesi hiç üphesiz giri imcileri ve tekno-
lojik projeleri desteklemesi bizler için çok 
önemli bir motivasyon. Bir makine mühen-
disi ve OST M’de y llar n  geçirmi  biri ola-
rak böyle bir deste i bekliyordum. Bunun 
gerçekle mesi de beni ayr ca mutlu etti ve 
aradaki manevi ba  biraz daha güçlendirdi. 

AR-GE yapmak çok zahmetli bir süreç. 
Çünkü hem insan kayna  hem de  nansal 
olarak yo un kaynak ay rmak gerekiyor. 
Maddi kaynak sa lanabilse de insan kay-
na n  bulmak gerçekten zor. As l üretimin 
merkezi OST M oldu u için; bütün bu AR-
GE projelerinin asl nda gerçe e dönü ece-

i yolda çok önemli bir noktada duruyor. 
malat ve AR-GE aras nda köprü kurma-

s  aç s ndan bu yakla mlar n  çok olum-
lu buluyorum. 

Röportaj

Üniversite ö rencileri ve mezunlar -
n n giri imciliklerini disiplinli bir 
süreç ve gerekli destekler ile te vik 

etmeyi, kazanan proje ya da projelerin veri-
lecek desteklerle teknoloji tabanl  yenilikçi 
bir i e dönü mesi ve bu sayede nitelikli i gü-
cüne istihdam yaratmas n  amaçlayan “Yeni 
Fikirler Yeni ler 2012” yar -
mas n n kazananlar  belli oldu. 
ki bölümde gerçekle en  nal 

program nda 9 ekip 3 ayr  ka-
tegoride yar t . “Genel”, “Sa-
vunma Sanayi” ve “Bili im ve 
Telekomünikasyon” kategorile-
rinde jüri kar s na ç kan ekipler ilk k s mda 
projelerini anlatarak sorular n  yan tlad lar. 

Sunumlar n ard ndan yar ma sponsoru ku-
rum temsilcileri birer konu ma yapt . OS-
T M ad na kat l mc lara hitap eden Yönetim 
Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n,” Biz de kendi 
bölgemizde 5 bin civar nda i letmemizi ye-
nilikçi yapmak, onlar  gelece e haz rlamak 
anlam nda baz  çal malar yap yoruz. Yeni-
likçi taraf m z  geli tirmeye çal yoruz. Bu 
program ve çal malardan çok yararlan yo-
ruz, bu nedenle bu platformday z.” dedi.  

OST M olarak ODTÜ ile farkl  projelerde 
ortak çal malar gerçekle tirildi ini an msa-
tan Ayd n, “Bu nedenle böyle bir çal ma-
da da üniversitemizle birlikte olmaktan ve 
üniversitemizdeki bu bilgi birikimini kendi 
 rmalar m za ta ma çabam zdan dolay  da 

buraday z. OST M olarak unu biliyoruz ki; 
buradaki bilgileri  rmalar m za, i letmeleri-
mize ta yamad m z sürece bulundu umuz 
yerde bulunma ans m z olmad n n fark n-
day z.” ifadelerin kulland . 

Ayd n, özellikle son y llarda, yenilikçi bir 
 kir olan kümelenme modeliyle OST M’i 

gelece e haz rlamaya çal t klar n n alt n  
çizerek;  ve n aat Makineleri, Yenilenebi-
lir Enerji, Medikal ve Savunma ve Havac l k 
ve son y llarda geli tirilen Rayl  Ta ma Sis-
temleri ba l klar  alt nda  faaliyetleri yo un-
la t rd klar n  söyledi. 

Orhan Ayd n u görü lere yer verdi: “Yeni  kir-
lere, yeni projelere, yeni dü üncelere ihtiyac m z 
var. Bu nedenle bu payla m ortam n  biz de bir 
ö renim ortam  olarak alg l yoruz. Bu projeyi 
can  gönülden, sonuna kadar destekliyoruz ve 
desteklemeye devam edece iz. Ödül alan ve al-
mayan herkesin  kirlerinin çok de erli oldu u-
nu, ödül almayan projelerin de mutlaka incele-
meye de er oldu unu dü ünüyorum. Ancak bu 
 kirlerin hayata geçmesi sürecinde OST M’e de 

çok ihtiyaç oldu unu belirtmek isterim. Bu  kir-
lerin gerçek hayata, üretime dönü türülmesinde 
sizlerle birlikte olmaktan memnun olaca m z  
ifade etmek istiyorum. Bu projeye katk  veren 
tüm yenilikçi kurum ve kurulu lara te ekkürle-
rimi sunuyorum.”

Konu malar n ard ndan ka-
tegorilere göre ödül kazanan 
ekipler aç kland . Yar man n 
OST M Özel Ödülü “OE” eki-
binin “RDCS” isimli projesine 
verildi. Esat Kaan Kuban ve 

Okan Vapurluo lu taraf ndan 
geli tirilen proje implant cerrahisinde fakl  bir 
çözüm getiriyor. 

OST M ÖZEL ÖDÜLÜ ALAN       
“RDCS” PROJES
Çözüm sunulan alan, dental implant cerrahisi. 
mplant ad  verilen yapay di  köklerinin, çene 

kemi ine do ru konum ve do ru aç da yerle -
tirilmesi hasta sa l  aç s ndan çok önemli. 
Mevcut sistemler ithal oldu undan, geli tirme 
sürecindeki baz  pahal  ve süreci uzatan ad m-
lar ndan dolay  günümüzde s k kullan lm yor. 
Sunulan çözüm yakla m nda bu soruna h zl  
ve piyasan n ihtiyac  olan; manuel implant 
k lavuzu olacak bir sistem öngörülüyor. Daha 
sonra çok daha hassas ve teknolojik olan robo-
tik sistemin piyasaya sunulmas  hede  eniyor. 
Proje, implant cerrahisinin çok daha hassas ve 
pratik yap labiliyor olmas na imkan sa l yor. 

Manuel ve robotik sis-
tem paralel devam edecek
Projenin manuel sistemi; kolay sat n al na-
bilecek, daha pratik ve tomogra   ihtiyac  
olmadan, röntgen datas yla da planlama ya-
pabildi i için Türkiye’nin tomogra   cihaz  
bulunmayan bölgelerini de kapsayan bir çö-
züm. Manuel ve robotik sistemler birbirleri-
nin alternati   de il, destekleyicisi konumun-
da. Robotik sistemin ise, piyasaya ç kt  
zaman teknoloji altyap s  iyi olan klinikler, 
hastaneler, özel ve kamu kurumlar  gibi yer-
lerle bulu turulmas  amaçlan yor. 

Genç giri imcilerden
gelece in projeleri

Bu y l 8.si gerçekle en “Yeni Fikir-
ler Yeni ler” yar mas n n 2012 

 nali ODTÜ Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yap ld . OST M’in Özel 
Ödül sponsoru oldu u  nal günün-

de 9 ekip yar t .

Esat Kaan KUBAN Okan VAPURLUO LU
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FLL (First LEGO League), First Vakf  
ve LEGO  rmas n n ortak çal mas y-
la olu turulan; uluslararas , kâr amac  

gütmeyen bir turnuva. 1998 y l nda ba la-
yan; 9-16 ya  aras  ilkö retim ö rencilerin-
den olu an tak mlar n, bilim ve teknolojiyi 
kullanarak proje geli tirdikleri turnuvan n 
Türkiye aya , 2004-2005 sezonundan bu 
yana Bilim Kahramanlar  Derne i gönüllü-
leri taraf ndan gerçekle tiriliyor. Çocuklara 
bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi amaçlayan 
turnuvaya Ankara’dan kat lacak Polis Amca 
lkö retim Okulu’nun destekçisi ise OST M. 

Önceki sezonlarda turnuvaya kat lan baz  
projeler destek bulsa,  kir a amas ndan ürün 
a amas na geçebilecek durumda.

Her y l farkl  toplumsal, küresel temalar n 
i lendi i FLL turnuvas  ülkemizde “Bilim 
Kahramanlar  Bulu uyor” ad yla düzenle-
niyor. Turnuvan n 2012-2013 sezonuna, 
dünyada 70 ülkeden 9-16 ya  aras  200 bin 
çocu un kat laca n  belirten Bilim Kah-
ramanlar  Derne i Ba kan  Hakan Habip, 
küresel çapta 560 yerel turnuva, 117 am-
piyonluk turnuvas , 1 Aç k ampiyona, 1 
Dünya Festivali’nin yap laca n  ifade edi-
yor. Ülkemizde bu sezon 140 tak m n yer 
alaca  etkinli in bir ba ka yönü ise; tak m-
lar n projelerini patent alma a amas na kadar 
getirmeleri. Habip, dünyada baz  projelerin 
patent ald n , geçen sene 2 tak m n melek 
sermaye buldu unu belirtiyor.

Turnuvan n süreçleri hakk nda, Ostim’in 
destekledi i Polis Amca lkö retim Okulu 
ö retmenleri ve Kayseri tak m n  olu turan 
ö rencilerin velilerini bilgilendiren Habip, 
“Çocuklar, 4-10 ki i aras  tak mlar kurarak 
her y l dünyan n gündemine ait farkl  bir 
tema üzerinde ara t rma yap p, çözüm üre-
tip, payla p, özgüven in a ediyorlar.” dedi.

“Ke fettiklerimiz 
kazanmaktan daha önemlidir”

Tak mlar n, evrensel sunum metotlar n  uy-
gulay p, tak m olarak çal t  ve kaynaklar  
iyi kulland klar  bir deneyim ya ad klar n  
belirten Ba kan Hakan Habip, bu sezonun 
temas n n “Ya lanan nüfusa genç çözüm-
ler” oldu unu söyledi. Turnuvada “süreç”, 
“el ele çözüm”, “sinerji” kavramlar n n öne 
ç kt n  anlatan Habip, de erlerini ise “B Z 
Bir Tak m z, Koçlar m z n ve de Dan man-
lar m z n Rehberli inde Çözüme Ula mak 
çin leri B Z Yapar z, Ke fettiklerimiz 

Kazanmaktan Daha Önemlidir, Deneyim-
lerimizi Ba kalar yla Payla r z, Yapt m z 

Her eyde Duyarl  Profesyonellik Gösteririz 
ve E leniriz.” olarak tan mlad .

Turnuvalar n faydalar
Fikir geli tirme becerisi: Gençler erken 
ya ta, içten gelerek, e lenerek temel bilimle-
re çekiliyor; bilim insan , mühendis, giri im-
ci,  kir insan , etkin vatanda  olma ihtimal-
leri ve özgüvenleri art yor.

Topluma katk : Toplumsal duyarl l k ve 
katk  heyecan  ya an yor; tekrar ya anmas  
ihtimali art yor; birey-toplum kar l kl  gü-
ven in a ediyor.

Tak m çal mas : Farkl  beceri/birikim se-
viyeleri, avantaj ve dezavantajlar , tamamla-
y c l klar  öne ç kararak içselle tiriyorlar.

Çocuklar n herkese ilham olmas : Karde , 
arkada , veli, gönüllü, destekçi, ziyaretçi, 
seyirci, kamu, özel, STK’n n ortak hedefte 
birle mesi görülüyor: “Herkes üreten insan  
kucakl yor”

Katma de erli üretim: AR-GE, ÜRGE ya-
pabilme ve dolay s yla katma de er üretebi-
len insan kapasitesi art yor; ucuz i çilik-ucuz 
ürün k skac ndan kurtulmak için kap  arala-
n yor.

Turnuva süreçleri
Ara t rma projesi: Her sene temayla ili -
kili sorun tan mlan yor, ara t rma yap l yor, 
özgün çözüm üretiliyor, payla l p, teatral 
sunum haz rlan yor.

FLL de erleri/tak m çal mas : Robot ve 
projeyle ilgili çal lan süreç ve turnuvalarda 
her kat l mc  ve ekip FLL de erlerine göre 
davran yorlar.

Robot tasar m ve programlama: Her sene 
temayla ili kili farkl  mekanik problemlerin 
en fazlas n  2,5 dakikada çözebilen otonom 
robot tasarlan yor ve programlan yor.

Çe itli incelemelerde ve ortak 
çal malarda bulunmak üzere 
ODEM’e (OST M Dan manl k 

ve E itim Merkezi) gelen Libya Perso-
nel Yap land rma daresi Müdürü Fethiye 
Menfur Ali, Mesleki E itim daresi Koor-
dinatörü Bilkas m Muhammed Musa ve 
Mustafa Tarhuni OST M Yönetim Kuru-
lu Ba kan  Orhan Ayd n’  ziyaretlerinde 
OST M’den mesleki e itim deste i istedi. 

“Bize en yak n ülkesiniz”
OST M’in mesleki e itim, üretim, istih-
dam ve ülke ekonomisine olan katk lar -
n  yak ndan tan ma f rsat  bulan Fethiye 
Menfur Ali, Libya’n n sava  sonras  ye-
niden yap lanmas nda Türkiye’nin önemli 
rolü olaca n  ifade etti. Libyal  yetkili, 
OST M modeline benzer bir olu umun 
kendi ülkelerinde de kurulmas n  istedik-
lerini söyledi.  

Mesleki e itim a amas nda OST M’den 
destek beklediklerini de aktaran Fethi-
ye Menfur Ali, “Al nan e itimin prati i 
olmal  ki nitelikli eleman n kazand r l-
mas nda katk s  olsun. Sava ta ya  or-
talamas  22 olan 55 bin insan hayat n  
kaybetti. Devrim sonras  bizim öncelikli 
sorunumuz e itim. nsanlar m zda dip-
loma var ama mesle ini tam anlam yla 
yapmas n  bilmiyor. Sava an 25 bin va-
tanda m z  sivil hayata adapte etmek ve 
topluma kazand rmak istiyoruz. Türkiye 
her yönüyle Libya’ya en yak n ülke. OS-
T M’deki e itim modelini Libya’da nas l 
hayata geçirebiliriz; bunu dü ünüyoruz. 
Hatta OST M’in bir ubesinin Libya’da 
olmas n  arzu ediyoruz.” dedi.

OST M Yönetim Kurulu ba kan  Orhan 
Ayd n da e itimin mutlaka prati e dönü -
mesi gerekti ini dile getirdi. Vas f kazan-
d rmak ve diploma almakla, beceri kazan-
d rman n farkl l na dikkat çeken Ayd n, 
“Meslek e itiminin mutlaka uygulamayla 
bulu mas  gerekiyor. Bölgemizde 50 bin 
çal an var, onlar n mesleki geli imleri 
de bizim gündemimizdeki bir konu. Biz 
burada yapt klar m z , dostlar m z için de 
yapabiliriz”  dedi.

lk y l 300 ki i e itime al nacak
Heyet üyeleri, OST M Yat r m ve OST M 
Dan manl k ve E itim Merkezi (ODEM) 
nezdindeki temaslar nda, önümüzdeki 
süreçte OST M’de gerçekle tirilmesi 
planlanan mesleki e itim faaliyetlerinin, 
ülkelerinde de bir model olarak sürdürü-
lebilirli inin sa lanabilmesi için i birli i 
yapmak istediklerini ifade ettiler. 

ODEM Genel Müdürü M. Burcu Öztürk, 
Libya Hükümeti’nin yeniden yap land r-
ma sürecinde, mesle i olmayan vatanda -
lar na meslek edindirmek, ülkede mesleki 
e itim altyap s n  tesis etmek ve toplum-
sal olarak yeni bir yap lanma sa lamak 
üzere çal malar yürütüldü ünü söyledi. 
Öztürk, “2013 y l  ba lar ndan itibaren 
ilk etapta n aat sektörüne yönelik ol-
mak üzere mesleki e itim programlar n n 
ba lat lmas n  planl yoruz. 40’ar ki ilik 
gruplar halinde verilmesi planlanan mes-
leki e itim programlar  çerçevesinde ilk 
y l yakla k 300 ki inin mesleki e itim 
sürecine tabi tutulaca n  söyleyebiliriz.” 
dedi.

Libya, Ostim’den Libya, Ostim’den 
e itim deste i bekliyore itim deste i bekliyor

Devrim sonras  her alanda yeniden yap lanma sürecine gi-
ren Libya, OST M’in tecrübelerinden yararlanmak istiyor. 

Tüyap Bursa Fuarc l k, Aral k ay nda, 
farkl  sektörlerden çok say da  rma-
n n yer alaca  fuar organizasyonlar -
na imza at yor. Küçük ve Orta Ölçekli 

letmeleri Geli tirme ve Destekleme 
daresi Ba kanl  (KOSGEB), Bursa 

Büyük ehir Belediyesi ve Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odas  (BTSO) deste i, Ta-
k m Tezgâhlar  Sanayici ve  Adamlar  
Derne i (T AD) i birli i ile gerçekle e-
cek fuarlara Bursa Uluslararas  Fuar ve 
Kongre Merkezi ev sahipli i yap yor.

Aral k ay n n ilk haftas  gerçekle en or-
ganizasyonda; Bursa Metal leme Tek-

nolojileri Fuar  11. Uluslararas  Metal 

leme Makineleri, Kaynak, Kesme, 

Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnö-

matik ve Hidrolik Fuar , BELEX 2012, 

10. Uluslararas  Elektrik, Elektronik, 

Otomasyon, Ayd nlatma ve leti im Fu-

ar , Bursa 3. H rdavat ve i  Güvenli i 

Fuar , Bursa Sac leme Teknolojileri 

2012, 4. Sac, Boru, Pro  l leme Tek-

nolojileri ve Yan Sanayileri Fuar  ve 

ENSUTEK, Endüstriyel Su Teknoloji-

leri Sempozyumu ve Fuar  düzenleni-

yor.Hakan HAB PHakan HAB P








