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DünyayÜ Ele Geçirme
PlanlarÜ

tamamàyla yerli aktörlerle mi start verilecek?
Bakanlara gelen yoØun kamuoyu desteØi ve
isteØi yerli otomobilin adànàn Tayyip olmasàna karar veredursunlar! "Yerli otomobil ne
zaman ve nasàl?" sorusuna kim karar verecek.
Manzara bu cephede böyle görünüyor.
Savunma sanayi bu ay hem Göktürk uydusu hem de Atalay tankàyla heyecanlandà.
OSSA’nàn organize ettiØi dünya devlerini
Ankara’da buluĀturma etkinliØinin basàn lansmanà Savunma MüsteĀarà'nàn katàlàmàyla yapàldà.

abdurrahman@ostim.com.tr

Y

erli otomobil üretimi konusunda
Kasàm ayà içinde iki önemli etkinlik
düzenlendi. UludaØ Üniversitesi'nin
Ar-Ge Günleri'nde konu edilen yerli otomobil üretimi ile ilgili etkin ve yetkin isimler
görüĀlerini dile getirdi. Yine Prof. Dr. Ali
Sürmen’in Ankara’daki seminerinde de somut
öneriler vardà. Elektirikli araç AR-GE’sine
yoØunlaĀmaktan,akü ve yerli motor üretimine, konsept tasaràmlaràn gerekliliØinden pazar
analizlerine çok net sonuçlar ortaya konuldu. Genel hatlaràyla mutabakat saØlanan bu
görüĀleri özetle sunuyoruz. Ancak elektrikli
mi? Fosil yakàtlà mà? NiĀ model mi? Marka
pazaràndaki boĀ kalan algàya mà hitap edecek?
Hangi yabancà markayla baĀlanacak? Ya da

Dr. Muhammed Adil ile yaptàØàmàz röportaj
bir kez daha gösterdi ki; Arap Baharà'nà yaĀayan ülkeler Türkleri bekliyor. Adil de açàkça
ilan ediyor: "Risk alàn orada olun.."

Yerli otomobil için yapulan
tüm łkir ve görüĈler kafamdayken gittiçim Yeni Fikirler
Yeni iĈler toplantusunda okuduçum bu söz Ĉimdilik noktayu koymamu saçladu:
‘BaĈlamak için muhteĈem
olman gerekmez ama muhteĈem olmak için baĈlaman
gerekir’

Gerek Yemen dosyasànda gerekse ANSAF
alàm heyetiyle gelen 10 ülkenin iĀ dünyasàyla bir kez daha gördük ki; dünyanàn önceliØi
ekonomi ve üretim. GeliĀen dünya ortaklàk talep ediyor, pazar aràyor, teknoloji araĀtàràyor.
OSTßM’e gelen alàm heyeti içindeki Suriyeli
iĀadamà dikkatimizi çekti. Ülkesi dünya gündeminin birinci sàrasànda, Türkiye dàĀ gündeminin en sàcak ülkesi Suriye ama o, OSTßM’e
geldi; makine imalatà ortaØà aràyor. Bu fotoØraf çok önemli. Hayat devam ediyor. Ve ekonomi herkes için birinci sàrada. Türk üretim
gücü bu ülkeler için etkin bir perspektif.

ortasànda, BM’ye güvenmediØini grup toplantàsànda açàkladàktan sonra Pakistan’a D-8
toplantàsàna gitmeden önce hiç üĀenmeden
KOSGEB’in giriĀimcilik ödül törenine katàlàyor. Çünkü biliyor ki; Türkiye tabandan zenginleĀmeli. GiriĀimci ruhu ve genç nüfusuyla
övünürken hayalden uzak kendi ayaklarà üzerinde durabilen giriĀimcilerimiz olmalà. Aynà
zamanlamayla Yeni Fikirler ve Yeni ßĀler
yaràĀmasà da ODTÜ’de sonuçlandà. OSTßM
Özel Ödülü'yle de katkà saØladàØàmàz etkinlikle genç Ņkirlerin iĀ Ņkrine dönüĀmesi saØlanàyor. GeçmiĀ yàllarda ödül alan Ņkirlerin, bu
yàl hatàrà sayàlàr cirolara ulaĀtàØà anàmsanàrsa;
adaylaràn sadece Ņkir düzeyinde kalmadàØà görülüyor. Bu yüzden yazàmàn baĀlàØànà
da onlaràn ajandalaràndan alàntàladàm. ‘Çok
Gizli’ ironisiyle giriĀ yaptàklarà ajandalarànda
‘dünyayà yepyeni ve iyi Ņkirlerle Āekillendirmek isteyen süper kahramanlar’ olarak tanàmlàyorlar kendilerini.
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kili oturumlar ve tartàĀmalar gerçekleĀtirdi.
Bu sistem ile yeni ve mevcut tedarik zinciri
ortaklarànàn buluĀmasà saØlanàrken Ņrmalar
ikili eĀleĀtirmeler ile yeni baØlantàlar yapmayà baĀardà.

“Türk firmalarÜnÜn
baíarÜsÜ bizi mutlu ediyor”

OSSA’dan Almanya çÜkarmasÜ
Uluslararasu Havaculuk ve Yan Sanayi Fuaru AIRTEC, Almanya'nun Frankfurt kentinde 06-08 Kasum
2012 tarihleri arasunda gerçekleĈti. Fuarun B2B toplantularunda; uzay ve havaculuk sanayinde çaluĈan
Ĉirketler, kurumlar ve üniversiteler buluĈtu. Savunma ve Havaculuk Kümelenmesi (OSSA), fuar boyunca
çok sayuda łrma ile ikili iĈ görüĈmesinde bulundu.

F

uarda, Türkiye’den Milli Savunma
BakanlàØà Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà Uluslararasà ßĀbirliØi Dairesi
ile SanayileĀme Dairesi, Savunma ve Havacàlàk Sanayii ßhracatçàlarà BirliØi, TÜBßTAK Uzay Teknolojileri AraĀtàrma Enstitüsü, Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi
OSSA ile savunma sanayi alanànda çalàĀmalar yapan KOBß’ler yer aldà. Bu organizasyon ile sistem üreticileri ve tedarikçi
Āirketler, ikili görüĀmeler esnasànda yakàn
iletiĀime geçerek; fuar süresi üç gün boyunca, verimli ve zaman tasarrufu saØlayacak
bir Āekilde Almanya’dan ve yurtdàĀàndan
potansiyel iĀ olanaklarà saØlamak ve yeni
baØlantàlar kurmak için önemli fàrsatlar yakaladàlar. Standlarda yapàlan toplantàlarda,
küçük ve orta ölçekli iĀletmeler gün boyunca 30 dakika süreli birebir görüĀmeler ile

havacàlàk tedarik zinciri, potansiyel yeni
müĀteriler ve tedarikçiler ile nokta atàĀà görüĀmeler gerçekleĀtirdi.
T.C. Ekonomi BakanlàØà 2010/8 Sayàlà
Uluslararasà RekabetçiliØin GeliĀtirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Hakkànda tebliØ kapsamànda Yurt DàĀà Pazarlama Programà dâhilinde, URGE Projesine dâhil olan
Ņrmalardan Arites Metal, Digitest Dijital,
Emge Mekatronik, Köprüören Makina, Küçükpazarlà Havacàlàk, Mak Savunma, Med
Makina Medikal, Mege Teknik Ņrmalarà;
dünyaca ünlü Airbus, Bombardier, Embraer, Eurocopter, Honeywell, Rolls Royce,
Sabca, Safran, Thales, Zodiac gibi uluslararasà Ņrmalar ile ikili iĀ görüĀmelerinde
bulunma fàrsatà yakaladà ve ana tedarikçiler
ile önemli görüĀmeler saØladà.

2012 AIRTEC Uluslararasà Havacàlàk Yan
Sanayi Fuarà, yüksek teknoloji ürünleri sergisi, ikili iĀ görüĀmeleri, uluslararasà konferanslar birleĀimi ile katàlàmcà Ņrmalara
ürün yenilikleri sunmasà; son geliĀmeleri
ve teknolojileri alàcàlar, satàn almacàlar, tedarik zinciri yöneticileri, proje yöneticileri,
program yöneticileri ile iletiĀime geçerek;
Almanya ve yurtdàĀàndan gelen aØlarànà
geniĀletmeleri, yeni Ņkirler geliĀtirmeleri,
verimli iĀ baØlantàlarà ve ortaklàklar baĀlatmalarà için önemli fàrsat sundu. Özellikle de küçük ve orta ölçekli Āirketler için
B2B Platformu, kolay ve hàzlà bir Āekilde
ve uzun vadeli iĀ iliĀkileri kurmak istenen
iĀ ortaklàklarà için ideal bir araç oldu. Katàlàmcàlar, yeni iĀ imkânlarà saØladà, ileri teknoloji ve donanàm Ņkri kazandà. Yuvarlak
masa tartàĀmalarà ile katàlàmcàlar canlà, et-

Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi OSSA
Küme Koordinatörü Hilal Ünal Türkan ile
görüĀen Türkiye'nin Frankfurt BaĀkonsolosu ßlhan Saygàlà, Ekonomi AtaĀesi Gürol
BaĀaran ve Ticaret AtaĀesi Gülay BabadoØan TarakçàoØlu ile OSSA standànà gezdi
ve KOBß’ler hakkànda bilgi aldà. Saygàlà,
ziyaretin ardàndan yaptàØà açàklamada, Türk
Ņrmalarànàn havacàlàk sektöründe geldiØi
noktanàn memnuniyet verici olduØunu belirterek, "Hem iç ihtiyaçlarànà karĀàlayacak
düzeye gelmiĀ hem de uluslararasà Ņrmalara
tedarikçi konumuna gelmiĀ çok sayàda Türk
Ņrmasà var. Gittikçe de büyüyorlar. Türk Ņrmalarànàn bu noktaya gelmesi bizleri mutlu
ediyor. Bu alanda önceki yàllarda eksikliklerimiz vardà. Bunlarà giderdiØimizi görüyorum. Hepsine teĀekkür ediyorum, çünkü
bizim sesimiz onlar sayesinde daha da gür
çàkàyor" diye konuĀtu.

OSSA’nÜn görüímeleri
Kümelenme çalàĀmalarà ile Türkiye’de ve
dünyada adànà duyuran Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi (OSSA), fuar süresince
3 gün boyunca toplam 43 adet yabancà Ņrma ile ikili iĀ görüĀmesinde (B2B) yer aldà.
OSSA tarafàndan AIRTEC Fuarà boyunca,
ana tedarikçiler ile NDA (non-disclosure agreement) "Gizlilik AnlaĀmasà" imzalanmasà
planlandà. Milli Savunma BakanlàØà Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà, Savunma ve Havacàlàk Sanayii ßhracatçàlarà BirliØi ile yakàn
iliĀkide bulunan OSSA Kümelenmesi; Türk
savunma sanayisinde yer alan KOBß’lerin
güçlü duruĀunu yurt dàĀànda sergiliyor.

“Küme faaliyetleri vizyonumuzu geliítirdi”

M

Tolga Plastik, küme
faaliyetlerinin meyvelerini toplayan łrmalardan biri. Firma
sahibi Mehmet Hakan
Atalay, uluslararasu alanda isimlerini
duyurma, yeni baçlantular kurma ve vizyonlarunu geliĈtirmede bu
faaliyetlerin faydasunu
gördüklerini ifade
ediyor.

ehmet Hakan Atalay, 30 yàllàk tecrübeyle, baba mesleØi olan plastik
sektöründe hizmet veren bir isim.
Atalay’àn sahibi olduØu Tolga Plastik Ņrmasà,
kendi geliĀtirdiØi üretim yöntemleri ve deneyimli kadrosuyla kalàp tasaràm, kalàp üretim
ve plastik enjeksiyon iĀlerini gerçekleĀtiriyor.
Aselsan gibi önemli kuruluĀlaràn alt yüklenicisi konumunda olan Tolga Plastik, OSSA
(Ostim Savunma ve Havacàlàk Kümesi)’nàn
de bir üyesi. Yaptàklarà her çalàĀmada “kalite” unsurunun öncelikli olduØunu dile getiren Atalay, Ņrmalarànàn 2005 yàlàndan bu
yana ISO 9001:2008 kalite belgesinin sahibi
olduØunu söylüyor. “En önemli özelliØimiz;
yaptàØàmàz iĀin kaliteli, düzgün, doØru ve
ekonomik olarak uygun olmasàdàr” diyen
baĀaràlà iĀadamà, otomotiv sektörüne yönelik
ürünlerinin dolaylà olarak yurtdàĀàna da ihraç
edildiØini belirtiyor. Öne çàkan hedeņerinden
birini “ßhracat departmanànà kurmak ve geliĀtirmek” Āeklinde anlatan Mehmet Hakan Atalay, bu hedefe ulaĀmak için OSSA Āemsiyesi
altànda URGE (Uluslararasà RekabetçiliØin

GeliĀtirilmesi) çalàĀmalarànàn devam ettiØini
anlattà.
OSSA’nàn katkàlaràyla yurtiçi ve uluslararasà organizasyonlara katàlarak çeĀitli platformlarda yer aldàklarànà söyleyen Atalay,
Almanya’nàn Frankfurt kentinde gerçekleĀen
Uluslararasà Havacàlàk ve Yan Sanayi Fuarà

AIRTEC Fuarà’ndaki 10 Türk Ņrmasàndan
birinin kendileri olduØunu aktardà. Atalay,
küme faaliyetleriyle ilgiliyse Āunlarà söylüyor: “OSSA’daki çalàĀmalar Āirketimizin vizyonunu geliĀtirdi. Bu sayede yeni pazarlarà
tanàyabiliyor, kendimizi daha net anlatabiliyor, uluslararasà iĀbirlikleri gerçekleĀtirme
imkânàmàz oluyor.”

Tolga Plastik’in sahibi Mehmet Hakan Atalay, OSSA aracölöøöyla gerçekleûtirdikleri
çalöûmalarön firmalaröna önemli katkölarda bulunduøunu belirtti.
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Savunma ve devleri
Ankara’da buluíuyor

Milli Tank Altay'Ün
testlerine baílandÜ
oç TopluluØu Āirketi Otokar'àn ana
yükleniciliØinde tasarlanan ve geliĀtirilen Türkiye'nin ilk milli ana muharebe
tankà Altay'àn ilk prototipleri, Otokar'àn
Sakarya'daki fabrikasànda düzenlenen
törenle tanàtàldà. BaĀbakan Recep Tayyip
ErdoØan, önümüzdeki dönemde seri üretim sözleĀmesini de imzalayarak, milli
tank Altay'àn mümkün olan en kàsa sürede Türk Silahlà Kuvvetleri'nin hizmetine
sunulmasànà planladàklarànà söyledi.

K

çekleĀtirilmesinin büyük önem arz ettiØini belirtti.

ErdoØan, karmaĀàk ve ileri teknoloji ürünü alt sistemler içeren böylesi büyük bir
savunma projesinin, planlanan takvime
uygun olarak, hatta bir, iki yàl önce ger-

BaĀbakan ErdoØan, Altay Tankà'nàn, ilk
prototipleri üzerinde, 2013 yàlà boyunca
testler yapàlacaØànà ifade ederek, bu test
faaliyetlerinin akabinde, nihai prototiplerin üretim ve doØrulama test süreçlerinin baĀlatàlacaØànà belirtti. Böylesine
detaylà ve zorlu test süreçlerinin baĀarà
ile tamamlanmasà sonrasànda, seri üretim
faaliyetlerinin de zaman kaybetmeksizin
baĀlatàlacaØànà belirten ErdoØan, ''Bu konuda irademiz tamdàr ve gereken kararlarà
zamanànda alacaØàmàzdan hiç kimsenin
Āüphesi olmasàn'' dedi.

2013 test yÜlÜ olacak

Savunma Sanayi Müsteûarlöøö himayesinde OSSA'nön Savunma ve Havacölökta ùûbirliøi Günleri etkinliøinin 1 Kasöm'da Marriott Otel'de düzenlenen basön toplantösö.

6

-8 Mart günleri arasànda ATO Congresium
Merkezi'nde düzenlenecek olan organizasyon hakkànda Savunma Sanayi MüsteĀarà
Murad Bayar, OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà
Orhan Aydàn ve OSSA Yönetim Kurulu BaĀkanà
Mithat ErtuØ bilgilendirme yaptà.

Yerli Uydu Göktürk uðurlandÜ
Rasat uydusuna kardeĈ olacak, tamamuyla yerli üretim Göktürk 2 Uydusu uzaya furlatulmak için gün sayuyor. Üzerinde
bulunan 55 parçanun tamamu Türkiye’de üretilen ve milli
yazulumla donatulan Göktürk 2, terörle mücadeleden, tarum
ve madenciliçe kadar birçok alanda büyük destek saçlayacak.

Yeni ií fÜrsatlarÜ
Türk Āirketleri ile yabancà savunma ve havacàlàk Āirketlerini bir araya getirerek, tanàĀàklàØà
artàrmaya ve iĀ fàrsatlarànà geliĀtirmeye çalàĀacaklarànà belirten Savunma Sanayi MüsteĀarà
Murad Bayar, etkinliØe 50'nin üzerinde yabancà, 100'ün üzerinde Türk Āirketinin katàlacaØànà
söyledi. Bayar, Āirketler arasànda eĀleĀtirme
yaparak iĀ fàrsatlarànà deØerlendireceklerini
vurguladà.

UluslararasÜ düzeyde ií yapÜlÜyor
Organizasyonun önemine deØinen Bayar, Türk
Āirketlerin uluslararasà pazarda da entegre olmalarànà ve rekabet edebilmelerini istediklerini
kaydetti. Yan sanayilere hizmet eden Ņrmalaràn
büyük fàrsatlarà olduØunun altànà çizen Bayar,
"OSTßM'deki Āirketlerimiz ilk yeteneklerini
Türkiye'deki projelerle kazandàlar ama bu Āirketler artàk yurt dàĀàna doØrudan da iĀ yapàyor.
Boing ile Airbus'a Ankara'dan uçak parçalarà
imal ediliyor. YaptàØàmàz iĀler tamamen uluslararasà düzeyde iĀlerdir" dedi.
Yan sanayinin önemine deØinen Bayar Āöyle
konuĀtu: "Biz Türkiye'deki sivil sanayinin gücünden, imkanlaràndan, yeteneklerinden, dinamizminden savunma sanayi adàna yararlanma
imkanà buluyoruz. Bunun sonuçlarànà da kàsa
bir sürede aldàØàmàzà düĀünüyorum. Sadece
Ankara ve OSTßM bünyesinde 93 KOBß'miz
savunma ve havacàlàk sektöründe bugün faaliyet gösteriyor. Bu KOBß'lerimiz de sürekli
yeteneklerini ve iĀ hacimlerini geliĀtirerek çalàĀmalarànà sürdürüyor."
Türkiye'de otomotiv sektöründe büyük baĀaràlar elde edildiØini ve 30 milyar dolara yakàn
cironun olduØunu söyleyen Bayar, havacàlàk
konusunda da aynà kalite ve baĀarànàn saØlandàØànà ifade etti. Sadece sivil havacàlàk üretiminde Türkiye'nin yàllàk 10 milyar dolarlàk ciroya
çàkabileceØini de sözlerine ekleyen Bayar, bu
faaliyetlerin de bu adàmlar arasànda olacaØànà
dile getirdi.

T

OSTîM Savunma ve
Havaculuk Kümelenmesi (OSSA), Fransuz
łrma BCI'un desteçiyle, "Savunma ve
Havaculukta Endüstriyel îĈbirliçi Günleri"
kapsamunda dünya
savunma ve havaculuk sanayisinin dev
isimlerini BaĈkent'te
açurlayacak.

ürkiye füze teknolojilerine yönelik yatàràmlarànà arttàràrken, TÜBßTAK ve TAß mühendislerinin
ortaklàØànda gözlem amaçlà üretilen ve
Rasat uydusunun ardàndan milli kaynaklarla üretilen ikinci yerli uydusu Göktürk
2’nin Fransa’da son testleri yapàldà. Aralàk ayànàn sonunda Çin’in Jiuquan fàrlatma üssünden uzaya gönderilecek olan ve
Rasat uydusundan üç kat daha fazla çözünürlüØe sahip yeni uydunun 450 kilogram
aØàrlàØànda ve 2.5 metre çözünürlükte olmasà milli teknolojinin uzayda da söz sahibi olduØunu gösteriyor. Kullanàm süresi
pil ömrüne baØlà uydu, yaklaĀàk 5 yàl kesintisiz hizmet verecek. Dünyanàn hemen
her yerinden görüntü alma imkânàna sahip
olan Göktürk 2’nin ana iĀlemcisinin Milli Savunma BakanlàØà olduØunu belirten
TÜBßTAK Uzay Teknolojileri AraĀtàrma Enstitüsü Müdür Vekili Tamer BeĀer
“Göktürk 2’de tüm görev bilgisayarlarànàn
yazàlàmà ve görev bilgisayarlarà yüzde 100
yerli olarak üretildi. Milli uçuĀ bilgisayar-

larà, yazàlàmlar ve yer istasyonu yazàlàmlaràmàz da tamamà ile yerli” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat Ergün, Göktürk 2’nin fàrlatma öncesi
uØurlama töreninde yaptàØà konuĀmada,
7,5 metre görüntü çözünürlüØüne sahip
ilk milli yer gözlem uydusu olan Rasat'àn
2011 yàlànàn sonlarànda uzaya baĀaràyla
gönderildiØini, bugüne kadar Türkiye'nin
yüzde 98'inin RASAT Uydusu'ndan alànan görüntülerle kapsandàØànà söyledi. 2,5
metre gibi yüksek çözünürlüklü Göktürk
2 Uydusu'nun uzaya gönderilmesi için hazàrlàklaràn tamamlandàØànà ifade eden Bakan Ergün, bu uydu ile dünyanàn her yerinden görüntü alànabileceØini vurguladà.
Göktürk 2’nin Aralàk ayà içinde uzaya fàrlatàlmàĀ olacaØànà ve Aralàk sonuna kadar
da uydudan ilk görüntülerin alànacaØànà
kaydeden Ergün, uydunun özellikle askeri
alanda kullanàlacaØànà anlattà, elde edilen
görüntülerin sivil alanlarda da önemli iĀlevler göreceØini belirtti.
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Ankara sanayinin de baíkenti olma yolunda
Ankara sanayicisinin gücünü göstermesi, Anadolu’da iĈ yapmak isteyen tüm łrmalarun kendilerini daha yakundan tanutmasu, uluslararasu
iĈbirlikleri ve ortakluklarun geliĈtirilmesini amaçlayan Ankara Sanayi Fuaru (ANSAF)’nun ikincisi yapuldu. Fuara bu yul 20’den fazla ülke katuldu.

F

uaràn açàlàĀ törenine Ankara Valisi
Alaaddin Yüksel, ASO BaĀkanà Nurettin Özdebir, ANGßAD Yönetim
Kurulu BaĀkanà Abdullah DeØer, Ostim
Organize Sanayi Bölgesi BaĀkanà Orhan
Aydàn, ORSßAD BaĀkanà Özcan Ülgener
katàldà.

karalà sanayiciler olarak dünyada 14 fuara
katàlàyoruz. Bu nedenle Ankara'da daha çok
aktivitenin olmasànà arzu ediyoruz, daha geliĀmiĀ fuarlarda yer almak istiyoruz." dedi.

20’den fazla ülke katÜlÜm gösterdi
ANSAF 2012’ye bu yàl yurtdàĀàndan Ņrmalar ve ticaret odalarà yakàn ilgi gösterdi.
DàĀ Ticaret MüsteĀarlàØà organizasyonunda;
Türkiye genelinden ziyaretçilerin dàĀànda
Irak, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Fas, Gürcistan, Hàrvatistan, ßran, KaradaØ, Kazakistan, Kàrgàzistan, Kosova, Libya, Malezya,
Suriye, Tunus, Ürdün, Tacikistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Màsàr gibi komĀu
ve çevre ülkelerden alàm heyetleri fuarda
yeni ortaklàklar ve iĀbirliklleri geliĀtirmeyi
amaçlàyor.

“Ankara bir çok alanda lider”
Yeni yüzyàldaki ekonomik buluĀma noktalarànàn fuarlar olduØunu belirten Ankara Valisi Yüksel, “Ankara'da yeni fuar alanlarànàn
oluĀturulmasà ve yapàlmasà planlanan Ankara Uluslararasà Fuar ve Kongre Merkezi'nin
en kàsa zamanda yapàlmasà gerekiyor” deØerlendirmesinde bulundu. Ankara’nàn hava
ve savunma sanayi baĀta olmak üzere birçok
alanda lider olduØunu ifade eden Yüksel,
Türkiye'de sanayiyi algàlamak isteyenlerin
Ankara'ya gelmesi gerektiØini dile getirerek,
Ankara'da BiliĀim Vadisi'nin hayata geçirilmesi gerektiØini söyledi.
Ankara'nàn her geçen gün daha fazla geliĀtiØini bildiren ASO BaĀkanà Nurettin Özdebir,
“Ankara, 9 adet Organize Sanayi Bölgesi
ve Türkiye'deki en çok teknoparka sahip il
olarak teknolojide diØer illere göre açàk ara
önde” dedi.
Türkiye'nin ihracatàndaki kilogram baĀàna
ortalama Ņyatàn 1,6 dolar seviyesinde oldu-

Fuarda yer alan sektörler
Øunu aktaran Özdebir, bu bedelin geliĀmiĀ
ülkelere göre çok düĀük olduØunu kaydederek, “Ankara, ihracattaki kilogram baĀàna
bedelde Türkiye ortalamasàna göre çok ilerdedir. Ankara'nàn yaptàØà ihracatàn ton Ņyatà
23 bin 500 dolar, Türkiye'nin ortalamasà ise
bin 600 dolar. Bizi ikinci sàrada ßstanbul takip ediyor” Āeklinde konuĀtu.

OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn ise Ankara'nàn Türkiye'de sanayileĀmede ßstanbul'dan sonra en önemli illerden
olduØunu söyledi. Aydàn, BaĀkentin daha
çok etkinliØe ev sahipliØi yapmasà gerektiØine iĀaret ederek "Özellikle savunma ve
havacàlàkta faaliyet gösteren ülkemizin gözbebeØi sektörlerin tamamà Ankara'da. An-

• Makine-Metal ßĀleme
• Endüstriyel Otomasyon Hidrolik Pnomatik
• Enerji, Elektrik ve Elektronik
• TaĀàma, Depolama, ßstiņeme Ve Lojistik
• ßnĀaat ve Yapà Malzemeleri
• Çevre Teknolojileri
• ßĀ Makinalarà ve Yedek Parça
• Araç Üstü Ekipmanlarà
• Isàtma SoØutma ve Havalandàrma

YabancÜ firmalar Ostim’de ortak arayÜíÜna çÜktÜlar
2. Ankara Sanayi Fuaru’na katulmak üzere BaĈkente gelen alum heyetleri Ostim’i ziyaret ederek, łrmalarda incelemelerde bulundu.

T

ürkiye’nin ikinci büyük sanayi kenti konumuna gelen Ankara; yurtdàĀà
baØlantàlarànà güçlendiriyor. Ankara Sanayi Odasà tarafàndan bu yàl ikincisi
gerçekleĀtirilecek Ankara Sanayi Fuarà’na
alàm heyeti olarak katàlan ülke temsilcileri
Ostim’de ikili görüĀmeler yaptà.

Ostim OSB Bölge MüdürlüØü’nde Ostim
yetkilileri ve sektör temsilcileri ile bir araya
gelen konuklara ilk olarak Ostim hakkànda
bilgilendirme yapàldà. Tunus, Hartum, Tirana, PriĀtine, Sana, Bakü, Musul, Amman,
Cidde, ßskenderiye ticaret ataĀelikleri ve
müĀavirlikleri rehberliØinde Ostim’e gelen
Ņrmalar, kendilerini ve faaliyet alanlarànà
tanàtarak Türk iĀadamlaràna ortaklàk teklif
ettiler.
ßkili görüĀmelerde ortak yatàràm Ņkirlerinin
yanà sàra ürün ve hizmet tedarikleri konuĀuldu. Ostim bölgesinde; savunma baĀta olmak
üzere, yedek parça ve plastik sektöründe

üretim yapan Ņrmalar gezildi. Yabancà Ņrma yetkilileri, Ostim’deki üretim ve ihracat
kapasiteleri hakkànda bilgi alàrken, ülkelerinde de benzer yatàràmlaràn yapàlabilmesi
konusunda görüĀ alàĀveriĀinde bulundular.
10 ülkenin ticaret kuruluĀlarànàn bulunduØu heyette 38 adet Ņrma yer aldà. Özellikle
Arap ve Afrika ülkelerinden gelen iĀadamlarà Ostim’deki üretim kapasitesine hayran kalarak kendi ülkelerine ortak yatàràm yapma
arzularànà dile getirdiler. Kosova’dan katàlan
Ņrmalar da Türk Ņrmalarànàn teknoloji ve
üretim gücünden faydalanmak istediklerini
belirttiler.

Ostim Ņrmalarànà tezgah baĀànda görme fàrsatà yakalayan yabancà alàm heyeti; inĀaattan
otomotive kadar bir çok alanda ortaklàklarà
geliĀtirebilecekleri görüĀündeler. 10 ülkeden gelen alàm heyetleri yatàràm fàrsatlarànà
Ostim'de konuĀtu. Heyetler ikili görüĀmelere fuarda devam ettiler.
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Kamuya "Türk MalÜ" mesajÜ

A

NSAF'12, BaĀkentli sanayicilere
hareketli günler yaĀattà. Türk ve
yabancà iĀ adamlarà gerek fuarda,
gerekse fuar dàĀànda çeĀitli platformlarda bir
araya gelerek ikili iĀ görüĀmeleri gerçekleĀtirdi.
OSTßM merkezli Aktif Sanayici ve ßĀadamlarà DerneØi de, fuaràn ziyaretçisi olan
yabancà iĀ adamlarànà kendi üyeleri ile buluĀturdu. Uluslararasà toplantà niteliØinde
gerçekleĀtirilen Aktif organizasyonunda,
ASO BaĀkanà Nurettin Özdebir ile birlikte
iĀ adamlarà, dernek baĀkanlarà ve sanayinin
duayenlerinden Hasan Basri Bozkurt, Ali
Fuat ErdoØan ve Hasan ErdoØan gibi isimler de yer aldà. ODTÜ Teknokent'de 100'ü
aĀkàn iĀ adamànàn bir araya geldiØi organizasyonda konuĀan Aktif Sanayici ve ßĀadamlarà DerneØi BaĀkanà Ufuk Bayraktar,
"Önce Avrupa'da ardàndan Amerika'da yaĀanan ekonomik krizin yansàmalarànà hala
yaĀàyoruz. Ancak, yetiĀmiĀ insan gücümüz,
ARGE ve inovasyon çalàĀmalaràmàz krizin
Türkiye'den teØet geçmesinde önem taĀàyor.
Bizler iĀ adamlarà olarak öncelikle komĀu
ülkeler ardàndan iki buçuk saatlik uçuĀ süresi ile ulaĀabildiØimiz ülkelerle iĀbirlikleri
yapabileceØimiz inancàndayàz. Kesinlikle
tek taraņà kazanç düĀüncemiz söz konusu
deØil. KarĀàlàklà 'kazan, kazan' yaklaĀàmà ile
iĀ yapmak istiyoruz." dedi.
Türkiye'nin en büyük ekonomik sorununu
cari açàØàn oluĀturduØuna dikkat çeken Bayraktar, kamuda yerli alàmà konusunun acilen
ele alànmasà gerektiØini söyledi. Konu ile

BaĈkent, îkinci Ankara Sanayi
Fuaru (ANSAF'12) hareketliliçi yaĈadu. Fuar nedeniyle
Ankara'da bulunan yabancu iĈ
adamlaru yoçun olarak Türk iĈ
adamlaru ile görüĈmeler yaptu.
Aktif Sanayici ve îĈadamlaru
Derneçi de üyelerini, 12 ülkenin
iĈ adamuyla bir araya getirerek
iĈ birlikleri için fursat yarattu. BuluĈmada yerli malu kullanumu ile
Türk iĈ dünyasunun aynu kökten
gelen ülkelerle öncelikli olarak
ticaretini geliĈtirmesi gerektiçine
vurgu yapuldu.

ilgili giriĀimlerinin olacaØànà bildiren Ufuk
Bayraktar, Aktif'in baĀlattàØà 'Türk Malà
Kullanàyorum' kampanyasàna tüm kesimlerden destek beklediklerini kaydetti. Bayraktar, yerli malà kullanàmà ile birlikte, Türk
iĀ dünyasànàn aynà kökten gelen, ecdadà bir
olan ülkelerle öncelikli olarak ticaretini geliĀtirmesi gerektiØine vurgu yaptà.

Özdebir: Birbirimize yönlenmeliyiz
Aktif Sanayici ve ßĀadamlarà DerneØi'nin
programànda konuĀan Ankara Sanayi Odasà

UTTP akademik
araítÜrmacÜlarÜ bekliyor

B

ilkent Cyberpark, Austin Texas
Üniversitesi-IC2 Enstitüsü ve Türkiye Teknoloji GeliĀtirme Vakfà iĀbirliØinde UTTP (Uygulamalà Teknoloji TicarileĀtirme Programà) tanàtàm toplantàsà Bilkent
Cyberpark'ta yapàldà.
Daha önce çeĀitli ülkelerde baĀaràyla uygulanan UTTP, teknoloji deØerlemesi, yatàràmcà gözüyle buluĀ deØerlemesi, araĀtàrma ve
ticarileĀtirme arasàndaki iliĀkinin önemi ve
baĀaràlà bir teknoloji transfer oŅsi için neler
yapàlmasà/yapàlmamasà gerektiØi konularànda yetkin uzmanlar yetiĀtirmeyi amaçlàyor.

UTTP kapsamànda ÿubat 2013-Mayàs 2013
dönemleri arasànda 4 adet 3’er günlük ücretsiz sertiŅkasyon eØitimleri düzenlenecek.
EØitimler teknoloji deØerleme, pazarlama ve
lisanslama konularànda toplam 12 modülden
oluĀacak. EØitim için baĀvurular arasàndan
40 aday seçilerek 4’er kiĀilik 10 grup oluĀturulacak. Programà baĀaràyla tamamlayan ve
sonunda Ņnalist olan ekip ABD’de 1 haftalàk
Teknoloji Transferi Rehberlik kursuna katàlmaya hak kazanacak.
Programa Teknoloji Transfer OŅsi uzmanlarànàn/adaylarànàn, teknoloji Āirketi kurmayà düĀünen giriĀimcilerin, teknoloji tabanlà
araĀtàrmalarànà ticarileĀtirmeyi hedeņeyen
akademik araĀtàrmacàlaràn katàlàmà bekleniyor. Programla ilgili detaylà bilgi www.uttp.
org adresinden öØrenilebiliyor. Programa
son baĀvuru tarihi ise 11 Ocak 2013.

BaĀkanà Nurettin Özdebir, 'Türk Malà Kullanàyorum' kampanyasànà desteklediklerini
söyledi. Ekonomik olarak güçlü olmayan ülkelerin siyasi ve teknik olarak güçlü olmalarànàn söz konusu olamayacaØànàn altànà çizen
Özdebir, iĀ adamlaràna Āu mesajlarà verdi:
"Her kuruĀumuzu iyi deØerlendirmeliyiz.
Bizi yönetmeye çalàĀan ekonomilere deØil,
birbirimize yönelmeliyiz ve birbirimizin kazanmasànà saØlamalàyàz."
Dünyada büyük bir mali kriz sürecinin yaĀandàØànà ifade eden Özdebir, buna baØlà
olarak ülkelerin notlarànàn düĀürüldüØünü
ve hem ekonomik hem de siyasi olarak oyun
kartlarànàn yeniden karàldàØànà dile getirdi.
Özdebir sözlerini Āöyle sürdürdü: "Dünyada üretimin merkezi artàk batàdan doØuya

doØru kayàyor. Bunun sonucu olarak da
OrtadoØu'da birçok ülkede yönetim deØiĀiklikleri ile birlikte ciddi bir sancà yaĀàyor.
Birinci Dünya SavaĀà'ndan bu yana batà bu
coØrafya ile uØraĀàyor. GeçmiĀte aynà oyunlaràn Balkanlar'da da oynandàØànà gördük.
Bizlere insanlàk dersi vermeye çalàĀan ülkeler bugün ekonomik çöküĀ içerisindeler.
Bu coØrafyada en çok sözü geçen Fransa'nàn
bile bugün notu düĀürülüyor. Bunun örnekleri çok ßspanya, Yunanistan gibi. Dünyada
yaĀanan bu küresel karàĀàklàØa raØmen, bu
coØrafyada en hàzlà büyüyen ülke Türkiye.
Çizmeye çalàĀtàØàm manzara karĀàsànda bu
coØrafyada çok akàllà olmamàz gerekiyor."
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Nükleer santrale OSBÜK talip oldu Bakan yeíil ÜíÜk yaktÜ

O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu
BaĀkanà Nurettin Özdebir'in nükleer
santrallerden birinin ortaØà olma önerisine Enerji bakanà Taner Yàldàz yeĀil àĀàk
yaktà.
Kayseri’de düzenlenen OSBÜK Enerji zirvesine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanà Taner
Yàldàz, TBMM Sanayi Komisyonu BaĀkanà Mücahit Fàndàklà, EPDK BaĀkanà Hasan
GöktaĀ ve çok sayàda milletvekili ve OSB
yöneticileri katàldà.
Zirvede konuĀan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanà Taner Yàldàz, Türkiye’nin Avrupa’nàn
en büyük üç Āebekesinden birine sahip olduØunu ifade ederek, “DoØalgaz tedarikinde
OSB’ler ve bölgelerimiz talepte bulundu.
Bugün hem BOTAÿ’a hem toptancà özel
Āirketlere müracaat edenler var. Bunlaràn
toplam miktarà 54 milyar metreküpe geliyor.

Türkiye’de böyle bir tüketim yok. Biz 48 milyar metreküp kàĀ Āartlarànda tüketim gerçekleĀmesini bekliyoruz” dedi.
OSBÜK baĀkanà Nurettin Özdebir’in; nükleer güç santrallerinden birine ortak olma talebini olumlu karĀàlayan Yàldàz; talebi Rusya
Federasyonu ile konuĀacaØànà belirtti. Yàldàz,
‘Nükleer güç santrallerinden talep ederseniz
sözleĀme çerçevesinde biz yerli ortak olarak
OSBÜK’ü gösterir ve Rusya ile görüĀmelere
baĀlaràz.’ dedi.
Sanayicilerle Kayseri’de bir araya gelen Bakan Yàldàz, bir müjde daha verdi. Yerli kömürden, termik santral yapàlmasà halinde ilave teĀvik kapsamàna alànacak.
ßki gün süren enerji zirvesinde sanayi bölge
yönetimleri; enerji tasarrufunda yeni modeller ve teknolojiler tartàĀàldà.
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“Türkiye Arap BaharÜ'nda inisiyatif ve risk almalÜ”

Devrim yaĀayan Arap ülkelerindeki
son panoramayà bize aktarabilir misiniz?
Arap baharà yaĀayan ülkeler Āu anda millileĀme sürecindeler. Halklar ilk kez iktidara
geldiler. Milliyetçilik deØil millileĀme-yerelleĀme süreci bu. ßlk kez prangalaràndan,
sömürgelerinden kurtuluyor bu ülkeler. Kendi kültürlerimizle baràĀàyoruz. Benzer bir
süreç 2002’den sonra Türkiye’de yaĀandà.
Hatta bu süreçten sonra Arap ülkelerine Türk
bakàĀ açàsà da deØiĀti. YabancàlaĀma son buldu. Bu coØrafyaya yeni bir vizyon geldi. Ben
‘Yeni Türkiye’ diyorum. Yeni Türkiye, Arap
baharà yaĀayan ülkelerin stratejik ortaØà artàk. Ortaklàk treni Ankara’dan kalktà.
Libya, Tunus, Màsàr ve Suriye bu ülkelerden hangileri daha hàzlà bu süreci tamamlayacak sizce?
ÿu anda Tunus önde diyebilirim. 2 ay içinde yeni anayasa Kurucu Meclis’e sunulacak.
Bu, halka umut verdi. ßlk kez Millet yönetime katàlacak. Màsàr ve Libya da arkadan
geliyor. Suriye biraz geç de olsa, mutlaka bu
geçiĀ tamamlanacak.

“Gazze saldÜrÜsÜnÜn arka planÜnda Suriye konusu var”
Suriye’de durum nedir? Yeni Ulusal
Konsey’in etkinliØi olacak mà sizce?
Arkasàndaki ülkelerin çàkarlarà gereØi direniyor. Ancak halk bu iĀte kararlà. Er ya da geç
olacak. ßran, Rusya ve arka plandaki ßsrail
rejime destek veriyor.
ßran ve ßsrail nasàl aynà çàkarda birleĀebilir?
Esad ve babasà, ßsrail için bir güvenlik duvaràdàr. Onlaràn yönetiminde bir mermi bile
atàlmamàĀtàr. ßsrail, Suriye rejimini gizliden
desteklemektedir. Hatta bugünkü Gazze saldàràsànàn arka planàn da bu vardàr. Gündemi
deØiĀtirmiĀtir. ßsrail her zaman Gazze’ye

saldàràrken bir sebep arar. Bu sefer sebepsiz
vurmuĀtur. Suriye’deki muhalefetin bu bütünleĀmesi onlarà harekete geçirmiĀtir. Dünya Suriye’yi konuĀurken tekrar Gazze’ye
dönmüĀtür.
Bahar yaĀayan Arap ülkeleri
Türkiye’ye nasàl bakàyor?
Türkiye birinci sàrada. Bu ülkeler mesela Tunus; Fransayla, Libya; ßtalyayla dostluklarànà
bitirdi. Yeni aktörler, yeni dostlar aràyorlar.
Hepsinin gündeminde Türkiye birinci sàrada.

Türk

Emperyalizmi!

AldatmacasÜ

Peki o ülkeler bu durumu kabullendiler mi?
Kesinlikle hayàr. ÿu anda çok ciddi bir lobi
yapàyorlar. Çok büyük bütçeler harcàyorlar.
GeçmiĀteki hâkimiyetlerini kaybetmemek
için yoØun çaba harcàyorlar. Para verip
parti kurduruyorlar. STK’lara destek veriyorlar. Türkiye konusunda dezenformasyon
yapàyorlar. Mesela ‘Yeni Osmanlàcàlàk’ gibi
makaleler yazdàràyorlar. Türk emperyalizminden bahsediyorlar. Daha doØrusu ima
ediyorlar. Medya satàn alàyorlar. Ya da kendi
medyalarànà destekliyorlar.
Yerel halk bunlaràn farkànda mà?
Elbette. Artàk eskisi gibi deØil. Bu dezenformasyon alternatif kanallarla bertaraf ediliyor. Ancak Türkiye öncü olmalà. Ön almalà.
ÿimdiden orada olmalà. Yatàràm yapmalà.

“TOOB

temsilcilikler

açmalÜ

Türk Arap AraĈturma
ve Strateji Enstitüsü
BaĈkanu Dr. Muhammed Adil, devrim
sonrasu ortaya çukan
resmi ve Türk–Arap
iliĈkilerini deçerlendirdi. Arap Baharu
yaĈayan ülkelerin
yeniden yapulandurulmasunda Türkiye’nin
stratejik önemi olduçuna dikkat çeken
Adil, “Bu ülke halklaru
Türkiye’yi artuk taĈeron görmek istemiyor. Yeter ki Türkler
gelsin. Yaturum gelsin.
Ortak olmalusunuz.
Kurumsal temsilciliklerle yeni dostluklar
kurulmalu. Devletin
duĈunda kurumsal bir
yapu olmalu. OSTîM
gibi, TOOB gibi kuruluĈlar bölgede inisiyatif almalu.” diyor.

Orada olmalàsànàz. Hazàr olmalàsànàz. Ben
de bir çok Türk kuruluĀun çabalaràna bizzat
katàlàyorum. Ancak heyetler ziyaretler zaman kaybà. O kadar bakir bir zemin var ki;
size açàk. Risk almalà yatàràm yapmalà. Oralarà sadece pazar olarak görmemek lazàm.
Yatàràm yapàp o kaynaklara sahip olmalàsànàz. Halklar size açàk. Size güveniyor. Avrupa ve ABD bu çabalarànà yoØunlaĀtàràyor.
Ancak halk eski sömürge ülkelerine hesap
sorma aĀamasàna geldi. Türkiye’nin böyle
bir amacà hiç olmadà. Bu biliniyor. Ortak
kültür ve tarih var. Açàk dosyalardan sàranàn gelmesini beklememelisiniz. Kurumsal
olarak orada olmalàsànàz. Hemen bir oŅs açmalàsànàz. Köprüler kurmalàsànàz.

“Türkiye artÜk
görünmek

taíeron olarak
istenmiyor”

ABD ve AB enerji kaynaklaràndan
kolay vazgeçer mi?
Bakàn bu bahar bir Āey oluĀturdu. O da ‘Hür
irade’ gücü. Bu màzrak çuvaldan çàktà. Her
Āey deØiĀebilir. Milli ruh oluĀuyor. Bu ülke
halklarà Türkiye’yi artàk taĀeron görmek
istemiyor. Yeter ki Türkler gelsin. Yatàràm gelsin. Ortak olmalàsànàz. Kurumsal
temsilciliklerle yeni dostluklar kurulmalà.
STK’larla iĀbirliØi yapmalà. ßhtiyaç analizleri yapmalà. Enerji kaynaklarà ve yeraltà kaynaklarà var. Bunlar iyi planlanmalà.
Ortak olarak geleceØe hazàrlanmalà. Tekrar
söylüyorum. Orada temsilcilikler açàlmalà.
Sadece kendi çevresine ya da cemaatine
deØil genele hizmet etmeli. Yeni aktör arayàĀànda yeni Ņrmalar ve yeni isimlere ulaĀàlmalà. Devletin dàĀànda kurumsal bir yapà
olmalà. Ostim gibi TOOB gibi kuruluĀlar
bölgede inisiyatif almalà. Ortaklàklar kurulmalà.

“O kadar bakir bir
zemin var ki; size
açuk. Risk almalu yaturum yapmalu. Oralaru
sadece pazar olarak
görmemek lazum. Yaturum yapup o kaynaklara sahip olmalusunuz.
Halklar size açuk. Size
güveniyor.”

Türk dàĀ politikasànda bu öncelik yok
mu zaten?
Benim kastàm o deØil. TßKA gibi TOOB da
orada olmalà. ÿirketler, sivil kuruluĀlar orada
olmalà. Bir iki sene sonrasànda hazàr olmalà.
Yeni dostlar edinmeliler.
Biz OSTßM’den biliyoruz ki bir çok
heyet bizi ziyarete geliyor
ve proje hazàrlàyorlar!
Benim kastàm o deØil. Tabii
ki bu çabalar çok yerinde.
Ben de yakàndan takip ediyorum. Ancak Āunu bilmelisiniz: Bu ülkelerde bir
çok dosya aynà anda açàk.
Yani yeni anayasa-özgürlük talepleri-yeni kurumlar
vs… Sanayi, ticaret bunlar
açàk dosyalar arasànda. Ne
zaman sàra gelir bilinmez.
Gelmeyedebilir. O yüzden
davet beklememelisiniz. Siz
inisiyatif kullanmalàsànàz.

DR. MUHAMMED ADùL: Tunus’ta doødu, Yüksek öørenimini Fransa Lyon
Üniversitesi’nde “Gazetecilik” alanönda tamamladö. Daha sonra uluslararasö iliûkiler konularönda yüksek lisans ve doktora yaptö. Tunus El Ahbar
Gazetesi Yazö ùûleri Müdürlüøü görevinde bulundu. 1992 yölönda Türkiye’ye
yerleûti ve Kanal 7 televizyonun ilk Arapça haber spikeri oldu. Çeûitli Arap
gazete ve televizyon kanallarönön Türkiye temsilciliøi görevinde bulunan Dr.
Adil, halen TRT Arapça kanalönda haftada iki gün “Wejhat Nazar” (Baköû
Açölarö) adlö tartöûma programönö sunmakta, Al Arab Gazetesi ve Assabah
Gazetesi köûe yazarö olarak çalöûmaktadör. Tunus El Manar Üniversitesi
misafir öøretim üyesidir. Türk-Arap iliûkileri uzmanö olarak, bu sahada çok
sayöda araûtörmalar ve makalelere sahiptir. Aynö zamanda Ankara merkezli
Türk-Arap Bilim Kültür ve Sanat Derneøi Baûkanö olarak Ankara’da ikamet
etmekte olup; hem Tunus hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaûödör.
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Abdullah ÇÖRTÜ

Yemen’den
izlenimler
acortu@hotmail.com

"Yemen küçük ve fakir bir ülke olmakla birlikte birçok açudan önemli
bir ülke… Coçrał açudan Arap
yarumadasunun en güneyinde, zengin
petrol ülkelerine komĈu, Kuzuldeniz
ve SüveyĈ Kanalu’nun giriĈinde, Afrika
Boynuzunun hemen karĈusunda stratejik bir noktada… Ülkemiz için hiç
tartuĈmasuz Yemen’in duygusal bir
tarafu da var. Yemen Türküsü adeta
birkaç nesil öncesinde vatan savunmasu için yokluk içinde cepheden
cepheye koĈan dedelerimizin acu
haturalarunu canlandurur."

Y

emen yaklaĀàk 25 milyonluk nüfusu
ve 528.000 km2’lik yüzölçümüyle,
1361 dolarlàk kiĀi baĀàna milli geliriyle, büyük ve zengin komĀularànàn tersine
küçük ve fakir bir OrtadoØu ülkesi… YaĀadàØàmàz konjonktürde birçok ülkede olduØu
gibi Yemen’le Türkiye arasànda sàcak rüzgarlar esiyor. Nitekim son iki yàlda en üst
düzeyde toplantàlar ve karĀàlàklà ziyaretler
yapàldà. Biz de Ostim olarak Yemen toplantàlarànda aktif olarak yer alàyoruz. Özellikle Yemenli dostlaràmàzàn organize sanayi
bölgesi kurmak konusundaki taleplerine
cevap vermeye çalàĀàyoruz. 22-25 Kasàm
tarihlerinde BaĀbakan
Yardàmcàsà Sn. Bülent
Arànç’la birlikte resmi
ve özel sektör temsilcilerinden oluĀan yaklaĀàk 50 kiĀilik bir heyetle Yemen’in baĀkenti
Sana’ya gittik. 6. dönem
KEK (Karma Ekonomik
Komisyon) toplantàsà yapàldà; DEßK (DàĀ
Ekonomik ßliĀkiler Kurulu) Türk-Yemen ßĀ
Konseyi 3. Toplantàsà yapàldà. Bu seyahatte
DEßK’in Türkiye’nin dàĀ politikasàna ekono-

mik ve iĀ âleminin katkàsà anlamàna ne kadar
önemli iĀler yaptàØànà bir kez daha gözlemledim.
Yemen küçük ve fakir bir ülke olmakla birlikte birçok açàdan önemli bir ülke… CoØraŅ
açàdan Arap yaràmadasànàn en güneyinde,
zengin petrol ülkelerine komĀu, Kàzàldeniz
ve SüveyĀ Kanalà’nàn giriĀinde, Afrika Boynuzunun hemen karĀàsànda stratejik bir noktada… Ülkemiz için hiç tartàĀmasàz Yemen’in
duygusal bir tarafà da var. Yemen Türküsü
adeta birkaç nesil öncesinde vatan savunmasà için yokluk içinde cepheden cepheye koĀan dedelerimizin acà hatàralarànà canlandàràr.
ßçimizdeki yakàn tarihin hüznüdür Yemen
Türküsü… DuygulandàØàmàz zaman söyleriz; hatta duygulanmak için söyleriz Yemen
Türküsü’nü… Yemen Ņziki olarak uzak ama
içimizde bir yerlerde hissettiØimiz hatàralardàr. Çünkü Koç YiØitlerimizin gidip de gelmediØi bir yerdir. Analaràn babalaràn kara
baØladàØà, kàzlaràn gidenin ardàndan aØladàØà
bir yerdir. Yemen aslànda Ņziki bir mekanàn
ötesinde bir hüznün ifadesidir.
Burasà “HuĀ mu” yoksa “MuĀ mu” tartàĀmalarànà müzik insanlaràna, askerlerimiz boĀuna mà gönderildi, yoksa Avrupa’dan SüveyĀ
Kanalàna geçiĀi engellemek için stratejik bir
noktanàn
savunmasà mà yapàldà
tartàĀmalarànà stratejistlere, Hicaz Yemen cephesi kutsal
topraklarà savunmak
için gerekliydi tartàĀmalarànà din adamlaràna, yedi cephede
savaĀmaya gerek
var màydà tartàĀmalarànà da tarihçilere
bàrakàp Yemen seyahati dolayàsàyla
yaĀadàØàmàz konjonktürün Türkiye için
ne ifade ettiØini yorumlamaya çalàĀayàm.

Yemen’de ÜlÜk bahar yaíanÜyor
OrtadoØu karmaĀàk bir süreçten geçiyor. Ge-

liĀmeler, bu süreçte proaktif bir rol üstlenmeye çalàĀan ülkemizi de çok yakànda ilgilendiriyor. Dostluklar düĀmanlàklar kàsa sürede
yer deØiĀtiriyor. Birbirlerine kardeĀim diye
hitap eden devlet adamlarà kàsa sürede düĀman olabiliyor. OrtadoØu adeta düĀman kardeĀlerin sevgi ve nefret ikileminde sürekli
yer deØiĀtirdiØi bir bulmaca haline geldi.
Ancak Yemen diØer ülkelerden farklà olarak
bu deØiĀim sürecini yumuĀak bir geçiĀle atlatàyor gibi… Mesela Yemen Devlet BaĀkanà
halen Sana’da yaĀàyormuĀ. Onun zamanànda
bürokratlàk yapmàĀ kiĀiler halen iĀlerinin baĀàndalar. Dolayàsàyla bir intikam psikolojisi
yok. ÿu anda önümüzdeki bir yàl içinde yapàlacak seçimlere ve anayasa deØiĀikliØine
odaklanmàĀ durumdalar. GeliĀmiĀ ülkelerin
Yemen üzerinde farklà politikalarànàn olmamasà da Yemen’de sularàn durulmasànà saØlamàĀ gibi…
Yemen’in dàĀ ticareti 2011 yàlànda toplam 17
milyar dolar civarànda gerçekleĀmiĀ. ßhracatlarà 10 milyar dolar civarànda olup en önemli
kalemler petrol, doØalgaz, likit gaz gibi ham
enerji kaynaklarà… En çok ihracat, Çin’e (
2,3 milyar USD) ve Tayland’a (1,3 USD) yapàlmàĀ. ßthalatta en önemli kalem ise iĀlenmiĀ
petrol ürünleri olup en yüksek ithalatà BirleĀik Arap Emirlikleri (1,1 milyar USD) ve
S. Arabistan’dan (900 bin USD) yapmàĀlar.
Birkaç yàldàr devam eden üst düzey temaslara raØmen Türkiye ile Yemen arasàndaki
dàĀ ticaret hacmi ancak 350 milyon USD
düzeyine ulaĀmàĀ. Türkiye Yemen’in ithalat
yaptàØà ülkeler arasànda 16. sàrada iken, ihracat yaptàØà ülkeler arasànda 57. sàrada yer
almàĀ. Yani hem mutlak rakam olarak, hem
de göreceli olarak Türk-Yemen ticari iliĀkileri düĀük düzeyde kalmàĀ. Türkiye 2015 yàlà
için 1 milyar USD’lik ticareti hedeņediØini
açàkladà.

Türkiye de Yemen’e yardÜm yapÜyor
Özellikle kuzey komĀularà Suudi Arabistan
Yemen’e çok yardàm yapàyor. Her ne kadar
bu yardàmlaràn sadece Yemen’i kalkàndàrmak için deØil aynà zamanda kontrol altànda tutmak için yapàldàØà iddia edilse de bu
yardàmlaràn Yemen ekonomisi için büyük
önemi var. New York’ta yapàlan Yemen’in
Dostlarà Toplantàsànda Türkiye, Yemen’in
ekonomik ve kültürel kalkànmasànda kullanàlmak üzere 100 milyon USD katkà saØlayacaØànà açàkladà.
1980’lerde çalàĀtàØàm o zamanki Devlet Sanayi ßĀçi ve Yatàràm Bankasà’nda Almanya’dan
Türkiye’ye yardàm amaçlà gelen fonlarà hatàrladàm. Almanya Türkiye’ye yaptàØà yar-

dàmlarda malzemelerin Almanya’dan alànmasànà, uzmanlaràn da Alman olmasànà Āart
koĀardà. Uzmanlaràn bir kàsmànà da özellikle
Türk kökenli Alman vatandaĀlaràndan seçerdi. Türkiye’nin diØer ülkelere yardàm
yapacak olmasà onur verici, ancak bunu
Almanya gibi bir strateji içinde yapmasà
gerekir; mutlaka da öyle yapacaktàr. Aksi
takdirde Yemen gibi kendi içinde düzeni
oturtamamàĀ ülkelerde bu tip yardàmlardan istenen amaç hâsàl olmayabilir.
Yemen’de yolsuzluk yaygàn ve fakir halk
yolsuzluklardan bunalmàĀ durumda...
Türkiye de dahil bazà ülkeler Yemen’e yardàm için kollarà sàvarken çok uluslu Āirketler
de Yemen’i sömürmek için paçalarà sàvamàĀlar. Yemen’in dostlarà toplantàsà New
York’ta yapàlàrken çok ortaklà Āirketler de
Yemen’den alacaklarà LNG (likit doØal
gaz)’yi New York’a götürmek üzere anlaĀmaya varmàĀlar. Konsorsiyumun baĀànda
%39,62’lik payla Fransàz Total Ņrmasà var.
ßkinci en yüksek paya sahip olan Ņrma ise
%17,22 payla Amerikan Hunt Oil Company…
Buraya kadar anlattàklaràmda bir gariplik yok
gibi… Peki bu operasyonda garip olan nedir?
Bu Ņrmalaràn Yemen’le yaptàØà anlaĀmaya
göre LNG Ņyatà 3,2 dolar / mbtu (milyon British thermal units)… Peki LNG’nin uluslar
arasà pazarlardaki Ņyat ne kadar? 13-18 USD
/ mbtu… Yani uluslararasà Ņyatlaràn beĀte
biri oranànda ucuz bir Ņyatla anlaĀma imzalanmàĀ. Peki bu anlaĀmadan dolayà Yemen’in
kaybà ne kadar? Yàllàk 2,8 milyar USD (yani
toplam Yemen milli gelirinin %8’i) Peki bu
anlaĀma kaç yàllàk? Toplam 20 yàllàk (Ekim
2009’da baĀladà; 2029’da sona erecek). Gerçi yeni yönetim 3,2 dolarlàk tutarà 7 dolara
çàkarmàĀ; ancak yine de uluslararasà Ņyatlaràn çok altànda… (Bilgiler “Yemen: Total’s
Unfair Gas Prices” makalesinden alànmàĀtàr:
http://www.publici.com/globalvoices/content/yemen-totals-unfair-gas-prices-0)
Yemen’de heyetimize gösterilen teveccühle
bu haberi karĀàlaĀtàrdàØàmda keĀke Yemen ve
Yemen gibi ülkelerle doØal kaynaklara dayalà ticareti esas alan bir model geliĀtirilebiliĀe
diye düĀündüm. Bazà modellerde belirleyici
olabilmemiz için herhalde daha güçlenmemiz gerekiyor. Tarihte olduØu gibi bugün de
güçlü olanàn borusu ötüyor; onun dàĀàndakiler parazit yapàyor.
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Demiryoluyla yük taíÜma yaygÜnlaítÜrÜlÜyor
UlaĈumda yoçunluçu oluĈturan yük
taĈumaculuçunda raylu sistem alt yapusu
geniĈletiliyor.

bir tren seferi yapàlabiliyor. Gelecekte raylà
ulaĀàm bu bakàmdan da stratejik konumda
olacak.

Global Küresel DanàĀmanlàk Ņrmasà,
Türkiye’nin taĀàma haritasànà çàkaràyor. Yàllàk 200 bin ton yük taĀàma
kapasitesi olan noktalar tespit ediliyor. BaĀta organize sanayi bölgeleri olmak üzere,
ray hatlaràna 30 km uzaklàkta olan tesisler
belirleniyor. Türkiye’nin demiryolu aØàna
baØlanmasà hedeņenen bölgeler ortaya çàkaràlàyor. TCDD’nin bu yapàlanmasàna zemin
oluĀturacak araĀtàrmayà yapan PGlobal, aynà
zamanda Türkiye’nin sanayi envanterini çàkarmàĀ olacak.

DiØer yandan literarüre göre karbon emisyon
oranà: karayolu ulaĀàmda 12km’de 1kg iken
raylà ulaĀàmda 42 km’de 1kg.

P

Yük taĀàmacàlàØànda karayoludan raylà sisteme geçmekle dörtte bir oranànda maliyet
kazanàmà saØlanacak. 100 adet tàr ile yapàlan taĀàmacàlàkta harcanan enerjiye eĀ olarak

Aynà yàlàn verilerine göre: karayolu ulaĀàmànda 1.228.928 kaza oldu ve bu kazalarda
3.835 kiĀi yaĀamànà yitirdi, 238.074 kiĀi yaralandà. Demiryolu ulaĀàmànda ise 2011 yàlànda 177 adet kaza gerçekleĀti. Bu kazalarda
71 kiĀi yaĀamànà yitirdi, 112 kiĀi yaralandà.
2023 hedeņerinde demiryolu aØlarànàn geniĀletilmesi yer alàyor. Yàlda 25 milyon 421 ton
yük taĀàmacàlàØà yapàlan demiryollarànda bu
oranàn yatàràmlara paralel olarak artàràlmasà
bekleniyor. Mevcutta 322 adet iltisak hatlarànà bu çalàĀmayla yaygànlaĀtàrmak hedeņeniyor. Bu baØlamda demiryolu aØlaràna 30 km
yakànlàktaki yük potansiyeli olan bölgelerde
yapàlacak yeni baØlantà hatlaràyla bu hedeņere ulaĀàlabilecek.
Avrupa’da özellikle Bolonya (ßtalya) bölgesinde yük
taĀàmacàlàØànàn %44’ü raylà
sistemler üzerinden yapàlàyor. Yine Nürnberg (Almanya) gibi bölgelerde bu oranlar çok yüksek.
Türkiye’nin Āu andaki yük taĀàmacàlàØàndaki
raylà sistem oranà %3.5. Bu oranàn geliĀmiĀ
ülkeler baØlamànda en az %15-20 oranlaràna
getirilmesi gerekiyor.

Bu hedeņere ulaĀmak için gerek demiryollarànàn geniĀletilme çalàĀmalarà gerekse yük
potansiyeli olan bölgelerde baØlantà yollarànàn kurulmasà önem kazanàyor. TCDD’nin
baĀlattàØà ön Ņzibilite çalàĀmasànàn 18 ayda
tamamlanmasà öngörülüyor. PGlobal yetkilileri bu süreyi daha kàsa bir sürede tamamlamayà ön görüyor. Bünyesinde
haritacàlar ve proje koordinatörleriyle 7 bölgenin envanterini çàkaràyorlar.
Türkiye’de 180 adet OSB’lerin bir kàsmà
faaliyet dàĀà bir kàsmà da lojistik olarak daha
farklà konumlarda olmasà gerekiyor. Yük taĀàmacàlàØà bakàmàndan yapàlan bu çalàĀmayla; Lojistik köyler de kurulabilecek. Adàm
adàm yapàlacak saha çalàĀmasànàn ardàndan

Türkiye’nin ray hatlaruna 30 km uzakluktaki tesislerin yüklerini raylu sisteme
aktarmak için saha araĈturmasu baĈladu.
Bu amaçla TCDD geniĈ bir ön łzibilite
çaluĈmasu baĈlattu.
en optimal noktalar belirlenecek. Direkt baØlantà hatlarà kurulmasànàn uygun olmadàØà
yerlerde ise belirli lojistik merkezleri kurulacak. Bu bölgelerde birleĀecek yükler raylà
sisteme aktaràlacak.
Bir çok ülkede ekonomi, Ņnans ve yatàràm
danàĀmanlàØà yapan PGlobal, iĀbirliØi kuruluĀlaràna analizler yapmaya baĀladà. Bu saha
taramasàyla yük kapasiteleri ve ihtiyaçlar
belirleniyor. 2. aĀamada TCDD ile birlikte
belirlenecek bölgelerde demiryollarànàn yaklaĀàk güzergahlarà tespit edilecek.

ñhracatçÜlar ticari
istihbaratÜ keífetti

OSTîM Medikal Sanayi Kümelenmesi, üretici łrma üyelerine Uluslararasu Pazarlama
ve Ticari îstihbarat eçitimi düzenledi.

E

konomi BakanlàØà tarafàndan desteklenen eØitim; uluslararasà rekabetçiliØimizi güçlendirmek ve yerli tàbbi cihaz üreticilerimizin niteliklerini artàrarak uluslararasà pazardan daha fazla pay
almalarànà saØlamak amacà ile yüzünü ihracata
dönmüĀ üreticilerle birlikte yapàldà.
Medikal Küme tarafàndan gerçekleĀtirilen eØitimin odak noktasà; uluslararasà ticarette bilginin
önemi, çaØdaĀ ihracatàn stratejisi ile ileri satàĀ teknikleri ve ihracat pazarlamasànda Ņyatlandàrmaürün-bayi yönetimi teknikleri üzerinde yoØunlaĀtà.
Katàlàmcà kursiyerler, yapàlacak olan pazar ya da
ürün odaklà araĀtàrmanàn hangi gerekçe ve gerçekler üzerinden yapàlmasà gerektiØi konusunda bilgilendirilerek, teorik konularda bilgi sahibi oldular.
EØitmen Yaman Koç ayràca; ticari faaliyetlerdeki
36 Strategem'in önemini vurgulayarak her birini
detaylàca tüm kursiyerlerle paylaĀtà.
ßkinci haftada gerçekleĀtirilen eØitimin odak noktasà; pazar araĀtàrmasànàn yapàlmasà ve müĀterilerin bulunmasànàn uygulamalà olarak tüm kursiyerlere anlatàlmasà oldu. Haftanàn son dersinde bütün
kursiyerler kendi belirledikleri spesiŅk ürünlerin

pazar araĀtàrmalarànà gerçekleĀtirebilecek konumlara geldiler.
Son hafta eØitiminde tüm katàlàmcàlar konĀimentolar üzerinden ürünlerinin takibini yapabilecek,
hangi piyasaya hangi zaman ve koĀullarda girmeleri gerekeceØinin kararlarànà verebilecek duruma
gelmiĀ oldular.
13 Ekim Cumartesi günü gerçekleĀtirilen sertiŅka töreni ile birlikte hem eØitimciler bu alanda
yetkinliklerini belgelemiĀ oldular hem de proje
kapsamànda devam ettirilecek olan faaliyetlerde
Ņrmalarà adàna aktif rol üstelenebilecek konuma
geldiler.
ßhracat Kapasitesini GeliĀtirme Projesi kapsamànda, eØitim sonrasànda yurt dàĀà pazarà odaklà
geziler ve yurt dàĀà alàm heyetlerinin daveti gerçekleĀtirilecek.
Medikal Küme’nin 25 Eylül – 13 Ekim 2012
tarihleri arasànda gerçekleĀtirilen “Uluslararasà
Pazarlama ve Ticari ßstihbarat EØitimi” OSTßM
bünyesinde bulunan ßÿßM küme üyelerine de verilmeye devam ediyor.

OSTéM ORGANéZE SANAYé GAZETESé | 11

KasÛm 2012

ArÜnç: Ostim dünyaya örnek oluyor
Ostim-îvedik Organize Sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren, makine imalat
teknolojilerine yönelik çaluĈmalar yapan
orta ölçekli sanayicilere yönelik kurulan
Makina îmalat Teknolojileri îhtisas Organize Sanayiciler Derneçi’nin (MîTEK)
hizmet binasu açuldu. BaĈbakan Yardumcusu Bülent Arunç törendeki konuĈmasunda, OSTîM’in baĈka ülkelere örnek
olacak Ĉekilde çok güzel üretim yapan,
istihdam saçlayan baĈarulu bir kuruluĈ
olduçunu belirtti.

Elektrik
motorlarÜnda
verimlilik
anlatÜlacak
Ostim OSB Enerji Yönetim Birimi tarafàndan 12-13 Aralàk 2012 tarihlerinde
"Sanayide Kullanàlan Elektrik Motorlarànda Enerji VerimliliØi" konulu eØitim
düzenleniyor. Ostim OSB Ņrmalaràna
yönelik olarak OSB MüdürlüØü toplantà
salonunda gerçekleĀecek eØitimde “Motor ve Sürücü”, “Plc, Panel, Scada, ÿalt
Malzemeleri” baĀlàklarà altànda bilgilendirme yapàlacak.

A

çàlàĀ törenine BaĀbakan Yardàmcàsà
Bülent Arànç, Sanayi ve Ticaret Önceki Bakanà Ali CoĀkun, Ankara Sanayi
Odasà Yönetim Kurulu BaĀkanà Nurettin Özdebir, OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn ve davetliler katàldà.
Törenin ilk konuĀmasànà yapan MßTEK Yönetim Kurulu BaĀkanà ßbrahim Cenk Polat, sanayiciler için motivasyonun önemini vurguladà.
Günümüzde, üreten ve tüketen ülkelerin sànàflandàØànà, küresel rekabetin en keskin seviyelerde hissedildiØini belirten Polat, üretimin olgusuna dikkat çekti.
BaĀkan Polat,
Hindistan, Çin,
Tayvan, Güney
Kore gibi daha
fazla üreten ülkelerin daha ileri
gittiØini, Yunanistan gibi üretim etkinliØini
azaltan, tüketen
ülkelerin geriye
gittiØini belirtti.

“OSTñM, üreten baíarÜlÜ
í
bir kuruluí”
í
Makina ßmalat Teknolojileri ßhtisas Organize Sanayiciler DerneØi’nin önemli bir kurum
olduØunu ifade ederek sözlerine baĀlayan
BaĀbakan Yardàmcàsà Bülent Arànç, üretim,
istihdam ve ihracatàn kendileri için deØerli
olduØunu aktardà. OSTßM’in uzun yàllardàr
sadece Ankara’ya deØil baĀka ülkelere örnek olacak Āekilde çok güzel üretim yapan,
istihdam saØlayan baĀaràlà bir kuruluĀ olduØunu söyleyen Arànç, “2023 yàlà, Hükümetimiz açàsàndan sanayide, üretimde, ihracatta,
istihdamda, kiĀi baĀàna düĀen milli gelirde
bize büyük hedeņer koyuyor. EØer 500 milyar dolarlàk ihracat yapacaksak ki Āu anda
140 milyar dolarà bulan yàllàk bir ihracatla
karĀà karĀàyayàz, bu ihracatà neyle yapacaØàz, sanayiyi, kapasiteyi, üretimi çalàĀtàrmak
suretiyle" Āeklinde konuĀtu. MßTEK’in yeni

binasànda önemli hizmetler gerçekleĀeceØini anàmsatan BaĀbakan Yardàmcàsà Arànç,
sanayi-üniversite iĀbirliØi, sanayici-eØitimci
iĀbirliØi, kümelenme, KOSGEB destekleriyle geliĀmelerin devam edeceØine temas etti.

“MñTEK ufuk açÜyor”
ASO BaĀkanà Nurettin Özdebir de
Ankara'nàn, 20 seçkin üniversitesi, 6 tekno
parkà ve savunma sanayinin kente getirdiØi
ayrà bir iĀ yapma kültürüyle ciddi ilerleme
kaydettiØini, adeta bir silikon vadisi oluĀtuØunu söyledi. Kentin organize sanayi bölgeleriyle de fark yarattàØànà anlatan Özdebir,
"Bunun doØal bir sonucu olarak makine imalatànda da Ankara bir ihtisas merkezi olmaya
baĀladà. Bu yüzden MßTEK'in Ankara için
son derece önemli, ufuk açan bir çalàĀma olduØunu belirtmek isterim" dedi.

Ustalar çÜraklarÜ giydirdi

M

esleki eØitim merkezlerinde eØitim gören öØrenciler, Çàrak EØitimi ve ÖØretimi Vakfà’nca 20122013 eØitim sezonu için hazàrlanan elbise
ve kàrtasiye malzemelerini teslim aldà. Vakàf
merkezindeki törende bir konuĀma yapan
BaĀbakan Yardàmcàsà Bülent Arànç çàraklàk
eØitiminin önemine deØindi. Çàrak eØitimine,
mesleki ve teknik eØitime Türkiye'nin çok
ihtiyacà olduØunu söyleyen Arànç, yapàlan
iĀin küçümsenmemesi ve hor görülmemesi
gerektiØine iĀaret ederek "Biz size muhtacàz,
Türkiye size muhtaç. Çünkü çàrak denince,
arkadan kalfalàk, arkadan ustalàk denince bir
iĀi en iyi yapan insan akla gelir" dedi.
"Eskiden bir mesleØi öØretirken ustalar,
büyüklerimiz o kadar itina gösterirlerdi, diyelim ki bir yemeni, bir tamirci. Her sanat
dalànda insanlara o kadar iyi eØitim verirlerdi
ki sonunda kuĀaklarànà birlikte takànàrlar, 'sen
artàk bu iĀi yapabilirsin' derlerdi. EØer sonra
yaptàØà iĀlerde bir aksaklàk çàkarsa papucu
dama atàlàrdà. Bu gelenek o zamandan kalan
bir Āey. Herkesin yaptàØà iĀ çok iyi olmak
zorundaydà" diyen BaĀbakan Yardàmcàsà, bu
gelenekle yetiĀenlerin Türkiye'de çok hayàrlà
iĀler yaptàØàna inandàØànà söyledi.

“Geleceðiniz parlak”
KonuĀmasànda OSTßM’le ilgili bir tespitini
de paylaĀan Bülent Arànç, çàraklàk eØitimi

alanlaràn, OSTßM'de
çalàĀanlaràn
büyük
çoØunluØunu oluĀturduØunu belirtti. Arànç,
sözlerini Āöyle sürdürdü: "YaptàØànàz iĀ çok
güzel bir iĀ. Türkiye'de
çoØu zaman, 'ne demek çàraklàk, okuyalàm, liseye gidelim,
oradan üniversiteye
gidelim, arkasàndan
Çörak eøitimine, mesleki ve teknik eøitime Türkiye'nin çok
da nasàl olsa maaĀlà bir
ihtiyacö olduøunu anlatan Baûbakan Yardömcösö Bülent
iĀ buluruz' diyenler olaArönç, çöraklök eøitimi alanlarö OSTùM'de çalöûanlarön büyük
bilir. Ama Türkiye'de
çoøunluøunu oluûturduøunu belirtti. Bu yöl ki elbise daøötömyaĀàyorsunuz,
belki
laröndan 2 bin çöraklök öørencisi yararlandö.
aØabeylerinizden, ablalarànàzdan üniversiteyi
bitirenler de vardàr.
Üniversiteyi bitirmek ayrà bir Āey, kamuda hiz- TBMM BaĀkanvekili Mehmet SaØlam da
met almak ayrà bir Āey. Özel sektörde de bunun mesleki eØitimin önemine deØindi. SaØlam,
bir karĀàlàØà yoksa çoØu zaman iĀsiz kalànabili- "Gerek sanayisini, gerek ihracatànà, gerekse
yor. O yüzden üniversite mezunu olup, küçük kiĀi baĀàna düĀen gelirini özellikle de ulusal
bir sermaye ile iĀe baØlayan, iĀportacàlàktan belki gelirini aĀaØà yukarà son 10 yàlda 3 misline
bir dükkân açamaya giden, lokantacàlàk yapma- yakàn artàran bir ülke olarak mutlaka mesleki
ya baĀlayan üniversite mezunlarà var."
eØitime ihtiyacàmàz var" dedi. OSTßM BaĀkanà Orhan Aydàn ise 5 bin iĀletmenin buÇàraklàk eØitimi öØrencilerine 'geleceØiniz parlunduØu OSTßM'de kaliteli üretim yapmaya
lak' diye seslenen Arànç, Türkiye'nin kalkànmasànda bu öØrencilere büyük görev düĀeceØini çalàĀtàklarànà, bunun en önemli ayaØànà ise
ifade etti. Bülent Arànç, "Neyle yapacaØàz bunu, nitelikli elemanlaràn oluĀturduØunu söyledi.
büyüyerek, geliĀerek yapacaØàz ve Türkiye'nin KonuĀmalaràn ardàndan temsili olarak iki
sanayileĀmesi sizlerin elleriyle olacak" Āeklinde öØrenciye giyecek ve kàrtasiye ürünlerini
verildi.
konuĀtu.

ñstek ve
önerilerinizi
iletebilirsiniz
OSTßM MüĀteri ßliĀkileri KoordinatörlüØü, sizlere daha iyi bir hizmet vermek
için faaliyette. Ücretsiz hattàmàzdan ve
www.ostim.org.tr adresi iletiĀim sayfasàndaki “MüĀteri ßstek, ÿikayet ve Öneri
Formu”ndan istediØiniz her konuyu bize
iletebilirsiniz.

Çurak Eçitimi ve Öçretimi
Vakfu tarafundan her yul
geleneksel olarak gerçekleĈen elbise ve kurtasiye
malzemesi daçutumunun
25’incisi Vakuf merkezinde
yapuldu. OSTîM'de çaluĈanlarun büyük çoçunluçunun
bu eçitimi alduçunu kaydeden BaĈbakan Yardumcusu
Bülent Arunç, çurakluk
öçrencilerine seslenerek
“Türkiye'nin sanayileĈmesi
sizlerin elleriyle olacak.”
dedi.
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YERLñ OTOMOBñL NE ZAMAN VE NASIL?

E

konomi Bakanà Zafer ÇaØlayan 2 babayiØit bulduØunu söyledi. Ardàndan
yerli otomobil üretimimizin ancak
2023’de olabileceØini belirtti.
Bürokratlarànà
Almanya’ya
Opel
ve
Wolsvagen'e gönderen Sanayi ve Teknoloji
Bakanà Nihat Ergün, yerli otomobille ilgili
yanlàĀ bir algàlama oluĀtuØunu da belirtirken,
"Herkes yerli otomobili benim yapacaØàmà
sanàyor. Biz sektörü buraya yönlendirmeye
çalàĀàyoruz. Bu iĀte kamu ortaklàØà bile olmaz.
Aksi halde kànanàràz" diye konuĀtu. Otomotiv Ņrmalaràmàza büyük iĀ düĀtüØünü aktaran Ergün, Koç Grubu'nun Fiat ve Ford'a bu
tekliŅ yapmasà, takip etmesi lazàm. OYAK'àn
Renault'a yerli markayà teklif etmesi, bu cesareti göstermesi lazàm. Ciddi kamuoyu desteØi
var" demiĀti.
DiØer yandan; Malezya'nàn yerli otosu
Proton'u yapan efsanevi lider Mahathir
Mohamed'in , "Bir Türk otomotiv Ņrmasàyla
görüĀüyoruz. Önce Türkiye'de Proton üretip,
ardàndan da bir Türk aracà geliĀtirmek istiyoruz" açàklamasà duyuldu.
Yerli otoya Asyadan talip olan Malezya'nàn
Eski BaĀbakanà Mahathir Mohamed, önce
Proton markalà araç üretileceØini, ardàndan
da yerli otomobil için düØmeye basacaklarànà söyledi. 1983 yàlànda, BaĀbakan olduØu
dönemde Malezya'yà yerli otomobiline kavuĀturan eski BaĀbakan Mahathir Mohamed,
Türkiye'de bir Ņrmayla üretim konusunda görüĀtüklerini duyurdu.

Proton örneði
15 bin çalàĀanàyla 19 yàlda dünya 10'uncusu
oldu. Malezya'nàn eski BaĀbakanà Mahathir
Mohamed, 1983'te kurduØu Proton ile ülkeyi,
dünyanàn en büyük 10'uncu pazarà haline getirdi. Proton'un ülkesinde pazar payà yüzde 60.

Lotus'u 2003'te devraldÜ
Teknolojik altyapàsà oldukça yüksek olan Proton, 9 farklà modelin üretimini gerçekleĀtiriyor. Proton, üst sànàfa ise 9 yàl önce devraldàØà
Lotus ile adàm attà.

K

asàm ayà içinde UludaØ Üniversitesi
de Ar-Ge günlerinde Yerli Otomobili Üretimini konu etti. UÜ Mühendislik Mimarlàk Fakültesi ÖØretim Üyesi
Prof. Dr. Ferruh Öztürk'ün yönettiØi panele,
Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlàk
Fakültesi'nden Prof. Dr. Orhan AlankuĀ, Atàlàm Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden
Prof. Dr. Bilgin KaftanoØlu, Bosch Aÿ. Teknik Genel Müdürü Dr. Andreas Wolf ve Ostim Vakfà Yönetim Kurulu BaĀkanà ve Yavuz
Motor’un sahibi Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan
katàldà. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Sürmen de Mimar Sinan Mühendisler BirliØinde aynà konulu seminer de
görüĀlerini dile getirdi.
Dünya otomobil üretim tarihinde neredeyiz? Nereden baĀlayabiliriz? Sorular ortak.
GörüĀler de net. Bu konuda etkin ve yetkin
isimlerin görüĀleri özetle Āöyle:

Yerli Otomobil için yerli motor ve aktarma organlarà üretmeliyiz.
Hibriti atlayàp elektrikli teknolojiye ARGE
yatàràmà yapmalàyàz.
Akü teknolojilerine yönelmeliyiz.
NiĀ, konsept modeller tasarlamalàyàz.
Marka pazarànda kàràlma alanlarànà deØerlendirmeliyiz.
En geç 5 yàl içinde üretime geçmeliyiz.
Bor gibi alternatif yakàt teknolojilerine
AR-GE yapmalàyàz.
YaĀlà, engelli ve obezler içi modeller üretilebilir.

Gelecek elektrikli
araçlarda

B

ursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Sürmen Ankara'da Mimar Sinan Mühendisler BirliØine misaŅr oldu.
11.11.2012 Pazar günü kahvaltàlà olarak
gerçekleĀen programa
konuĀmacà olarak katàlan Prof. Sürmen, Yerli otomobil konusunda
bir konuĀma yaptà.
Programa 130 civarànda mühendis ve mimar
katàldà.

Prof. Dr. Ali Sürmen görsel ögelerle verdiØi
konuĀmasànda otomobilin Dünya'daki kàsa
tarihçesini, Türkiye'de otomobil ve uçak alanànda verilen üretim mücadelelerini anlattà.
Dünya'da otomobillerin en önemli parçasà
olan motorlaràn üretimi için geliĀtirilen kavramlaràn aslànda yirmili ve otuzlu yàllarda
bilindiØini ancak CRDI, HDI gibi son zamanlarda kullanàlan teknolojilerin malzeme
ve elektronik teknolojisinin geliĀmesi ile
doksanlà yàllarda baĀaràlabildiØini bahsetti.
Dünya'da otomobil kavramànàn yenilenme
aĀamasànda olduØunu, ortalama 1,5 kiĀi taĀàyan otomobillerin 1100 kg yerine daha haŅf
tasaràmlar üzerinde çalàĀàldàØànà anlattà. 1,5
insanàn aØàrlàØà olan yaklaĀàk 150 kg' taĀàmak
için 1100 kg'làk bir otomobili de taĀàmak gerektiØini ve bunun da büyük bir israf olduØunu dile getiren Prof. Sürmen, yakàn gelecekte
elektrikli otomobillerin çok yaygànlaĀacaØànà
ve piyasada hakim duruma geçeceØini dile
getirdi.
Türkiye'nin elektrikli otomobiller konusunda çalàĀmalar yapmasà gerektiØini, emeØini
bu alanda sarf etmesi gerektiØini dile getiren
Prof. Sürmen, hibrid otomobillerin yakànda
piyasadan silineceØini ve yapàlan yatàràmlaràn da atàl kalacaØànà dile getirdi.

5 yÜl içinde üretmeliyiz
Sürmen, Türkiye yerli otomobili beĀ yàl içerisinde üretemez ise çok geç kalmàĀ olacaØànà, çünkü Dünya'da otomobil kavramànàn
deØiĀmek üzere olduØunu, beĀ kiĀilik otomobiller yerine daha haŅf tek kiĀilik koltuklarà
olan otomobillerin seri üretimlerinin yakàn
olduØunu dile getirdi.
Otomobil üretmek için her türlü teknolojiye
sahip olan Türkiye'nin bunu ancak Devlet
marifeti ile gerçekleĀecek bir organizasyon
ile baĀaracaØànà dile getirdi. Uluslar arasà piyasa ile çok fazla içli dàĀlà olan bazà büyük
holdinglerin bu alana girmekten görecekleri muhtemel baskà ile imtina ettiklerini dile

Dünya'da otomobil kavramu
yenilenme aĈamasundadur.
Ortalama 1,5 kiĈi taĈuyan
araçlarun 150 kg. yerine 1100
kg.'luk otomobilleri de taĈumasu
büyük bir israftur.

getiren Prof. Dr. Ali Sürmen, yerli otomobil
üretecek bir fabrikanàn yaklaĀàk iki milyar
dolara mal olacaØànà tahmin ettiØini söyledi.

Türkiye hibriti
atlayarak elektirikli
araçlara yoðunlaímalÜ
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Sürmen, ''Hibrit, teknolojinin ara taksimidir. Türkiye, buna geçmeye geç kalmàĀtàr. Türkiye'nin
bununla uØraĀmasàna gerek yoktur, bunu atlamasà
lazàm'' dedi.
Prof. Dr. Ali Sürmen, Mimar Sinan MüĀavir Mühendis ve Mimarlar BirliØi tarafàndan düzenlenen
seminerde, motor ve taĀàt teknolojisinin nereden
nereye geldiØi, yeni araç ve ulaĀàm kavramlarà,
son yüzyàlda sanayi hamlelerinin neden istenilen
düzeyde olmadàØà ve ulaĀàm konseptlerinin ne tarafa doØru gittiØi konularànda bilgi verdi.
Son 20 yàla kadar motor teknolojileri üzerindeki
deØiĀimlerin temel çalàĀma felsefesinden ziyade
yakàt ateĀleme ve nefes alma sistemlerindeki iyileĀmeler Āeklinde olduØunu ifade eden Sürmen,
radikal deØiĀimlerin ise araçlaràn gövde yapàlaràyla ilgili aerodinamik ve malzeme teknolojileri
üzerine olduØunu söyledi.

''Otomotiv teknolojilerinde gelinen noktada yeterli düzeydeyiz'' diyen Sürmen, hibritin Türkiye'nin
asla üzerinde uØraĀmamasà gereken bir sistem olduØuna dikkati çekti.
Sürmen, Āöyle devam etti:
''Hibrit teknolojisinin radikal verimlilik artàĀlaràyla ilgisi yok. Zahmeti, meĀakkati getirisinden büyüktür. Hibrit teknolojinin ara taksimidir. Türkiye
buna geçmeye geç kalmàĀtàr. Türkiye'nin bununla
uØraĀmasàna gerek yoktur, bunu atlamasà lazàm.
Motor ne zaman çok verimsizdir? Ancak rölantide çalàĀàrken. Burada benzin motorunu kullanmak istemez. Belki o zaman ya elektrik motoru
kullanàlacak ya da elektrik motoru takviye olarak
kullanàlacak. Hibrit iĀte ancak o zaman verimi
artàracaktàr. Hibrit, giderek komplike ve aØàr bir
proje haline geliyor.''
Dünyanàn geleceØinin elektrikli araçlar üzerine
kurulu olduØuna iĀaret eden Sürmen, Türkiye'nin
hibriti atlayarak elektrikli araçlar üzerine yoØunlaĀmasà gerektiØini söyledi.

AracÜn beyni LPG
beynine dönüítürülmeli
LPG'nin çok verimsiz olarak kullanàldàØàna da
deØinen Sürmen, Āunlarà kaydetti: ''LPG'nin
verimli kullanàlmasànà saØlayacak elektronik
denetim mekanizmalarà kullanàlmàyor. Araç
LPG'li hale dönüĀtürüldüØünde aracàn kendi
beyni bir kenara koyuluyor. LPG beyni diye bir
Āey yok, esas LPG'nin yakàt özelliklerini kullanabilecek Āekilde bir beyin olmalà. Bu, bizim
üzerinde çalàĀtàØàmàz projelerden biridir. Aracàn beyni LPG beyni Āekline dönüĀtürülmeli ki
LPG'yi en iyi Āeklide kullanabilelim.''
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YaílÜ, engelli ve obezler için
modeller üretilebilir
Bor ve hidrojen önemli
Okan Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan
AlankuĀ; Hangi Otomotiv Üretimi? Sorusunun cevabànà arayarak yerli otomotive giriĀ
yapàyor.

T

asaràm, mühendislik ve prototip üretim
hizmetleri alanànda faaliyet gösteren
HEXAGON DanàĀmanlàk ÿirketi Yönetim Kurulu BaĀkanà Jan Nahum, Türkiye'nin
kendi otomobilini üretmesinin zamanànàn geldiØini vurgulayarak, " Markamàzla insanlaràn
zihninde yer almalàyàz. 10 yàl sonra elektrikli otomobiller gündemde olacak. Bu konuya
aØàrlàk vermeliyiz. Ayràca yaĀlanan, engelli ve
obez nüfusa hitap eden bir otomobil Āimdiye
kadar piyasaya sunulmadà." dedi
Panelde konuĀan Hexagon DanàĀmanlàk ÿirketi Yönetim Kurulu BaĀkanà Jan Nahum,
Türkiye'nin ne yapàp edip kendi otomobilini
mutlaka yapmasà gerektiØini ancak Āu anda
yabancà yatàràmcàlaràn gitmesini önlemek için
her türlü desteØi vermesinin Āart olduØunu
söyledi. Türkiye'nin Āu anda yapmasà gereken
Āeyleri sàralayan Nahum, "Varolan yatàràmcàlar yeni model getirmese de onlarà korumalà,
kollamalàyàz. Var olan üreticilerimiz rekabet
edebilmeli ki Avrupalà üreticiler bizimle rekabet edemez hale gelsin. ßĀte bunlarà yaptàktan
sonra ne yapàp edip kendi otomobilimizi yapmalàyàz. Bizim üretim tesislerimiz zaten var
ama Ar-Ge ve tasaràm konusunda bir adàm
öne gidemiyoruz. Oysa tesis marka yaratmaz.
Marka olmasà için yaratàcà olmalà ve dünya
tüketicilerinin ne istediØini bilmemiz lazàm.
Dünyadaki yaĀam biçimini, trendleri öØrenmemiz lazàm. Yabancà ortaØàmàza, -sen bana
para ver ben kendi markamà yaratayàm- diyemeyiz." Āeklinde konuĀtu.

Nahum, "Nií Model"
önerisinde ÜsrarlÜ
ßnsanlaràn zihninde 50 bin kelimelik bir
kapasite olduØuna iĀaret eden Jan Nahum,
"Markamàzla, insanlaràn zihninde yer kapma
savaĀà vermeliyiz." dedi ve "yaĀlanan, engelli
ve obez nüfusa hitap eden hiçbir araç bugüne
dek sunulmuĀ deØil" diyerek tasaràmcàlara
otomobil markasà konusunda tüyo verdi.
Nahum, 2030'lu yàllarda fosil yakàtlar
azalacaØàndan, elektrikli aracàn gündeme
geleceØini ve Āimdiden bu yönde araĀtàrmalar
yapmanàn yerinde olacaØànà kaydetti.
Yavuz Motor'dan Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan
da yapàlan bir araĀtàrmaya göre 10 yàldan önce
elektrikli otomobilin gündeme gelmeyeceØini,
ancak daha sonra bunlaràn yaygànlaĀacaØànà
ifade ederek, "Elektrikli otomobilin geliĀmesi
de akü teknolojisine baØlà. Akünün hacmi ve
Āarj süresiyle ilgili teknik problemler var. Bizler eØer otomobilde uluslararasà bir marka olmak istiyorsak aküden iĀe baĀlamalàyàz." dedi.
Atàlàm Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Bilgin KaftanoØlu da
elektrikli araçlaràn uzun vadede çözüm olacaØà görüĀünü destekleyerek Āunlarà söyledi:
"Türkiye bir an önce devlet politikalaràyla da
desteklenerek akü ve özel elektrik motorlarà
geliĀtirmelidir, bu konuda da yetiĀmiĀ yetenekli insanlar ülkemizde vardàr."

OEM – Original Equipment Manufacturer
–Toyota, Renault, Hyundai etc.(Türkiye)
ODM– Original Design Manufacturer
–TOFAÿ, Ford Otosan
OBM – Original Brand Manufacturer
–TEMSA, BEKO/ARÇELßK
Orijinal Marka Üreticisi Olmak Önemli Katma DeØer SaØladàØàna dikkat çeken
AlankuĀ;Ülke Rekabet EdebilirliØi Ögeleri olan ;ßĀçilik,altyapà, kaynaklar, eØitimli, yenilikçi iĀ gücü ile Firmalarà inovasyona zorlayan ,yenilikçi güçlü Pazar ve
müĀteriler,Dünya çapànda rekabetçi ilgili
endüstriler,Firma Stratejileri, yönetimi,
rakipler,Devletin Rolü ve Politikalarànàn etkili olduØunu düĀünüyor.
AlankuĀ; HYUNDAI’n BaĀarà Hikayesini
hatàrlatarak bu sürecin dikkate alànmasànà
salàk veriyor.
Hundai; 1967 de kuruldu. Yabancà mühendisler kullanarak, özel takàmlar kurarak, üretim üzerinde bilgisini arttàrdà.1968 de Ford
ile OEM anlaĀmasà imzaladà, Ford Āartlaràna göre üretim için bilgi birikimini arttàrdà.
Devletin otomobil endüstrisini geliĀtirme
kararà ile ve Ford anlaĀmasànàn sona ermesi
ile , 26 yabancà Ņrma ile bilgisini arttàrmak
için iliĀki kurdu. Italdesign ve Mitsubishi
ile anlaĀma yaptà.1974 de % 90 ‘à yerli olan
ßngiliz mühendislerin yardàmà ile ilk özgün
otomobil «Pony»yi yaptà. Japon mühendislerden destek aldà.1980 lerde Devlet ihracata
zorladà. Mitsubishi’den tasaràm ve bazà komponent desteØi karĀàlàØànda % 10 ortaklàk verildi. 1985 yàlàna kadar 54 lisans anlaĀmasà
yapàldà.1986 ya kadar ürün geliĀtirme sistemini bilgisayar yardàmà ile yapmaya baĀladà, test pistlerini ve sistemlerini oluĀturdu.
1986 da ABD’ye ilk ihracatànà yaptà. 1987
de ABD’ye 260,000 araç ihraç etti.Lisans
almasà gittikçe zorlaĀànca, 1975 de 175 olan
ARGE gücünü 1987 de 2247 kiĀiye çàkardà.1991 de ilk motor ve Āanzàman sistemini
tasarladà ve imal etti.1994 sonrasà uluslarara-

sà satàĀ gücünü arttàrmaya baĀladà.ßhracat için
geliĀmiĀ ekonomilere konsantre oldu.1998’e
kadar farklà ülkelerde CKD fabrikalarà, 1999
lardan sonra daha geliĀmiĀ ürerim tesisleri
kurdu.Maliyetlerin azaltàlmasà için ulusal
yan sanayiye çok önem verdi. Ayràca baØlà olduØu Hyundai Holding’in rekabetçilikte
çok yararà oldu. AR-GE harcamasà 1990 da
160 milyon $, 2008 de 2 milyar $ a çàktà ( 5
% of sales)
Kore, ABD, Japonya, Almanya ve Hindistan’da üç test pisti ve AR-GE merkezleri
açtà. InŅneon ile elektronik sistemler için
2007 de ortak ayrà Ņrma ile Microsoftla araç
içi audio sistemleri için anlaĀma yaptà.2009
da Devlet desteØi ile ßleri Otomotiv AraĀtàrma Merkezi kuruldu.Otomotiv elektronik
sistemleri ve yazàlàmda daha da ileriye gitmek için 2012 de Hyundai Autron kurma kararà alàndà.24 ayda yedi ürün geliĀtirme planà
yapàlarak, önemli bir Pazarlama ve tanàtàm
ataØàna geçti. 2004 den itibaren 6,5 milyar $
làk yatàràm ve 2009 da J.D Power’s da birinci
Ņrma oldu. 196 ülkede , 6000 bayiye ulaĀtà.
Hundai hikayesinde;
Devlet desteØi
Çok sàkà bir çalàĀma
EØitimli iĀ gücü, ve doØru destek
ßyi bir vizyon, baĀaràlà bir yönetim
ARGE , inovasyon ve Teknoloji GeliĀtirmeye verilen önem
DoØru stratejiler
Tarife dàĀà engeller, minimum araç ithalatà
ön plana çàkàyor.
Otomotiv için Genel Anahtar Teknolojiler
Motor ve Aktarma Organlarà
Süspansiyon yol tutuĀ
Ergonomi ve konfor
Aktif ve pasif güvenlik sistemleri
Gövde tasaràmà
Malzeme teknolojileri
Araç, yol, yaya etkileĀimi
Enerji depolama sistemleri
Gömülü yazàlàm ve kontrol teknolojileri
Ürün geliĀtirme süreci, sanal modelleme ve
test sistemleri
Verimli üretim sistemleri
Prof.Dr. AlankuĀ Markalaràn ßmajà vurgusunu yaparak Türk Markasànàn Dünya Algàsànda nerede konumlandàràlacaØàna dikkat
çekiyor.

Marka imajÜ ve
anahtar teknoloji örnekleri
Renault : YaĀanacak Otomobiller
–Mono-Volume gövde tasaràmà

–Uygun maliyet
–Yakàt sarŅyatà
FIAT: Akdeniz CanlàlàØà
–Stil
–A,B,C segmenti, ticari vasàta tasaràmà
–Yol tutuĀu
–Yakàt sarŅyatà
–Uygun maliyet
Volvo: Güvenli otomobiller
–Gövde tasaràmà
–Aktif, pasif güvenlik
BMW: EfŅcient Dynamics
–Güçlü ve ekonomik motorlar ve aktarma
organlarà
–SürüĀ zevki, gövde, ses , koltuklar
–Yol tutuĀu , süspansiyon sistemleri, gövde

Türkiye imajÜ ve bilgi birikimi açÜsÜndan öne çÜkabilecek araç özellikleri
Moda , stil ve tasaràm-Ergonomi, konfor-Yol
tutuĀu-Dayanàklà-Ekonomik-Esnek ve ileri
koltuk teknolojisi-Bir yerli araç yukaràdaki
konularda yenilikçi, rekabetçi ve farklà olmalà, fakat motor ve aktarma organlarà, hibrid
araç teknolojileri, akü teknolojileri, haberleĀen araçlar, otonom araçlar gibi konularda
araĀtàrmalar sürdürülerek, bu alanlarda da
zaman içinde yenilikçi ve rekabetçi olunmalà.

OBM için otomotiv sektöründe yapÜlmasÜ gerekenler
Teknolojik yenilik ve inovasyonla Fark oluĀturarak, Ülke ve marka imajà ortaya çàkarmalà. MüĀteri ihtiyaçlarànà iyi tesbit etmeli, Tüm
deØer zincirinde katma deØer artàĀà ve optimum maliyet kazanàlmalà, MüĀteri memnuniyetini ve sadakatini en iyi seviyede saØlanmalà, DoØru pazarlarà tesbit ederek, yenilikçi
bir pazarlama ve satàĀ sistemi oluĀturulmalàdàr. Ayràca; Finans, kredi, hibe olanaklarànà
en iyi Āekilde kullanarak doØru iĀbirliklerine
odaklanmalà ve paralel olarak ülke rekabetçilik alt yapàsànà geliĀtirilmeli.
DiØer Alternatif: Kàràlma Teknolojilerini takip ederek yenilikçi bir ürün ile niĀ Pazara
girilebilir. Marka geliĀtirerek büyütülebilir
ve Kàràlma teknolojisi geliĀtiØinde öncü marka olunabilir.

14 | OSTéM ORGANéZE SANAYé GAZETESé

KasÛm 2012

2023 hedeflerine göre Türk otomotiv endüstrisinin geleceði
transmisyon) üretilmesi gerekmektedir.
Araçlaràn platform, güç grubu ve diØer sistemlerin TASARIMI, PROTOTßPLERß, TESTLERß ve ÜRETßM HATLARININ gerçekleĀtirilmesi gerekir. Uluslararasà piyasada rekabet
çok fazla olduØundan maliyetleri düĀürmek,
pazarlarà geniĀletmek gayesiyle Konsorsiyumlar oluĀturulmalàdàr. Böylece AR-GE ve üretim
maliyetleri azalmakta ve daha hàzlà ve daha geliĀmiĀ modeller üretmek imkanà doØmaktadàr.
Bu hususlaràn gerçekleĀebilmesi için DEVLET
POLßTßKASI gereklidir. Yeterli pazarlara eriĀebilmek için Devletlerarasà Konsorsiyumlara
ihtiyaç vardàr.Üretimlerin geliĀtirme safhasànda AR-GE destekleri devletler tarafàndan karĀàlanmalàdàr.
Üretim hatlarà üye ülkelerin hepsinde kendi
markalarà ile üretilecektir.

Yerli üretimin ve ihracatÜn arttÜrÜlmasÜ

Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan’a göre
bu hususta iki alternatif var:

1.TÜRKßYE’NßN ULUSLARARASI
MßLLß MARKASINI OLUÿTURMAK

2.YERLß ÜRETßMßN VE ßHRACATIN
ARTTIRILMASI
Bu piyasa “Devler Piyasasà” olarak ifade
edebileceØimiz bir sektördür diyen ÇelikdoØan, yerli otomotivdeki hareket planànà bu
piyasanàn oyuncularànà ve devletlerini inceleyerek baĀlamak gerektiØi görüĀünde.

Türkiye’nin uluslararasÜ
milli markasÜnÜ oluíturmak
2023 HedeŅ olarak Dünya sàralamasànda 10.
olabilmek için üretim 3 milyon adedi aĀmasà
gerekmektedir. Bu adetlere eriĀebilmek için
Otomobil segmentinde 4-5 model
Elektrikli otomobilde en az 1 model
HaŅf ticari araçlarda en az 3 model
DiØer ticari araçlarda 6-7 tip modele ihtiyaç vardàr
ÇelikdoØa’nàn altànà çizdiØi en önemli husus;
bütün bunlar için güç paketinin (motor ve

Türkiye’de üretilen otomotiv ürünlerinin KALßTESß uluslararasà piyasada kendini kabul ettirmiĀtir. Fiyat, servis ve teslimat konusunda rekabet
gücüne sahiptir. Teknolojik seviye ve verimlilik
bakàmàndan baĀaràlàdàr. Uluslararasà ISO belgelerine sahip olup üretiminin % 70’ini ihraç etmektedir.
Yan sanayimiz iç ve dàĀ piyasalardaki üreticilere,
teknik özelliklerine uygun orijinal ve eĀdeØer mamul ve yarà mamul üretmektedir. Otomotiv sanayimizin 2009 yàlà üretim deØeri 33,5 milyar TL’ye
ulaĀmàĀtàr. Türk devleti ve halkàn da , uluslar arasà
kendi milli markasànà oluĀturma isteØi yüksektir.
Son 12 yàllàk periyoda bakàldàØànda ihracat-ithalat
dengesi zaman zaman fazla ve zaman zaman da
açàk vermiĀtir. Bir milyon adetin üzerinde araç üretimi yapàlan ülkede ihracat fazlalàØà olmasà gerekir.
Üretimin ve ihracatàn artàràlabilmesi için daha çok
araç modelleri Türkiye’de üretilmelidir.Türkiye
kendi tasaràmlarànà ve prototiplerini yapabilecek
duruma gelmiĀtir.
ßhracatàn artàràlmasà için maliyetlerin daha da iyileĀtirilmesi gerekir. Bu bakàmdan motor ve transmisyon güç gruplarànàn yerli yapàlmasà zorunludur.
Bu hususta AR-GE destekleri arttàràlabilir. Ancak
otomotiv sanayi motor ve transmisyon AR-GE
destekleri alabilmesi için üretimlerini Türkiye’de
gerçekleĀtirmelidir.

Kyoto Süreci
Kyoto Protokolü, BirleĀmiĀ Milletler ßklim DeØiĀikliØi Çerçeve SözleĀmesi'ne
(UNFCCC) bir ek niteliØindeki uluslararasà
bir çevre anlaĀmasàdàr. Taraf olan ülkelerin
karbon esaslà (CO2, CH4,..) salànàmlarànàn,
1990’daki sera gazà emisyon miktarlaràna
göre, ortalama yüzde 5,2 indirmesi hedeņenmiĀtir. Uygulamalardan edinilen tecrübeleri
ve ABD, Çin, Hindistan gibi ülkeleri sürece katmak amacà ile Aralàk 2009'da Kyoto
Süreci'ne yeni bir yaklaĀàm getirilecektir.
Türkiye, protokolü imzalamasà nedeni ile
“Kendine özgü Āartlarà tartàĀabilecek yetkinlikte” olarak, AB ülkeleri ile birlikte hareket
edecektir.

AB’de Otomobil CO2 emisyonlarÜnÜn
yeni hedefleri
Avrupa Parlamentosu 17.12.2008 tarihli
toplantàsànda otomotiv sanayinde CO2 emisyonunun: 2012 yàlànda pazara giren otomobillerde 120 gr CO2/km sànàrànà (130 gr CO2/
km araç teknolojisi ile + 10 gr/km indirimi de
diØer yöntemlerle) 2020 yàlànda 95 gr CO2/
km ve 2025 yàlànda 70 gr CO2/km sànàrànà
aĀmamasànà regülasyon ile kabul edildi.

Baíbakan’a sunulmak Üzere
HazÜr Yerli Otomobil Projesi

D

oç Dr. Sedat ÇelikdoØan yerli otomotiv projelerinin BaĀbakan’a sunulmak üzere hazàr olduØunu söylüyor. ÇelikdoØan’nàn projesinde 2023 yàlàna
kadar Dünya rekabetinde en büyük oyuncular olan Çin ve Hindistan baz alànàyor.
Projenin Ana Unsurlarà:

1.5 milyon nüfusu kapsayan pazar hedeŅ
5 ayrà segmentte otomobil kademeli olarak
planlanacak ve üretilecek. Bu pazar ve nüfusa sahip ülkelerle konsorsiyum kurulacak.
Projesi tamamlanmàĀ olan 5 modelin tasaràm
ve prototipleri müĀtereken gerçekleĀtirilecek
böylece ar-ge giderleri minimize edilecek.
Konsorsiyum üyesi ülkelerin her birinde
üretim tesisleri olacak.
Her ülkede üretilen otomobiller, o ülkenin
kendi markasànà taĀàyacak.
Üye ülkeler kendi markalaràyla otomobillerini üretebilirken ayràca diØer modellerin
Regülasyona;
2012‘de yeni araçlaràn yüzde 75’i
2013’de yeni araçlaràn yüzde 80’i
2014’de yeni araçlaràn yüzde 85’i
2015’de yeni aaçlaràn yüzde 100’ü uyacaktàr.
Filo ortalamasà kabul edilmiĀtir. Küçük imalat ve niĀ araçlar için özel hükümler vardàr.

parça ve kompanentlerini de üretip diØer
konsorsiyum fabrikalaràna satabilecekler.
Her ülke kompanent ve parça üreticisi olarak diØer fabrikalaràn parça tedarikçisi olduØundan ihracat yapma imkanàna kavuĀacaklar. Bu yolla da ihracat yapan ülkenin döviz
ihtiyacà minimuma inecektir.
Konsorsiyuma katàlan ülkelerin birbirleri
ile yapàlan ticaretinde gümrük tarifelerinde
azalma veya sàfàr tarife ile yerli otomobil
bütün pazarda tercih edilen ve ucuz marka
olacaktàr.
ÇelikdoØan konsorsiyum ülkeleri arasànda
yakàn zamanda Türkiye’de temaslarda bulunan Malezya’nàn da bulunduØunu diØer ülkelerin Projeyi BaĀbakan Tayyip ErdoØan’a
sunduktan sonra açàklanacaØànà belirtiyor.

Politika Önerileri / Otomotiv Sanayi
Yeni Motor Teknolojilerinin Uygulanmasà
Gasoline Direct Injection (GDI) - Çok Yakàtlà Motorlar - Hibrit TaĀàtlar - Alternatif
Yakàtlaràn ve Hidrojenin Kullanàlmasà Elektrikli Tahrik - TaĀàt Teknolojilerindeki
GeliĀmeler - HaŅf Malzeme Kullanàlmasà
- Aerodinamik Özelliklerin ßyileĀtirilmesi Lastik Performansànàn ßyileĀtirilmesi - Özel
ÿehir ßçi Otobüs ve Kargo Araç Tasaràmà
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Endüstriyel tasarÜm rekabet gücünü artÜrÜyor
Serbest rekabet ortamunda
rakipler, müĈteri memnuniyetini saçlamak için
reklamlarunda ürün imajunu
marka ve tasarum ile öne
çukartuyor. Teknik bakumdan
aynu, kalitede olan iki ürün
arasunda müĈteri tercihinde,
ürünün tasarumu büyük rol
oynuyor. Tasarum bazen,
müĈteri tercihlerinde tek
baĈuna belirleyici olabilme
gücüne sahip. OSTîM Saçluk
Teknolojileri Endüstriyel
Tasarum Koordinasyon Merkezi Teknik Koordinatörü
Berna Dalaman, endüstriyel
tasarum bilincinin ve dolayusu ile katma deçeri yüksek
ürün sayusunun, bu ürünlerin
tercih oranunun ve pazar
payunun geliĈmesini saçlayacaçunu söylüyor.
Sonuna gelmiĀ olduØunuz
SaØlàk Teknolojileri Endüstriyel
Tasaràm Koordinasyon Merkezi
Projesi nasàl bir ihtiyaca cevap
vermektedir ve projenin çàktàlarà
nelerdir?
Katma deØeri yüksek birçok ürünün baĀarà temellerine bakàldàØàn-

da kullanàcà ve yararlanàcà odaklà
endüstriyel tasaràm ile ĀekillendiØi
görülmektedir. Ürünlerin endüstriyel tasaràmla katma deØerinin
artmasà üretici Ņrmalaràn rekabet
güçlerinin de artmasà demektir. Bu
baØlamda Ņrmalaràn üretim için
farkàndalàk, bilinç ve yetenekleri
Endüstriyel Tasaràm ile geliĀecektir. Özellikle Ostim Medikal Sanayi Küme üyeleri arasànda belirgin
olarak görülen bu ihtiyacàn karĀàlanmasà için çözümler aranmàĀtàr.

Bu pilot uygulamanàn ardàndan
OSTßM Endüstriyel Tasaràm Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasà
amaçlanmàĀtàr. Merkez, endüstriyel tasaràm ihtiyacà duyan üretici
Ņrmalara, tasaràm süreç yönetimi
danàĀmanlàØà, endüstriyel tasaràm,
mühendislik destekleri, model ve
prototip konularànda hizmet verecektir. Koordinasyon Merkezi'nin
çalàĀmalaràna baĀlanmàĀ olup 2013
yàlànàn ilk günlerinde hizmete girmesi planlanmàĀtàr.

T.C. Ankara Kalkànma Ajansà’nàn
2011 ikinci yaràsànda açmàĀ olduØu
“Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programà” kapsamànda “SaØlàk
Teknolojileri, Endüstriyel Tasaràm Koordinasyon Merkezi” Ņkri
geliĀtirilmiĀ, görülen endüstriyel
tasaràm ihtiyacà için projelendirme
çalàĀmalarà yapàlmàĀ, baĀaràlà bulunan proje 23.12.2011 tarihinde
faaliyetlerine baĀlamàĀtàr.

Projenizin dünden bugüne
kàsa özetini verebilir misiniz?
Projenin lansman toplantàsà, 15 ÿubat 2012 tarihinde Medikal Sanayi
Kümelenmesi üye Ņrmalarà, proje
iĀtirakçileri ve ßlgili kurum ve kuruluĀlaràn temsilcilerinin katàlàmà
ile gerçekleĀtirilmiĀtir. Daha sonra
sahada gerçekleĀtirilen Ņrma proŅl ve endüstriyel tasaràm anketi ile
OSTßM’de faaliyet gösteren 54 adet
medikal ürün üreticisi Ņrma ve bu
Ņrmalara ait yüzlerce çeĀit medikal
ürün hakkànda, Ņrmalaràn tasaràma
bakàĀ açàsà, tasaràm hizmeti alàm miktarà, ürün tasaràmà ve kullanàlabilirlik
konusunda bilinç durumlarà belirlenmiĀtir.

Bu projede Ankara’da saØlàk ürünlerinin “Kullanàcà ve Yararlanàcà
Odaklà Endüstriyel Tasaràm” ile
katma deØerini yükselterek, yerli üretimin ulusal ve uluslar arasà
pazardaki payànà arttàrmak, bölgesel ve ulusal kalkànmaya katkàda bulunmayà hedeņenmektedir.
Endüstriyel tasaràm bilincinin ve
dolayàsà ile katma deØeri yüksek
ürün sayàsànàn artmasà bu ürünlerin
tercih oranànàn ve dolayàsà ile pazar

payànàn geliĀmesini saØlayacaktàr.
Endüstriyel Tasaràmcà istihdamàn
arttàràlmasà, Endüstriyel Tasaràm
ile ilgili devlet yatàràmlarà ve özel
sektör bütçelerindeki payàn artmasà
ise makro düzeyde beklenilen proje
çàktàsàdàr.
Bu projenin sonlanmasànàn
ardàndan yeni açàlàmlarànàz var
mà?

Kullanàlabilirlik gereksinim belirleme çalàĀmasà Türkiye’de yapàlan ilk
yaygàn tarama çalàĀmasà olmasà ile
öne çàkmaktadàr. UTR LAB tarafàndan 46 Ņrmanàn 62 ürünü incelenmiĀ,

ürün seçimleri ise anketler sonucu
ortaya çàkan sayàsal veriler ile belirlenmiĀtir.
Belirlenen 10 ürün üzerinden ürün
kullanàm baØlamà araĀtàrmasà gerçekleĀmiĀtir. ÇalàĀmanàn amacà bu ürünlerin detaylà olarak kullanàm alanànda
analiz edilmesidir. Analizler uzman
görüĀüne ek olarak, farklà saha çalàĀmasà yöntemi ile kullanàcà gruplarànàn
(doktor, hemĀire, teknisyen) ihtiyaç
ve beklentilerini, sahada yaĀanan sorunlarà veya ürünün saØladàØà avantajlarà kapsayacak Āekilde yapàlmàĀtàr.
Ürünlerin tasaràmlarànà yapacak olan
tasaràm oŅsleri üç kriter üzerinden
ihaleye davet edilmiĀlerdir. Bunlar;
medikal ürün tasaràmà konusunda
referansa sahip olmalarà, Ankara’da
yerleĀik olmalarà, birden çok endüstriyel tasaràmcà istihdam ediyor olmalaràdàr. 5 Tasaràm oŅsinin 10 ürün içerisinden tasaràmànà yapmayà istedikleri
ürünleri için yapmàĀ olduklarà tercih
sàralamalarà göz önüne alànarak eĀleĀtirme gerçekleĀmiĀtir.
Tasaràm oŅsleri Ņrmalarà ziyaret
ederek yaptàklarà ilk toplantàlarà
ile tasaràm süreçlerini baĀlatmàĀlar,
tasaràm ve model-prototip üretim
sürecini kapsayan 4 aylàk bir yolda ilerlemiĀ, ürünler yeniden tasarlanmàĀ ve model veya prototipi
üretilmiĀtir. Aralàk ayànda yeniden
tasarlanmàĀ 10 ürün sergilenerek
proje kapanàĀà gerçekleĀtirilecektir.
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on zamanlarda gazetelerde ekonomik
suçlarla ilgili haberler yoØunlaĀtà. Tefecilik, “POS tefeciliØi”, rüĀvet, karĀà-

làksàz çek ve senetler, hàrsàzlàk, ihale ve imar

Pos tefeciliði sebep mi
sonuç mu?
yolsuzluklarà. Bunlaràn sayàsànà daha da artàrmak mümkün. Benim burada dikkat çekmek
istediØim özellikle tefecilik ve POS tefeciliØi. Tefecilik herkesin bildiØi gibi, kamu izni
olmadan birilerine para yüksek faiz oranlaràndan satmaktàr. POS tefeciliØi ise kredi kart
olan ya da olmayan ve fakat nakit sàkàntàsà
olan memur, iĀçi ve esnaf gibi kiĀilere almàĀ
vermiĀ gibi göstererek para satmanàn yeni
yöntemi. POS tefeciliØinde miktarlar küçük
ve müĀteri çok olmakta. Bir de bu iĀlem
banka üzerinden ve borçlunun kendi kredisi

üzerinden yapàlmaktadàr. ßĀlemler ve teknik
detaylarà ayràntàlamanàn anlamà yok.
Kamu otoritesi özellikle POS tefeciliØine
yaklaĀàmà suç ve suçlu arama bazànda. Yani
sonuç odaklà sebep odaklà deØil. Kamuyu ilgilendiren tüm konularda yaklaĀàm bu Āekilde. KarĀàlàksàz çek mi çàktà? KeĀideci suçlu,
Banka iĀbirlikçisi. RüĀvet mi alàndà verildi?
Alan da veren de melundur! Oysa toplumda
çàkan sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlaràn sebebini kamu öncelikle kendisinde aramalàdàr. Ancak bizim idare hukukumuzda
kamu hatalardan münezzehtir. Orada çalàĀan
bürokratlar ve bunlaràn amiri pozisyonunda
olan siyasiler sàradan insanlar deØil, olaØan
üstü insanlardàr. Dolayàsà ile bunlaràn yaptàØà
kamusal düzenlemeler de zaten olaØanüstü
tutarlàlàk, geçerlik ve vizyon vardàr. Oysa
gerçek bu anlayàĀa yakàn durmamaktadàr.
ÿayet bir yerde rüĀvet var ise öncelik bu iĀin
taraņaràna verilmez. Kamu otoritesi Āöyle
düĀünmeli. Acaba ben hangi gerçeØe uymayan düzenleme yaptàm ki, insanlar, rüĀvete
bulaĀmayà aklàlaràna getirebilmekte ve bu
kötü duruma düĀmeye razà olmaktalar? Ya
da POS tefeciliØinde. Acaba garip guraba,
küçük esnaf POS cihazà üzerinden karĀàlàklà, kanunen, dinen, ahlaken uygun olmayan
böyle bir duruma razà olabilmekteler. Ülkeyi
yönetirken ekonomik çerçevede garip guraba
ve küçük esnafàmà nasàl bir zor duruma soktum ki insanlar bu kötü duruma razà olabilmekte? KarĀàlàksàz çekte geçmiĀ yàllara göre
patlama olduØu manĀetlerden inmemekte.
Esnaf ve KOBß’ler aØlamakta ve zincirleme çöküĀ olacaØàna dair fàsàltà yayàlmakta.
Buna verilen cevap ise insanlar ahlaksàz ve
hapis cezasà kaldàràldàØà için insanlar böyle
yapmakta. Kurallarà koyan kamunun aynaya
bakmaya niyeti yok.
Oysa toplumdaki her normalden sapma ya da
olumsuz gidiĀat gerçekte toplumu yönetenler
için çok kàymetli sinyaldir. Bu sinyallerden
yararlanarak yönetimimizin toplumda ne
gibi sorunlara yol açtàØànà, toplumdaki deØiĀmeler karĀàsànda kurallaràmàzàn eskidiØini,
olumsuz deØiĀimler neden olan sebeplerin
teĀhis ve tedavisinin yapàlmasàna kolaylàk
saØladàØànà düĀünmeliyiz. Ancak böyle bir
düĀünce sistematiØi bizim kamu idaresinde
bulunmamaktadàr. Gerçekte siyasetin görevi
ise bürokrasiye bunu düĀündürmektir. Devletin milleti ya da milletin devleti arasàndaki
fark da burada yatmaktadàr. Siyasiler devleti
millete ait hale gelmesi için vardàr. Siyaset
bunun için yapàlàr.
ßnsan odaklà yönetim ile insan odaklà olmayan yönetim arasàndaki temel fark bu noktada ortaya çàkar. ßyi bir yönetim yaptàØà
düzenleme ile insanlarànà mutlu edemiyorsa
o düzenlemeyi çöpe atar ve gerçeØe uygun
yeni bir düzenleme yapar ta ki insanànà sürdürülebilir mutlu kavuĀturana kadar. Kötü
bir yönetim ise yaptàØà düzenlemede deØil
insanànda suç arar ve onlarà hapse doldurur.
POS tefeciliØinde de kamunun ve düzenleyici otoritelerin vereceØi tepki kötü bir yönetiminkinden farklà olmayacaktàr. Devleti
millete hizmet ettirmek laf ile olmaz icraat
ile olur. Bu son olayda da olduØu ve bundan
sonrakilerde de olacaØà gibi devlet millet için
var felsefesi laf olsun torba dolsundan öteye
geçmeyecektir.
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YÜlda 5000 giriíimciye 100 bin lira destek hedefleniyor

B

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanà
Nihat Ergün; 2002 yàlànda sadece 3
bin civarànda KOBß'nin
ihracat yaptàØànà ancak bu sayànàn bugün 50 bin sànàrànà aĀtàØànà belirterek, son 10 yàlda
Türkiye'nin ihracatànda yaĀanan muazzam artàĀàn, bir bakàma ihracatçà KOBß sayàsàndaki
artàĀàn da bir sonucu olduØunu hatàrlattà.

KOSGEB,
deneyimlerini
paylaíacak
Küçük ve Orta Ölçekli îĈletmeleri GeliĈtirme ve Destekleme
îdaresi BaĈkanluçu (KOSGEB)
tarafundan Karadaç ve Arnavutluk temsilcileriyle Mutabakat Zaptu imzalandu.

T

ürkiye, KOBß deneyimlerini ve bilgilerini bu alanda ilerlemek isteyen
ülkelerle paylaĀmaya devam ediyor.
Küçük ve Orta Ölçekli ßĀletmeleri GeliĀtirme ve Destekleme ßdaresi BaĀkanlàØà
(KOSGEB), KaradaØ ve Arnavutluk’la
KOBß’leri geliĀtirmek üzere Mutabakat
Zaptà imzaladà.

KaradaØ KOBß GeliĀtirme ßdaresi
(SMEDD) ile kurumsal kapasitelerin
geliĀtirilmesi, Türk ve KaradaØ KOBß’leri arasànda ekonomik ve ticari
iĀbirliØini geliĀtirerek ticaret hacminin
artmasàna destek olunmasà amacàyla, 5
Kasàm 2012 tarihinde Mutabakat Zaptà
imzalandà. Mutabakat Zaptàna KOSGEB adàna BaĀkan Mustafa Kaplan ile
KaradaØ adàna SMEDD ßcra Direktörü
Maria Ilickovic imza koydu. ßmza töreninde, KOSGEB BaĀkan Yardàmcàsà
S. Tuna ÿahin ve KaradaØ Büyükelçisi
Ramo Bralic'de hazàr bulundu.
Arnavutluk Yatàràm ve Kalkànma Ajansà (AIDA) ile de aynà amaçla imza töreni gerçekleĀtirildi. KOSGEB BaĀkanà
Mustafa Kaplan ile AIDA ßcra Direktörü Eneida Guria Mutabakat zaptànà
imzalayan isimler oldu. ßmza törenine,
Arnavutluk’un Ankara Büyükelçisi Altin Kodra da katàldà.

Ne yapÜlacak?
Mutabakat Zaptà kapsamànda; taraņar
KOBß’lerin geliĀmesini saØlamaya yönelik olarak, kurumsal altyapàlarà ve
destek mekanizmalarànà geliĀtirmek için
sahip olduklarà bilgi ve deneyimlerini
paylaĀacak. KOBß’lerin dàĀ pazarlarda
pay sahibi olabilmesi için her iki ülkede
düzenlenen fuarlara katàlàm
desteklenecek
ve karĀàlàklà
iĀ gezileri düzenlenecek.

Yeni GiriĀimcilere 30 bin lira hibe 70 bin lira
da faizsiz kredi verildiØini hatàrlatan Ergün,
bunu her yàl 5000 kiĀiye vermeyi hedeņediklerini söyledi.
KOBß'lerin, tüm dünyada
ekonominin ana aktörleri olarak kabul edildiØine dikkat
çeken Ergün, hükümet olarak
Türkiye'de "KOBß havuzunu" büyütmek ve
bunlaràn içinden çok daha nitelikli KOBß'ler
çàkarma konusunda kararlà olduklarànà belirterek, bu nedenle son yàllarda giriĀimcilik
eØitimlerine büyük önem verdiklerini ifade
etti.

"KOBñ’ler ekonominin can suyudur"
''Biz ekonomik ve siyasi istikrarà saØlàyoruz.
ßĀ ve yatàràm ortamànà iyileĀtiriyoruz. Ancak
bununla yetinmiyor KOSGEB aracàlàØàyla
KOBß'lerimizin ve giriĀimcilerimizin de
her zaman yanànda oluyoruz ve olacaØàz''
sözleriyle konuĀmasàna baĀlayan BaĀbakan
Recep Tayyip ErdoØan, konuĀmasànda, giriĀimcilerin yeni yatàràm imkânlarà için ülke
ülke, kàta kàta koĀturduØuna Āahit olduklarànà belirtti.
Ekonomi politikalarànàn reel sektöre ve
özellikle KOBß'lere olumlu olarak yansàdàØànà dile getiren ErdoØan, Āunlarà söyledi:
''Ekonomilerin baĀaràsà, birkaç tane büyük
Ņrmanàn varlàØà ile ölçülemez. Özellikle de
rekabetçi ekonomilerde diØerlerini, birbirinden ayàran esas unsur KOBß'lerdir. KOBß'lerin güç kazanmasàdàr. Ekonominin kalbi KOBß'lerde atar, ekonominin omurgasànà
KOBß'ler teĀkil eder. Dev yatàràmlarla ilgili
bir adàm attàØànàzda bile gelen yatàràmcà hemen Āunu sorar 'KOBß'lerinizin durumu nedir?' Bunu araĀtàràr. Yeniliklere açàk, esnek,
deØiĀimlere çabuk uyum saØlayan, kendi
alanlarànda uzmanlaĀan, refahà tabana yayan KOBß'ler ekonominin adeta can suyudur. Türkiye'nin büyümesinde ve ilerlemesinde KOBß'lerin büyümesi ve ilerlemesinin
büyük bir payà var.''

“KOBñ'lere destek artarak
devam edecek”
BaĀbakan ErdoØan, kaynaklarànà daha verimli kullanan, eski köye yeni adet getiren, daha nitelikli ve katma deØerli üretim
yapan, yenilikçi ve rekabetçi KOBß'lerin
Türkiye'yi hedeņerine ulaĀtàracaØànà, bu
nedenle KOBß'lere olan desteklerinin hem
nicelik hem de nitelik olarak artarak devam edeceØini ifade etti. ErdoØan, mevcut
KOBß'lerin niteliØinin artàràlmasàna olduØu kadar yeni iĀletmelerin kurulmasàna da
önayak olunmasànàn çok önemli olduØunu
vurgulayarak, Āu görüĀlere yer verdi: ''Ülke
olarak giriĀimcilik konusuna özel bir önem
vermemiz, özellikle üniversite mezunu
gençlerimiz arasànda giriĀimcilik kültürünü yaygànlaĀtàrmamàz gerekiyor. Çok Āükür
Türkiye'de taĀlar yerli yerine oturmaya baĀladàkça giriĀimcilik alanànda da sevindirici
geliĀmeler yaĀàyoruz. Özellikle yeni kurulan iĀletmelerin sayàsànda da bu geliĀmeyi
görüyoruz. Ben giriĀimcilik konusunda
saØladàØàmàz iki destek programànà çok
önemsiyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
BakanlàØàmàzàn Tekno GiriĀim Sermayesi
desteØiyle üniversite mezunu gençlerimize
parlak Ņkirlerini ürüne dönüĀtürmeleri için
100 bin lira hibe desteØi saØlàyoruz. Bugüne
kadar bu destekten 740 kardeĀimiz yararlan-

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanluçu ve KOSGEB tarafundan, baĈarulu KOBî’lerin ve yenilikçi giriĈimlerin kamuoyuna tanutulmasu, baĈarulu giriĈimcilerin ve
KOBî’lerin desteklenmesi ve özendirilmesi amacuyla düzenlenen ''Türkiye
GiriĈimcileri Ödülleri'' sahiplerini buldu. Törene katulan BaĈbakan Recep
Tayyip Erdoçan, “KOSGEB araculuçuyla KOBî'lerimizin ve giriĈimcilerimizin
de her zaman yanunda oluyoruz ve olacaçuz'' dedi.”
dà. Her biri gerçekten de çok önemli, deØerli
projeleri hayata geçiriyorlar. Birinci aĀamada baĀaràlà olan bu gençlerimize ikinci aĀamada kullanabilecekleri 550 bin liralàk yeni
bir destek programànà da hazàrladàk.''
3 ana kategoride toplam 8 alt kategoride ödüle layàk görülen KOBß ve giriĀimciler, “Yàlàn
BaĀaràlà KOBß Büyük Ödülü”, “Yàlàn BaĀaràlà KOBß Ödülleri” ve “Yàlàn BaĀaràlà GiriĀimci Ödülleri” kategorilerinde yaràĀtà. Bu
yàl, 1108 baĀvuru arasàndan, her bir ödül için
beĀ iĀletme olmak üzere, toplam 40 KOBß ve
giriĀimci Ņnalist olarak belirlendi.

Yàlàn BaĀaràlà KOBß Büyük Ödülü verilirken
son üç yàl içinde istikrarlà bir büyüme, istihdam ve verimlilik artàĀà saØlamàĀ, marka tanànàrlàØà yüksek, ihracatçà bir iĀletmeye verildi. ßkinci kategori olan Yàlàn BaĀaràlà KOBß
Ödülleri; inovasyon, iĀbirliØi-güçbirliØi ve
ihracat alanlarànda son 3 yàldaki faaliyetleri
ile baĀarà saØlamàĀ KOBß’lere verildi. Üçüncü ana kategori olan Yàlàn BaĀaràlà GiriĀimci
Ödülleri ise genç giriĀimci, kadàn giriĀimci,
küresel doØan giriĀimci ve inovatif giriĀimcilik alanlarànda, son üç yàl içinde iĀletmesini
kurarak rol model oluĀturmayà baĀarmàĀ giriĀimcilere verildi.
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Erkan Bey ÿantes nasàl doØdu?
ÿantes’i klima, havalandàrma ve soØutma
sektöründe üretim yapmak üzere 1990 yàlànda üç kardeĀ birlikte kurduk. 2003-2004
yàlàndan sonra tüm aØàrlàØàmàzà atàk imha sistemlerine verdik; her türlü katà, sàvà ve tehlikeli atàØà yakabilen makinelerin imalatà. ßmalatàmàzàn tamamàna yakànànà ihraç ediyoruz.
Türkiye’de de yavaĀ yavaĀ AB müktesebatà
gereØi bu makineler yaygànlaĀàyor. Önümüzdeki dönemlerde iç piyasada da olacaØàz.
Türkiye’de hem tavuk çiftliØine hem de entegre et tesislerine bu makinelerden 2012 yàlà
içerisinde 2 adet sattàk.
Firmamàzàn ürettiØi ürünler genelde standart
ürün olmayàp, müĀteri talebine göre Āekilleniyor. ÖrneØin NATO’dan bir talep gelmiĀti.
NATO, Türkiye’de bulunan ve kullanàm süresi geçen; roket yakàtlarà, mayàn, el bombasà
gibi ünitelerin imha edilmesi Āartànà getirdi.
Eskiden, açàk sahalarda patlatàlarak yapàlan
bu iĀlemin iyileĀtirilmesine yönelik bir proje
talebi vardà. Bu projenin ana yüklenicisi Roketsan oldu. Biz, alt yüklenici olarak ilk defa,
bunlaràn yakarak imhasànà saØlayan bir ürün
geliĀtirdik. Daha sonra yaptàØàmàz araĀtàrmada; dünyada bu iĀi yapabilen üçüncü Ņrma
olduØumuzu öØrendik.
MüĀterilerimizin tamamàna yakànà yurtdàĀàndan. Petrol sanayinde Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler aØàrlàkta. Ayràca ABD ordusunun Afganistan’daki kamplarànda, evsel
atàklarà yakan yaklaĀàk 16 adet makinemiz
çalàĀàyor. Yakàn bir tarihte yeni bir sözleĀme yaptàk. ABD’nin en büyük müteahhitlik
Ņrmalaràndan biri ile direkt olarak yaklaĀàk
1 milyon dolar tutarànda makine ihraç edeceØiz.
Hastanelerden çàkan tehlikeli tàbbi atàklaràn
imhasà bizim en büyük iĀlerimizden biri.
Henüz bu, Türkiye’de yaygànlaĀmadà. Sterilizasyon önerildiØi için yakma yavaĀ yavaĀ
geliĀiyor. Ancak yurtdàĀàna çok büyük satàĀlaràmàz var. Özellikle yakàn olmasàndan dolayà ve yeni yatàràmlaràn çok olduØu Kuzey
Irak bölgesi bunlardan biri. Orada da yaklaĀàk 20’ye yakàn makinemiz hizmet veriyor.
ÿu an sipariĀ alàmlaràmàz devam ediyor.
ßĀyerimiz
ßvedik
Organize
Sanayi
Bölgesi’nde ancak üretimimiz için yetmiyor.
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 8
bin metrekare arsamàzda, 3 bin metrekare
kapalà alanà olan yeni tesisimiz için inĀaat
çalàĀmalaràmàz sürüyor. Sene sonunda tamamlamayà hedeņiyoruz.
Türkiye’de atàk imha sektörü ne durumda?
Batàda evsel atàklar ayràĀtàràlmadan sonra
yakàlarak elektrik enerjisi elde ediliyor ama
kontrollü yakàlàyor, verimli bir yöntem. Bu,
ülkenin ekonomik seviyesine baØlà. Bir ülkenin ekonomik seviyesi ne kadar yüksekse
çöpün deØeri de o kadar yüksek oluyor. Yakàlmada bazà deØerlere bakàlàr. Az geliĀmiĀ

1990 yulunda klima, havalandurma ve soçutma sektöründe
hizmet vermeye baĈlayan
ćantes Ltd. ćti. łrmasu, Ĉu anda
atuk imha sistemleri üzerine
ülkemizin önde gelen kuruluĈu durumunda. Ürünlerinin
hemen hemen tamamunu ihraç
eden ćantes, “Türkiye GiriĈimcileri 2012”de Halk Bankasu
Özel Ödülü’nü aldu. OSTîM
Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Kümelenmesi
üyelerinden biri olan łrmanun
Genel Müdürü Erkan ćanal,
bu baĈarularunu inovasyon ve
AR-GE çaluĈmalaruna baçluyor. îvedik Organize Sanayi
Bölgesi’nde çaluĈmalarunu
sürdüren ćantes’i Erkan ćanal
anlattu.

bir ülkede çàkan çöple geliĀmiĀ ülkeden çàkan çöp farklà. GeliĀmiĀ ülkelerde çöplerden
geri dönüĀümü fazla olan maddeler çàkar.
Türkiye’de ise evsel atàklar hala vahĀi depolama yöntemiyle depolanàyor. Yani bir vadinin içine çöp kamyonlarà gidiyor, dökülüyor,
boĀaltàlàyor ve üstü kapatàlàyor. Yeni yeni;
biriken çöplerden gaz elde edip, bu gazdan
elektrik üretme yöntemleri var. ßstanbul ve
Ankara BüyükĀehir Belediyelerinin bu yönde çalàĀmalarà olduØunu biliyoruz. Eskiden
tàbbi atàklar ya sterilizasyon yapàlàyordu ya
da gömülüyordu. Çevre ve ÿehircilik BakanlàØà, büyük Āehirlerden baĀlamak üzere bütün
tàbbi atàklaràn yakàlmasà yönünde yeni bir kanunu hayata geçirdi.

“ñnovasyon ve AR-GE,
KOBñ’lerin önünü açÜyor”
“Türkiye GiriĀimcileri 2012”de Halk
Bankasà Özel Ödülü aldànàz. Ödül sürecinden bahsedebilir misiniz?
Halk Bankasà bu süreçte Türkiye’de çalàĀtàØà tüm Ņrmalar arasànda bir araĀtàrma yaptà.
AraĀtàrmada; inovasyon, AR-GE, ihraç kapasitesi, rekabet gibi baĀlàklara bakàlàyor. ÿantes olarak inovasyon ve AR-GE konularàna
çok önem veriyoruz. Bunlar bizim olmazsa
olmazlaràmàz. DiØer yandan ürünlerimizin
neredeyse tamamànà dünyanàn her yerine ihraç ediyoruz. Farklà bir ürün gamàmàz var ve
iç piyasada rakibimiz bulunmuyor. Bundan
dolayà Halk Bankasà Genel Müdürü’ne, Bölge Müdürü’ne ve ÿube Müdürlerine teĀekkür
ediyorum. Bu, mali güç bakàmàndan verilmiĀ
bir ödül deØildir.

’in yolunu aydÜnlattÜ

Halk Bankasö Özel Ödülü, Baûbakan Recep Tayyip Erdoøan taraföndan firma
adöna Erkan úanal’a verildi.

“Devlet destekleri
KOBñ’ler için çok faydalÜ”
Devletimiz bizim gibi KOBß’lere, yeni ürünler geliĀtirsin, yeni pazarlar bulsun, elindeki
mevcut ürünü daha iyi hale getirsin diye TÜBßTAK ve KOSGEB’le birlikte çok büyük
destekler veriyor. Firma olarak TÜBTAK ve
KOSGEB olmak üzere 2 ayrà proje tamamladàk. TÜBßTAK için çimento sanayinde
lastiklerin yakàlmasàna yönelik bir AR-GE
projesi geliĀtirdik. KOSGEB için ise; yaØla
karàĀmàĀ çamurlaràn ayràĀtàràlmasàna yönelik bir konuyu ele aldàk. Projede satàĀ anlaĀmasà olursa KOSGEB yatàràm kredisi de
verebiliyor. 22 senedir sektördeyiz. AR-GE
çalàĀmalaràndan sonra her Āey çok daha faklà
oldu, yolumuz daha çok aydànlandà. AR-GE
faaliyetlerimizi gerçekleĀtirmezsek müĀteri
taleplerine cevap veremeyiz.
OSTßM’de bulunan Ņrmalara tavsiyem ARGE yönlerini geliĀtirsinler. Devletimizin
verdiØi KOSGEB, TÜBßTAK projelerinden
sonuna kadar faydalansànlar. “Zamanàmàz
yok, bürokrasi çok bunlarla kim uØraĀacak”
diyecekler ama korktuklarà gibi deØil. Bu
projelerde çalàĀàrlarsa farklà müĀteri portfö-

yüne kavuĀacak ve ihracat tarafànda önleri
açàlacaktàr.
ÇalàĀmalaràmàzda kullandàØàmàz ekipmanlaràn yanà sàra mühendislik olgusu da çok
önemli. Firmamàzda yurtdàĀànda yeni çàkmàĀ
yazàlàmlar kullanàyoruz, kendimiz yazàlàm
geliĀtiriyoruz. Yine KOSGEB’in desteØiyle
ERP programà kullanàyoruz.
Küme çalàĀmalarànàn Āirketinize
olan faydalarà neler oldu?
MüĀterilerimiz genelde yurtdàĀànda olduØu
için biz bazà konularà daha ileride görme
Āansàna sahibiz. Önce onlardan talep geliyor.
Daha sonra Türkiye’de bu geliĀmeler gündeme geliyor. OSTßM bünyesindeki Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi geliĀiyor. Biz bazà çalàĀmalarà bireysel
olarak yapamàyoruz. Küme olarak faaliyet
yapmak bürokrasi noktasànda etkili oluyor.
Küme içinde meslektaĀlaràmàzla konularà
paylaĀmak, tartàĀmak ve çözümlemek daha
kolay oluyor. Her zaman derler “Birlikten
güç doØar”; biz bu birliktelikten memnunuz.
Önümüzdeki 5 yàl içinde atàk imha sistemi
tamamen oturmuĀ olacak. ßnĀallah ülkemiz
daha temiz, yaĀanabilir ve yeĀil olacak.

ERCAN ćANAL-FîRMA ORTAæI: Halk Bankasu’ndan alduçumuz ödül, tüm OSTîM’li
sanayicilerin alduçu bir ödüldür. Bunu biz baĈarduysak yarun onlar da aynu Ĉekilde baĈarabilir. îvmeleri yukaru doçru çukabilir. Bunda hiçbir zorluk yok. Yeter ki katma deçeri
yüksek ürünlere yönelsinler. ARGE’lerini geliĈtirsinler, kurumsallaĈsunlar ve iĈlerini
ciddiye alsunlar. Bunlaru gerçekleĈtirdikten sonra önlerinde hiçbir engel yok.
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Otopratik Ostim'de
Binek ve hałf ticari araçlarun kullanum ömürleri boyunca
ihtiyaç duyabilecekleri ana ürünlerin sunulduçu, araçlarla ilgili temel bakum hizmetlerinin verildiçi bir zincir olan
Otopratik’in 30. maçazasu OSTîM’de hizmete girdi.

B

risa Bridgestone Sabancà Lastik
Sanayi ve Ticaret A.ÿ. tarafàndan
oluĀturulan Otopratik, 2007 yàlànàn baĀàndan itibaren hàzlà bir yaygànlaĀma
sürecinde girdi. Bu zincire bir halka da
OSTßM 1153. Sokak’ta eklendi. MaØazanàn sahibi Erhan Tuna, Āirket olarak ikinci
Otopratik maØazalarànà hizmete geçirdiklerini söylüyor.
Otomotiv satàĀ sonrasà, hizmet sektöründe
yetkili servis, özel servis, oto tamirci, lastikçi, jantçà, akücü, yedek parçacà gibi birbirinden ayrà olan pek çok farklà türde hizmet
noktasànàn, tüketicilere ihtiyaç duyduklarà
hizmetleri sunmak için faaliyet gösterdiØini
belirten Tuna, Otopratik’in bir araçla ilgili
olan farklà hizmetleri tek noktadan saØladàØànà belirtiyor.

30 yàl önce iĀ hayatàna tornacàlàkla baĀlayan, 2011 yàlànda ilk Otopratik maØazalarànà Konya yolunda açtàklarànà ifade eden
Tuna, müĀteri memnuniyetinin kendilerini
OSTßM’de de çalàĀmaya yönlendirdiØini ifade etti. Servis hizmetleri konusunda Tuna; "Otopratik’de ki amaç ‘hàzlà
bakàm’dàr. Bir seyahate çàkmadan önce aracànàzà periyodik kontrollerini ve standart bakàmlarànà yaptàrmak gibi. Fakat OSTßM’de
biz bunu biraz aĀtàk. En kapsamlà servislerde
bile verilen hizmetlerin tamamànà bünyemize aldàk. 35 kiĀilik kadromuzla; 1500 metrekare kaporta boya alanàmàzda aylàk 300.
1100 metrekare mekanik atölyemizde aynà
anda 18 araca hizmet verebiliyoruz. Günlük
mekanik hizmet alan araç ortalamamàz ise
50’dir." sözlerinin altànà çiziyor.

Lastik oteli
Erhan Tuna, bünyelerinde bir de Lastik Oteli uygulamasà olduØunu aktardà. ßlk lastik
alàm yàlànda ücret alànmayan, 10 bin lastik
kapasitesi olan bu uygulama ile müĀterilerin
yazlàk-kàĀlàk lastikleri muhafaza ediliyor.
Tuna, araç sürücülerine lastiklerini mevsimsel olarak deØiĀtirmesi önerisinde bulunuyor.

Lefke Enerji kaliteli
üretimi hedefliyor

J

eneratör satàĀ, kiralama, servis ve yedek
parça hizmetleri veren Lefke Enerji, Ostim 5. Sokak’ta açàldà. Sürekli deØiĀen rekabet ortamàna uyum saØlayabilmek ve müĀterilerinin beklentilerine cevap verebilmek
için Kalite Yönetim Sistemi’ni benimseyen
Ņrma, konusunda uzman personeliyle, teknolojik geliĀmeleri ve yasal gereklilikleri
tasaràmlaràna yansàtàyor.

Halk BankasÜ Ostimkent ìubesi
hizmete girdi

“

Üreten Türkiye’nin Bankasà” sloganàyla hizmet aØànà geniĀleten Halkbank, OSTßM’de yeni bir Āube açtà.
Ostimkent adà verilen Āube banka tara-

fàndan hizmet lokali olarak tespit edildi.
19 Kasàm’da açàlàĀà gerçekleĀen Halkbank Ostimkent, 1467. Cadde No: 2/30
OSTßM adresinde hizmet veriyor.
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Genç giriíimcilerden
geleceðin projeleri

KasÛm 2012

Röportaj
OSTîM Özel Ödülü’nü alan
Esat Kaan Kuban ve Okan
Vapurluoçlu projeleriyle ilgili
sorularumuzu yanutladu. ODTÜ
mezunu olan ikili, “RDCS”
projesi ile implant cerrahisi
alanunda farklu ve pratik bir
metod sunuyor. Genç mühendisler, imalat ve AR-GE
arasunda köprü kurmasu
açusundan OSTîM’in verdiçi desteçin önemine iĈaret
ediyor.
“Yerli üretimi iíin içine katarak,
Türk mühendislerinin yapabileceði
güzel bir çözüm bulmuí olduk.”

Bu yul 8.si gerçekleĈen “Yeni Fikirler Yeni îĈler” yaruĈmasunun 2012
łnali ODTÜ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde yapuldu. OSTîM’in Özel
Ödül sponsoru olduçu łnal gününde 9 ekip yaruĈtu.

Ü

niversite öØrencileri ve mezunlarànàn giriĀimciliklerini disiplinli bir
süreç ve gerekli destekler ile teĀvik
etmeyi, kazanan proje ya da projelerin verilecek desteklerle teknoloji tabanlà yenilikçi
bir iĀe dönüĀmesi ve bu sayede nitelikli iĀgücüne istihdam yaratmasànà amaçlayan “Yeni
Fikirler Yeni ßĀler 2012” yaràĀmasànàn kazananlarà belli oldu.
ßki bölümde gerçekleĀen Ņnal
programànda 9 ekip 3 ayrà kategoride yaràĀtà. “Genel”, “Savunma Sanayi” ve “BiliĀim ve
Telekomünikasyon” kategorilerinde jüri karĀàsàna çàkan ekipler ilk kàsàmda
projelerini anlatarak sorularànà yanàtladàlar.
Sunumlaràn ardàndan yaràĀma sponsoru kurum temsilcileri birer konuĀma yaptà. OSTßM adàna katàlàmcàlara hitap eden Yönetim
Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn,” Biz de kendi
bölgemizde 5 bin civarànda iĀletmemizi yenilikçi yapmak, onlarà geleceØe hazàrlamak
anlamànda bazà çalàĀmalar yapàyoruz. Yenilikçi tarafàmàzà geliĀtirmeye çalàĀàyoruz. Bu
program ve çalàĀmalardan çok yararlanàyoruz, bu nedenle bu platformdayàz.” dedi.
OSTßM olarak ODTÜ ile farklà projelerde
ortak çalàĀmalar gerçekleĀtirildiØini anàmsatan Aydàn, “Bu nedenle böyle bir çalàĀmada da üniversitemizle birlikte olmaktan ve
üniversitemizdeki bu bilgi birikimini kendi
Ņrmalaràmàza taĀàma çabamàzdan dolayà da
buradayàz. OSTßM olarak Āunu biliyoruz ki;
buradaki bilgileri Ņrmalaràmàza, iĀletmelerimize taĀàyamadàØàmàz sürece bulunduØumuz
yerde bulunma Āansàmàz olmadàØànàn farkàndayàz.” ifadelerin kullandà.
Aydàn, özellikle son yàllarda, yenilikçi bir
Ņkir olan kümelenme modeliyle OSTßM’i
geleceØe hazàrlamaya çalàĀtàklarànàn altànà
çizerek; ßĀ ve ßnĀaat Makineleri, Yenilenebilir Enerji, Medikal ve Savunma ve Havacàlàk
ve son yàllarda geliĀtirilen Raylà TaĀàma Sistemleri baĀlàklarà altànda faaliyetleri yoØunlaĀtàrdàklarànà söyledi.

Orhan Aydàn Āu görüĀlere yer verdi: “Yeni Ņkirlere, yeni projelere, yeni düĀüncelere ihtiyacàmàz
var. Bu nedenle bu paylaĀàm ortamànà biz de bir
öØrenim ortamà olarak algàlàyoruz. Bu projeyi
canà gönülden, sonuna kadar destekliyoruz ve
desteklemeye devam edeceØiz. Ödül alan ve almayan herkesin Ņkirlerinin çok deØerli olduØunu, ödül almayan projelerin de mutlaka incelemeye deØer olduØunu düĀünüyorum. Ancak bu
Ņkirlerin hayata geçmesi sürecinde OSTßM’e de
çok ihtiyaç olduØunu belirtmek isterim. Bu Ņkirlerin gerçek hayata, üretime dönüĀtürülmesinde
sizlerle birlikte olmaktan memnun olacaØàmàzà
ifade etmek istiyorum. Bu projeye katkà veren
tüm yenilikçi kurum ve kuruluĀlara teĀekkürlerimi sunuyorum.”
KonuĀmalaràn ardàndan kategorilere göre ödül kazanan
ekipler açàklandà. YaràĀmanàn
OSTßM Özel Ödülü “OE” ekibinin “RDCS” isimli projesine
verildi. Esat Kaan Kuban ve
Okan VapurluoØlu tarafàndan
geliĀtirilen proje implant cerrahisinde faklà bir
çözüm getiriyor.

OSTñM ÖZEL ÖDÜLÜ ALAN
“RDCS” PROJESñ
Çözüm sunulan alan, dental implant cerrahisi.
ßmplant adà verilen yapay diĀ köklerinin, çene
kemiØine doØru konum ve doØru açàda yerleĀtirilmesi hasta saØlàØà açàsàndan çok önemli.
Mevcut sistemler ithal olduØundan, geliĀtirme
sürecindeki bazà pahalà ve süreci uzatan adàmlaràndan dolayà günümüzde sàk kullanàlmàyor.
Sunulan çözüm yaklaĀàmànda bu soruna hàzlà
ve piyasanàn ihtiyacà olan; manuel implant
kàlavuzu olacak bir sistem öngörülüyor. Daha
sonra çok daha hassas ve teknolojik olan robotik sistemin piyasaya sunulmasà hedeņeniyor.
Proje, implant cerrahisinin çok daha hassas ve
pratik yapàlabiliyor olmasàna imkan saØlàyor.

Manuel ve robotik sistem paralel devam edecek
Projenin manuel sistemi; kolay satàn alànabilecek, daha pratik ve tomograŅ ihtiyacà
olmadan, röntgen datasàyla da planlama yapabildiØi için Türkiye’nin tomograŅ cihazà
bulunmayan bölgelerini de kapsayan bir çözüm. Manuel ve robotik sistemler birbirlerinin alternatiŅ deØil, destekleyicisi konumunda. Robotik sistemin ise, piyasaya çàktàØà
zaman teknoloji altyapàsà iyi olan klinikler,
hastaneler, özel ve kamu kurumlarà gibi yerlerle buluĀturulmasà amaçlanàyor.

Esat Bey projenizin oluĀum sürecini anlatàr màsànàz?
Biz Grup OE olarak Yeni Fikirler
Yeni ßĀler YaràĀmasà’nda OSTßM Özel
Ödülü’nü kazandàk. Bunun sevinci ve
heyecanà içindeyiz. Tek günlük bir aktiviteyle ödüller teslim edilmiĀ olsa bile
bu, yaklaĀàk bir yàllàk uzun bir süreçti.
Bir yàllàk süreç de aslànda tam bizim Ņkrimizin baĀlama ve olgunlaĀma kàsmàna
denk geliyordu. Aslànda yaràĀmanàn ve
ödül motivasyonlarànàn, Ņkrimizin olgunluØa eriĀmesinde etkisi çok büyük
oldu. “Buradaki emek nedir?” diye bakacak olursak; projemizle çok önemli
bir soruna, ilk kez yerli üretimi de iĀin
içine katarak, Türk mühendislerinin yapabileceØi çok güzel bir çözüm bulmuĀ
olduk. Çözümümüz Āu an prototiplendirme aĀamasànda. Bundan sonra almàĀ
olduØumuz ödülle birlikte, iĀi doØrulama
ve prototiplendirme çalàĀmalarà devam
edecek. Özellikle manuel çözümümüz
için, piyasaya hàzlà bir giriĀ yapabilmek
amacàyla 2013 Mayàs ayà gibi lansman
hedeŅmiz var. Birinci önceliØimiz bu
lansmana yetiĀmek. Daha sonra ise manuel çözümün belli bir müĀteri portföyü
kazanmasà ve kendine özgü bir gelir kalemi oluĀturmasànàn ardàndan daha ARGE yoØun olan robotik çözümümüze
aØàrlàk vermeye baĀlayacaØàz.
YaràĀmadan önce bu proje ĀekillenmiĀ miydi?
ÿöyle gerçekleĀti: Bizim kafamàzda soruna yönelik bir çözümümüz vardà. Fakat Yeni Fikirler Yeni ßĀler YaràĀmasà
projenin geliĀmesinde ve olgunlaĀmasànda çok büyük önem arz etti. YaràĀmanàn
Esat Kaan KUBAN

bize atadàØà koçumuz, özellikle Ņnansal yöndeki açàklaràmàza merhem oldu.
Akademik danàĀmanàmàz, ürünlerimizi
sunduØumuz dental implantoloji alanànda bize bazà kapàlar açtà. Onun dàĀànda
jürinin geri bildirimleri, Ņkrimizin bu
boyuta gelmesinde büyük bir önem arz
ediyor. YaràĀmanàn Ņkrimize olan katkàsà
yadsànamaz.
Finansal geri dönüĀ süresi ne Āekilde hesaplandà?
Bizim güçlü yönlerimizden biri de buydu. Manuel implant sistemini hàzlà bir
Āekilde piyasaya sürüp, oradan gelir elde
edilmeye baĀlanacaØà için geri dönüĀünü
18 ayda saØlayan bir iĀ planà oluĀturduk.
Aslàna bakarsanàz bu kadar teknolojik
ve AR-GE yoØun iĀlerde gayet kàsa bir
süreç. Bundan sonraki ihtiyacàmàzà da
karĀàlayarak, hedeņediØimiz yatàràmà 18
ayda geri dönüĀtürmeyi planlàyoruz.
Sisteminin yurtdàĀàna açàlàm
süreci nasàl olacak?
Bu konu zaten düĀündüØümüz, ileri hedeņerimizden biri. Çünkü çalàĀmamàz
dünya çapànda bir soruna çözüm sunmakta. YurtdàĀànda benzer sistemler
çok pahalà. Biz, yerli üretim avantajlarà,
OSTßM’in de desteØiyle birlikte bunu
yurtdàĀànda da çok cazip bir ürün haline
getirebileceØiz. YurtdàĀànàn bazà regülasyonlarà var. Onlara da uyumlandàrdàktan
sonra, dàĀ pazara da çok çabuk sunabileceØimiz bir ürün. Süreç ve maliyet olarak
bizim sistemimiz çok daha avantjlà.

“OSTñM’in desteði bizim için
önemli bir motivasyon”
VapurluoØlu: 3 yàla yakàn OSTßM’deki
ODTÜ Teknokent’teki bir Ņrmada çalàĀtàm. YaklaĀàk 6 yàllàk bir süreç içerisinde de
OSTßM’in içinde çeĀitli proje ve üretimlerde yer aldàm. OSTßM’in bu konuda destek
vermesi hiç Āüphesiz giriĀimcileri ve teknolojik projeleri desteklemesi bizler için çok
önemli bir motivasyon. Bir makine mühendisi ve OSTßM’de yàllarànà geçirmiĀ biri olarak böyle bir desteØi bekliyordum. Bunun
gerçekleĀmesi de beni ayràca mutlu etti ve
aradaki manevi baØà biraz daha güçlendirdi.
AR-GE yapmak çok zahmetli bir süreç.
Çünkü hem insan kaynaØà hem de Ņnansal
olarak yoØun kaynak ayàrmak gerekiyor.
Maddi kaynak saØlanabilse de insan kaynaØànà bulmak gerçekten zor. Asàl üretimin
merkezi OSTßM olduØu için; bütün bu ARGE projelerinin aslànda gerçeØe dönüĀeceØi yolda çok önemli bir noktada duruyor.
ßmalat ve AR-GE arasànda köprü kurmasà açàsàndan bu yaklaĀàmlarànà çok olumlu buluyorum.
Okan VAPURLUOïLU
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Libya, Ostim’den
eðitim desteði bekliyor

Devrim sonrasu her alanda yeniden yapulanma sürecine giren Libya, OSTîM’in tecrübelerinden yararlanmak istiyor.

Ç
F

LL (First LEGO League), First Vakfà
ve LEGO Ņrmasànàn ortak çalàĀmasàyla oluĀturulan; uluslararasà, kâr amacà
gütmeyen bir turnuva. 1998 yàlànda baĀlayan; 9-16 yaĀ arasà ilköØretim öØrencilerinden oluĀan takàmlaràn, bilim ve teknolojiyi
kullanarak proje geliĀtirdikleri turnuvanàn
Türkiye ayaØà, 2004-2005 sezonundan bu
yana Bilim Kahramanlarà DerneØi gönüllüleri tarafàndan gerçekleĀtiriliyor. Çocuklara
bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi amaçlayan
turnuvaya Ankara’dan katàlacak Polis Amca
ßlköØretim Okulu’nun destekçisi ise OSTßM.
Önceki sezonlarda turnuvaya katàlan bazà
projeler destek bulsa, Ņkir aĀamasàndan ürün
aĀamasàna geçebilecek durumda.
Her yàl farklà toplumsal, küresel temalaràn
iĀlendiØi FLL turnuvasà ülkemizde “Bilim
Kahramanlarà BuluĀuyor” adàyla düzenleniyor. Turnuvanàn 2012-2013 sezonuna,
dünyada 70 ülkeden 9-16 yaĀ arasà 200 bin
çocuØun katàlacaØànà belirten Bilim Kahramanlarà DerneØi BaĀkanà Hakan Habip,
küresel çapta 560 yerel turnuva, 117 ÿampiyonluk turnuvasà, 1 Açàk ÿampiyona, 1
Dünya Festivali’nin yapàlacaØànà ifade ediyor. Ülkemizde bu sezon 140 takàmàn yer
alacaØà etkinliØin bir baĀka yönü ise; takàmlaràn projelerini patent alma aĀamasàna kadar
getirmeleri. Habip, dünyada bazà projelerin
patent aldàØànà, geçen sene 2 takàmàn melek
sermaye bulduØunu belirtiyor.
Turnuvanàn süreçleri hakkànda, Ostim’in
desteklediØi Polis Amca ßlköØretim Okulu
öØretmenleri ve Kayseri takàmànà oluĀturan
öØrencilerin velilerini bilgilendiren Habip,
“Çocuklar, 4-10 kiĀi arasà takàmlar kurarak
her yàl dünyanàn gündemine ait farklà bir
tema üzerinde araĀtàrma yapàp, çözüm üretip, paylaĀàp, özgüven inĀa ediyorlar.” dedi.

“Keífettiklerimiz
kazanmaktan daha önemlidir”
Takàmlaràn, evrensel sunum metotlarànà uygulayàp, takàm olarak çalàĀtàØà ve kaynaklarà
iyi kullandàklarà bir deneyim yaĀadàklarànà
belirten BaĀkan Hakan Habip, bu sezonun
temasànàn “YaĀlanan nüfusa genç çözümler” olduØunu söyledi. Turnuvada “süreç”,
“el ele çözüm”, “sinerji” kavramlarànàn öne
çàktàØànà anlatan Habip, deØerlerini ise “BßZ
Bir Takàmàz, Koçlaràmàzàn ve de DanàĀmanlaràmàzàn RehberliØinde Çözüme UlaĀmak
ßçin ßĀleri BßZ Yaparàz, KeĀfettiklerimiz
Kazanmaktan Daha Önemlidir, Deneyimlerimizi BaĀkalaràyla PaylaĀàràz, YaptàØàmàz

Her ÿeyde Duyarlà Profesyonellik Gösteririz
ve EØleniriz.” olarak tanàmladà.

TurnuvalarÜn faydalarÜ
Fikir geliĀtirme becerisi: Gençler erken
yaĀta, içten gelerek, eØlenerek temel bilimlere çekiliyor; bilim insanà, mühendis, giriĀimci, Ņkir insanà, etkin vatandaĀ olma ihtimalleri ve özgüvenleri artàyor.
Topluma katkà: Toplumsal duyarlàlàk ve
katkà heyecanà yaĀanàyor; tekrar yaĀanmasà
ihtimali artàyor; birey-toplum karĀàlàklà güven inĀa ediyor.
Takàm çalàĀmasà: Farklà beceri/birikim seviyeleri, avantaj ve dezavantajlarà, tamamlayàcàlàklarà öne çàkararak içselleĀtiriyorlar.
Çocuklaràn herkese ilham olmasà: KardeĀ,
arkadaĀ, veli, gönüllü, destekçi, ziyaretçi,
seyirci, kamu, özel, STK’nàn ortak hedefte
birleĀmesi görülüyor: “Herkes üreten insanà
kucaklàyor”
Katma deØerli üretim: AR-GE, ÜRGE yapabilme ve dolayàsàyla katma deØer üretebilen insan kapasitesi artàyor; ucuz iĀçilik-ucuz
ürün kàskacàndan kurtulmak için kapà aralanàyor.

Turnuva süreçleri
AraĀtàrma projesi: Her sene temayla iliĀkili sorun tanàmlanàyor, araĀtàrma yapàlàyor,
özgün çözüm üretiliyor, paylaĀàlàp, teatral
sunum hazàrlanàyor.

eĀitli incelemelerde ve ortak
çalàĀmalarda bulunmak üzere
ODEM’e (OSTßM DanàĀmanlàk
ve EØitim Merkezi) gelen Libya Personel Yapàlandàrma ßdaresi Müdürü Fethiye
Menfur Ali, Mesleki EØitim ßdaresi Koordinatörü Bilkasàm Muhammed Musa ve
Mustafa Tarhuni OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn’à ziyaretlerinde
OSTßM’den mesleki eØitim desteØi istedi.

OSTßM Yönetim Kurulu baĀkanà Orhan
Aydàn da eØitimin mutlaka pratiØe dönüĀmesi gerektiØini dile getirdi. Vasàf kazandàrmak ve diploma almakla, beceri kazandàrmanàn farklàlàØàna dikkat çeken Aydàn,
“Meslek eØitiminin mutlaka uygulamayla
buluĀmasà gerekiyor. Bölgemizde 50 bin
çalàĀan var, onlaràn mesleki geliĀimleri
de bizim gündemimizdeki bir konu. Biz
burada yaptàklaràmàzà, dostlaràmàz için de
yapabiliriz” dedi.

“Bize en yakÜn ülkesiniz”
OSTßM’in mesleki eØitim, üretim, istihdam ve ülke ekonomisine olan katkàlarànà yakàndan tanàma fàrsatà bulan Fethiye
Menfur Ali, Libya’nàn savaĀ sonrasà yeniden yapàlanmasànda Türkiye’nin önemli
rolü olacaØànà ifade etti. Libyalà yetkili,
OSTßM modeline benzer bir oluĀumun
kendi ülkelerinde de kurulmasànà istediklerini söyledi.
Mesleki eØitim aĀamasànda OSTßM’den
destek beklediklerini de aktaran Fethiye Menfur Ali, “Alànan eØitimin pratiØi
olmalà ki nitelikli elemanàn kazandàràlmasànda katkàsà olsun. SavaĀta yaĀ ortalamasà 22 olan 55 bin insan hayatànà
kaybetti. Devrim sonrasà bizim öncelikli
sorunumuz eØitim. ßnsanlaràmàzda diploma var ama mesleØini tam anlamàyla
yapmasànà bilmiyor. SavaĀan 25 bin vatandaĀàmàzà sivil hayata adapte etmek ve
topluma kazandàrmak istiyoruz. Türkiye
her yönüyle Libya’ya en yakàn ülke. OSTßM’deki eØitim modelini Libya’da nasàl
hayata geçirebiliriz; bunu düĀünüyoruz.
Hatta OSTßM’in bir Āubesinin Libya’da
olmasànà arzu ediyoruz.” dedi.

ñlk yÜl 300 kiíi eðitime alÜnacak
Heyet üyeleri, OSTßM Yatàràm ve OSTßM
DanàĀmanlàk ve EØitim Merkezi (ODEM)
nezdindeki temaslarànda, önümüzdeki
süreçte OSTßM’de gerçekleĀtirilmesi
planlanan mesleki eØitim faaliyetlerinin,
ülkelerinde de bir model olarak sürdürülebilirliØinin saØlanabilmesi için iĀbirliØi
yapmak istediklerini ifade ettiler.
ODEM Genel Müdürü M. Burcu Öztürk,
Libya Hükümeti’nin yeniden yapàlandàrma sürecinde, mesleØi olmayan vatandaĀlaràna meslek edindirmek, ülkede mesleki
eØitim altyapàsànà tesis etmek ve toplumsal olarak yeni bir yapàlanma saØlamak
üzere çalàĀmalar yürütüldüØünü söyledi.
Öztürk, “2013 yàlà baĀlaràndan itibaren
ilk etapta ßnĀaat sektörüne yönelik olmak üzere mesleki eØitim programlarànàn
baĀlatàlmasànà planlàyoruz. 40’ar kiĀilik
gruplar halinde verilmesi planlanan mesleki eØitim programlarà çerçevesinde ilk
yàl yaklaĀàk 300 kiĀinin mesleki eØitim
sürecine tabi tutulacaØànà söyleyebiliriz.”
dedi.

FLL deØerleri/takàm çalàĀmasà: Robot ve
projeyle ilgili çalàĀàlan süreç ve turnuvalarda
her katàlàmcà ve ekip FLL deØerlerine göre
davranàyorlar.
Robot tasaràm ve programlama: Her sene
temayla iliĀkili farklà mekanik problemlerin
en fazlasànà 2,5 dakikada çözebilen otonom
robot tasarlanàyor ve programlanàyor.

Hakan HABñP

Tüyap Bursa Fuarcàlàk, Aralàk ayànda,
farklà sektörlerden çok sayàda Ņrmanàn yer alacaØà fuar organizasyonlaràna imza atàyor. Küçük ve Orta Ölçekli
ßĀletmeleri GeliĀtirme ve Destekleme
ßdaresi BaĀkanlàØà (KOSGEB), Bursa
BüyükĀehir Belediyesi ve Bursa Ticaret
ve Sanayi Odasà (BTSO) desteØi, Takàm Tezgâhlarà Sanayici ve ßĀ Adamlarà
DerneØi (TßAD) iĀbirliØi ile gerçekleĀecek fuarlara Bursa Uluslararasà Fuar ve
Kongre Merkezi ev sahipliØi yapàyor.
Aralàk ayànàn ilk haftasà gerçekleĀen organizasyonda; Bursa Metal ßĀleme Tek-

nolojileri Fuarà 11. Uluslararasà Metal
ßĀleme Makineleri, Kaynak, Kesme,
Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik ve Hidrolik Fuarà, BELEX 2012,
10. Uluslararasà Elektrik, Elektronik,
Otomasyon, Aydànlatma ve ßletiĀim Fuarà, Bursa 3. Hàrdavat ve iĀ GüvenliØi
Fuarà, Bursa Sac ßĀleme Teknolojileri
2012, 4. Sac, Boru, ProŅl ßĀleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarà ve
ENSUTEK, Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarà düzenleniyor.
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