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Savunma yan sanayiye
kapısını tam açtı

Savunma ve havac l k, dünyada teknolojik 
altyap s  ve yat r mlar yla önde gelen 
bir sektör. H zl  bir geli imin ya and  

sektörde rekabet de bir o kadar büyük boyutta. 

Türkiye, son y llarda savunma ve havac l k 
yat r mlar nda büyük mesafeler kaydediyor. 
Özellikle “Milli Ürün” kavram  yat r mlar n 
odak noktas  olmaya ba lad . Savunma Sanayi 
Müste arl ’n n offset uygulamalar ndaki 

tutumu, yerli üreticilerin bak  aç s n  da 
de i tiriyor. u anda yüzde 50’lerin üzerinde 
olan yerli katk  oran  her sene birkaç puan 
artarak büyüyor. TAI, Havelsan, Aselsan 
gibi ülkemizin yüz ak  kurulu lar n n tedarik 
a amalar nda ki çabalar  KOB ’lerin teknoloji 
ve tasar m üretimi için itici güç. Gelecekte var 
olabilmek için Ar-Ge yat r mlar  ve i birlikleri 
üreticiler için art k kaç n lmaz bir olgu. u bir 
gerçek; geleneksel üretim anlay yla dünya 
pazarlar na aç lmak ve rekabet edebilmek çok 
zor, hatta imkans z.

Ankara, Mart ay nda savunma ve havac l k 
sektörünün dünya devlerini yerli üreticilerle bir 
araya getiren organizasyona ev sahipli i yapt . 
Türkiye’de ilk defa gerçekle tirilen Savunma 
ve Havac l kta Endüstriyel birli i Günleri’nde 
22 ülkeden 270  rma, 4000 i  görü mesi 
gerçekle tirdi. T.C. Ekonomi Bakanl 'n n 
destekleriyle, Savunma Sanayi Müste arl ’n n 
himayelerinde, OST M Savunma Havac l k 
Kümelenmesi (OSSA) taraf ndan düzenlenen 
organizasyon, Türk savunma ve havac l k 
sektörü için bir dönüm noktas  oldu. Her biri 
kendi alan nda dünya devi olan uluslararas  
 rmalar, yerli üreticilerle tedarik ve i birli i 

imkânlar n  konu ma ve birbirlerini yak ndan 
tan ma imkan  buldu.

Aç l  günü yap lan konu malar ve panellerde 
verilen ortak mesaj; yerli üreticilerin üretim 
kalitesi ve gücünün oldukça iyi bir seviyeye 
geldi i eklindeydi. Büyük aktörlerin 
üreticilerimizle çal ma iste i, küresel pazarlarda 
ki potansiyel dikkate al nd nda memnun edici 
bir geli me. Dünya devleri özellikle kali  ye, 
sürdürülebilir, serti  kal  ve uzun vadeli i  
yapabilecekleri partner aray nda. Yurtd ndaki 
maliyet unsuru, yabanc   rmalarda ki i  
potansiyeli, onlar  yüksek kalitede uygun  yata 
üretim yapt racaklar  bölgelere yönlendiriyor. 

Savunma Sanayi Müste ar  Murad Bayar da 
bu hususa dikkat çekerek sektörün uluslararas  
standartlara uymak zorunda kalmas n n; 
sektörde faaliyet gösteren irketlerin bu 
standartlara göre kendilerini geli tirmelerine 
neden oldu unu, bunun ise zahmetli olmas na 
ra men uluslar aras  rekabetçili i geli tirdi inin 
alt n  çiziyor. 

Türkiye büyüyor, buna paralel olarak da 
yat r mlar art yor. TAI Genel Müdürü Muharrem 
Dörtka l  i  yüklerinin yüzde 70’ini a rl kl  

olarak yard mc  sanayiye yapt rd klar n , 
bunun artarak devam edece ini belirtiyor. 
Dörtka l ’n n KOB ’lere güveni ise net: Ciddi 
bir politika çerçevesinde yard mc  sanayiye 
kap m z aç kt r, gelin birlikte çal al m!

Bursa tercihini “yerli”den yana yapt

Anadolu Rayl  Ula m Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS)’un çabalar yla offset uygulamalar nda 
fark ndal k olu tu. Bursa Büyük ehir 
Belediyesi’nin yapt  vagon ihalesini küme 
üyesi Durmazlar A. . taraf ndan üretilen 
pekböce i kazand . Durmazlar A. . ve Bursa 

Büyük ehir Belediyesi’ni tebrik ediyoruz. Bu, 
yerli üretimin imkan ve kabiliyetlerinin ba ar l  
bir göstergesi, tarihe not dü ülecek bir geli me; 
kilometre ta lar ndan biri. Ayn  tutumun di er 
illerde ki al mlarda da sergilenmesi en büyük 
temenni. Ancak daha yap lacak çok i , al nacak 
çok mesafe var. Kümelenmeler ne kadar çok 
yayg nla rsa yabanc   rmalar n ülkemize bak  
da bir o kadar de i iyor. Yabanc lara göre 
Türkiye, art k aç k pazar de il ve onlar gelip 
burada üretim yapmalar  gerekti ini dü ünüyor.

Korhan Gümüştekin
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Ankara Metro ihalesinde getirilen %51 
offset art  yerli üreticiler için umut 

ve heyecan verici bir geli me olmu tu. 
Her ne kadar Çinli  rma henüz yerli üre-
ticilerle temasa geçmese de Türkiye’de 
offset uygulamalar na kap  aralanm t . 
Yerli üreticiler Ankara Metrosu için Çin 
 rmas n  beklerken Bursa Büyük ehir 

Belediyesi’nin vagon ihalesinde ya anan 
geli me sevinçle kar land . Yerli ürünle-
rin rekabetçi yönünün ve kalitesinin tesci-
li anlam na gelen bu al m n di er illerde 
de devam etmesi beklentiler aras nda.

Ankara Metro ihalesinde 324 adet metro 
arac  için belirlenen 712 milyon TL’lik 
bedelin %51’lik k sm  363 milyon TL 
mertebelerinde. Anadolu Rayl  Ula m 
Sistemleri Kümelenmesi’ne üye  rma-
lar n i  potansiyeli ve istih-
dam rakamlar na 
b a k l d n d a , 
küme üyesi  r-
malarda direkt 
çal an 19.100, 
endirekt çal an 
50.000 ki i var. Sa-
dece bu göstergeler 
bile offset katk s n n 
önemini bir kez daha 
gözler önüne seriyor. 

Ayl k Ula t rma ve leti im 
Dergisi Ba lant  Noktas , 
Mart say s n n kapa n  yerli 
sanayicilerin duymak istedi i 
bir ba l kla ç kartt : DEM R-
YOLU SANAY N N YEN  HE-

DEF : M LL  ÜRET M. Dergiye çarp c  
aç klamalarda bulunan Ula t rma, Deniz-
cilik ve Haberle me Bakan  Binali Y ld -
r m ile TCDD Genel Müdürü Süleyman 
Karaman “yerlilik” vurgusu yaparken 
ülkemizin rayl  sistem al m  yapan di er 
illerinde sergilenen “yabanc ” tercihi dü-
ündürücü. 

Bakan Binali Y ld r m yerli sanayi için 
bak  aç s n  u sözlerle özetliyor: Tür-
kiye yerli sanayide asl nda ad m ad m 
ilerliyor. Tamamen d a ba ml  sinyali-
zasyon sisteminde Ulusal Demiryolu Sin-
yalizasyon Sistemi hayata geçirildi. Bu 
ilk, TÜBITAK, stanbul Teknik Üniversi-
tesi (ITÜ) ve TCDD i birli i ile gerçek-

le tirildi ve kusursuz 
olarak 9 aydan bu yana 
Adapazar  Mithatpa a 
stasyonu’nda çal -

yor. 

TCDD Genel Müdürü 
Süleyman Karaman’ n 
sözleri ise oldukça dik-
kat çekici: 2023’e ka-
dar 50 milyar dolarl k 
yat r m öngörüyoruz. 
Bunun içinde yüzde 
30’u araç üretimi, yüz-
de 70’i alt yap … yi 
bir pazar var. Bu yat -
r m n önemli k sm n n 
yerli sanayi taraf ndan 
kar lanmas , yat r ma 

aktar lan kayna n Türkiye’de kalmas n  
sa lar. Bunun için de yerli sanayiyi geli -
tirmek, ürünlerdeki yerlilik oran n  artt r-
mak gerekir. H zl  tren üretiminde yokuz 
ancak lokomotifte yüzde 51 yerlilik ora-
n n  yakalad k. Yolcu vagonunda yüzde 
80, banliyö ve ha  f rayl  metro tren set-
lerinde yüzde 30’u yakalad k. Ankara, s-
tanbul ve di er büyük ehirlerde yap lacak 
metrolarda yüzde 51 yerlilik art n  koy-
duk. Yüzde 51 art , demiryolu sanayisini 
geli imi için çok önemli.”

Devletin ortaya koydu u bu iradenin çok 
s k  takip edilmesi ve i in ciddiyetle üze-
rine gidilmesi gerekiyor. Di er illerde ki 
rayl  sistem al mlar nda “yerlile tirme” 
tam anlam yla uygulanmaya ba lan rsa, 
kazanan elbette Türkiye olacak. Türk 
sanayicisi yat r m  yapacak, daha çok is-
tihdam olana  sa lanacak, cari aç n ka-

panmas  hede  nde sa lam ad mlar 
at lm  olacak. 

%51 lik k sm  363 milyon TL
rinde. Anadolu Rayl  Ula m 
Kümelenmesi’ne üye  rma-

otansiyeli ve istih-
amlar na 
n d a , 

si  r-
direkt 
19.100, 

çal an 
i var. Sa-
göstergeler

et katk s n n 
bir kez daha 
üne seriyor. 

t rma ve leti im
Ba lant  Noktas , 
s n n kapa n  yerli 
rin duymak istedi i

kla ç kartt : DEM R-
ANAY N N YEN  HE-

tesi (ITÜ) ve TCDD i birli i ile gerçek panmas  hede  nde sa lam ad mlar 
at lm olacak. 

Bursa Büyük ehir Belediyesi taraf ndan 
yap lan vagon ihalesini Durmazlar 
Makine taraf ndan üretilen pekböce-

i kazand . 4  rman n dosya ald  ihalede 2 
 rma teklif verirken, Durmazlar  rmas  tram-

vay ba na 1 milyon 599 bin euro teklif etti. 
Kamu ihale yasas  gere i 15 günlük resmi 
bekleme sürecinin ard ndan Kent Meydan  ve 
Heykel aras ndaki 6 kilometrelik T1 hatt n-
da kullan lacak olan 2 vagon 3 ay içerisinde 
teslim edilecek. Projeyi yürüten Rayl  Sistem 
Dan man  Taha Ayd n, "Araçlar haz r. 2 ara-
c  teslim edece iz. Ard ndan A ustos ve ey-
lül aylar nda da iki er araç daha teslim ederek 
toplam 6 araçl k  loyu tamamlam  olaca z. 
4  rma ihale dosyas  ald , 2  rma ihaleye tek-
lif verdi. Bizim  yat m z rakibimize göre çok 
dü ük kald " dedi. 

"Bursa, modern ula ma kavu acak"

Bursa Büyük ehir Belediye Ba kan  Recep 
Altepe de ihale süreciyle ilgili u de er-
lendirmeyi yapt : "Daha uygun  yatl  olan 
Bursa'n n üretimi pekböce i'ni tercih ettik. 
Kent Meydan -Heykel hatt ndan sonra pro-
jelerimiz içerisinde terminal hatt  bulunuyor. 
Zaman kaybetmeden bu bölgede in aat  ba -
lataca z. Terminal hatt  için de 6 tane tram-
vay arac  gerekecek. Onun ihalesini de in aat 
bitmeden yapaca z."

Durmazlar A.Ş.’nin yerli üretimi
İpekböceği’ihaleyi kazandı

Bursa raylarına yerli vagon

Bursa başardı 
diğer illerden ses yok!

ARUS KÜMELENMESİ 

VE RAYDER ADINA

TEBRİKLER 

DURMAZLAR A.Ş., 

HAYIRLI OLSUN 

TÜRKİYE 

Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin Kent

Meydanı Heykel
arasındaki 6 kilometrelik

T 1 hattında seferler 3
ay sonra başlayabilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin
yaptığı vagon ihalesini

Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi
(ARUS) üyesi Durmazlar
A.Ş. tarafından üretilen
‘İpekböceği’ kazandı. 6
ay içinde 6 vagon teslim

edilecek.

Recep Altepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Bursa Büyük ehir Belediyesi tara-
f ndan yap lan vagon ihalesinde 
 rman z taraf ndan verilen teklif 

uygun bulundu. Bu ba ar y  yerli sanayi-
nin kabiliyetleri ba lam nda nas l de er-
lendirirsiniz?
Uluslararas  standartlara göre (EN) dizayn 
edilmi , üretilmi , test edilerek “Tip Onay 
Belgesi (Homologasyon)” alm  ilk ve tek 
ta ma arac  olma unvan na sahip olmu  
pekböce i Tramvay Projemiz çok k sa za-

manda tamamlanarak Ar-Ge ürünü olmak-
tan öte, Bursa Büyük ehir Belediyesi kuru-
lu u olan BURULA ’ n açt  uluslararas  
ihaleye girme ba ar s n  da göstermi tir. 
Uluslararas  ihalede en dü ük  yat tekli  ni 
sunan DURMAZLAR A. . yerlilik avanta-
j n  kullanmaya dahi gerek olmadan ihaleyi 
alm t r. Bu, Türk yerli sanayisinin, arka-
s nda duran güçlü ve kararl  bir siyasi irade 
deste ine sahip oldu unda yapabilecekle-
rine ili kin çok güzel bir vizyon proje ol-
mu tur. Tramvay projesi, Bursa Büyük ehir 
Belediye Ba kan  Say n Recep Altepe’nin 
deste i ve te vik etmesiyle ba layan kamu-
özel sektör i birli ine iyi bir örnek olu tur-
mu tur. Bursa Büyük ehir Belediye’sinin 
haz rlad  ihale artnamesi, Türkiye’de 
öne ç km  ilkleri de içinde bar nd ran bir 
özelli e sahip olmu tur. 10 puan Erken Tes-
limat, 10 puan Yerlilik Oran  (en az %40) 
ve %15 Yerli Üretim Avantaj  öngören bu 
artname Türkiye’ye örnek te kil etmi tir. 

Bu çok önemlidir ve bundan sonra yap la-
cak kamu al m ihalelerinde örnek al nacak 
tarihi bir milat olu turmu  ve bundan son-
ra yap lacak ihalelerde mazereti de ortadan 
kald rm t r.  

T.C. Ula t rma, Denizcilik ve Habercilik 
Bakan  Say n Binali Y ld r m’ n sektörün 
önünü açan Ankara Metrosu hale artna-
mesine koydu u %51 yerlilik oran , ayn  
zamanda sektörün gelece ini de belirleyen 
bir siyasi iradeyi ayr ca Türkiye gündemine 
ta m t r.

Firman z n ba ar s  ayn  zamanda ARUS 
ve RAYDER’in de gurur kayna  oldu. 
Küme çal malar n n üreticilere ne gibi 
faydalar  oluyor?
ARUS ve RAYDER gibi rayl  sistem üre-
ticilerinin yer ald  “Küme & Dernek” 
gibi sektörel sivil toplum kurulu lar , bu tip 
vizyoner projelerin destekçisi ve takipçisi 
oldu u için konunun u andaki güncelli i 
sa lanm t r. Bu tür kurulu lar n takipçili i 
ve srarc l  olmasayd , bu kadar bir mesa-
fe de kat edilemezdi. Yerlilik oran  artlar  
korunarak ve gelecekte daha fazla oranda 
artt r larak olu acak pazardan elbette ray-
l  sistemler sektöründe hizmet veren, mal 
üreten yan sanayi ile araç üreten ana sanayi 
de pay n  alacakt r. Bu ayn  zamanda tek-
noloji transferi sa layacak ve böylelikle 
sanayimizin gücü ve seviyesini artt racak 
bir faktör olacakt r. Yerli ürün, milli marka 
gibi kavramlar bu tür i birlikleri ile geli e-
cek ve sektöre dünya markalar  kazand r -
lacakt r.

Yerli ürün ve milli teknoloji geli tirile-
bilmesi için temel artlar n neler oldu u-
nu dü ünüyorsunuz?
Yerli ürün ve milli teknoloji geli tirilmesi 
için temel artlardan ilki; kamu al m iha-
lelerinde “yerli oran” belirlemesinin siyasi 
bir irade olmaktan derhal ç kart l p kanun-
la t r larak devlet iradesi ve politikas  ha-
line getirilmesi gerekmektedir. Yani “%51 
Yerlilik Oran ” derhal kanunla mal  ve bir 
offset kanunu ç kar lmal d r. Bu oran Ame-

rika Birle ik Devletleri’nde %60 tan % 90 
oran na artt r lm  bulunmaktad r ve ayn  
kanun Almanya için % 45 tir. Buna ilave 
olarak kamu al m garantili Ar-Ge projele-
ri geli tirilmeli ve desteklenmelidir. Rayl  

sistem projelerinin ana mü terisi kamudur 
ve bu nedenle kamu-özel sektör i birli ine 
kuvvetle ihtiyaç duyulmaktad r. Ülkemizin 
geli mesi bu iradeye ba l d r. Katma de e-
ri yüksek stratejik ürünler ortaya koymak 
ve milli markalar olu turmak ba ka türlü 
mümkün görünmemektedir. Bu nedenler-
le; “Savunma Sanayi Müste arl  – SSM” 
stratejik savunma ürünlerinin yerli kay-
naklarla üretilmesi için kanunla nas l yet-
kilendirildi ise ayn  gerekçelerle stratejik 
kapsama giren ve %100 ithal ürünler olan 
rayl  sistem ürünlerinin, özellikle ehir içi 
ta mac l k için gereken h zl  metro, ha  f 
metro ve tramvay üretimi gibi katma de eri 
yüksek ürünlerin %100 oran nda iç piyasa-
da üretilmesi ve 20 y ll k projeksiyonda 2 
trilyon dolar’l k dünya pazar ndan gereken 
pay n al nmas  için acilen “Ula t rma Sa-
nayi Müste arl  – USM” da kurulmal d r. 
Sektör, bu ekilde yeniden yap land r lmal , 
gecikilmi  olunsa dahi rayl  sistem dünya-
s nda Türkiye’nin de var oldu u aç kça orta-

ya konmal d r. Stratejik konumu gere ince 
Türkiye, gerçek anlamda rayl  sistemlerin 
mevcut ve geli mekte olan pazar n n tam da 
oda nda bulunmaktad r. 2 trilyon dolar’l k 
dünya pazar n n sadece 465 milyar euro’luk 
pazar  Arabistan yar m adas nda bu y l için-
de -2013- ihale edilmek üzeredir.Bu f rsat 
ve dolay s yla tren kaç r lmamal d r.  

Devletin tüm al mlar nda offset uygu-
lamalar n  yayg nla t rmas  ne gibi ge-
li meler sa lar? Bu ba lamda Devletin 
re  eksleri neler olmal d r?
Yukar da ifade edildi i gibi offset uygula-
malar , yerli sanayinin geli mesinde temel 
faktör olacak, d  dünya ile yerli sanayiciyi 
ayn  çat  alt nda bulu turacak ve teknoloji 
transferlerinin sa lanmas yla katma de-

eri yüksek projelerin üretilmesinin önü 
aç lacakt r. Bu uygulama ayr ca, ihracat 
boyutunu gündeme getirerek ‘alan’ ülke 

olmaktan ç kacak çok k sa bir zamanda ‘sa-
tan’ ülke konumuna gelmemize yads namaz 
katk lar koyacakt r. Bu nedenle Devletin 
yapaca  tek ey derhal bir offset kanunu 
ç karmakt r.

Rayl  ta mac l k al m  yapan di er ille-
rimizde yabanc   rmalara yönelim  ol-
du u konu uluyor. Bursa Büyük ehir 
Belediyesi’nin gösterdi i yakla m n de-
vam  için neler yap labilir?
Di er belediyelerin yapaca  çok bir ey kal-
mam t r. Bursa Büyük ehir Belediyesi’nin 
ortaya koydu u siyasi irade ve sa lam duru  
di er belediyelere de sa lam bir örnek olu -
turmu tur. Bundan sonra yap lmas  gereken 
tek ey Bursa’n n izlenmesi ve yapt klar n n 
aynen uygulanmas d r. Art k üretim boyutu 
ile, ihale boyutu ile her türlü örnek vard r 
ve bu ürünler %100 yerli markalarla ihale 
edilebilir konumdad r. Bundan sonra yap -
lacak ihalelerde her türlü mazeret ortadan 
kalkm t r ve kimsenin daha fazla örnek 
aramas na da gerek kalmam t r. Ülkemiz-
de, özellikle stanbul gibi talebin en yo un 
oldu u ilimizde bu hassasiyetin gösteril-
mesi; hem 500 milyar dolar ihracat hede   
olan hükümetimizin bu talebine cevap ver-
mek hem de cari aç m z n kapat lmas na 
dönük bir milli ve onurlu duru  sergilemek 
ad na çok önemlidir. ARUS Kümelenmesi 
ve RAYDER olarak bu duru un takipçisi 
olaca m z  da buradan ilgililere duyurmak 
isterim. 

Türk sanayisinin sizce en çok nelere ihti-
yac  bulunmaktad r?
Çal mak, çok çal mak. Kendini geli tir-
mek ve uluslararas  standartlar n ön gör-
dü ü kapasite ve kalitede mal üretmektir. 
Bunun için Ar-Ge yat r mlar  artt r lmal  
ve h zland r lmal d r. Bizim durdu umuz 
bir anda birilerinin ko arak yan m zdan 
geçmesine izin vermememiz bu maraton 
ko usunda bir Türk vatanda  olarak ayr -
ca boynumuzun borcudur da. Kamu-Özel 
Sektör birli i Modeli’nin geli tirilme-
si için mevcut kanuni mevzuatlar yeniden 
düzenlenmelidir. Bu ayn  zamanda ihtiyaç 
duyulan  nansman kaynaklar n  da olu tu-
racakt r. Ar-Ge ve üretim safhas ndan sonra 
her türlü testten geçerek “Tip Onay Belgesi 
- Homologasyon” ne sahip olmu  ürünlerin 
kamu taraf ndan al m  sa lanacak ve devam 
eden seri üretim safhas nda da ana mü te-
risi olacakt r. A z m z  açt m zda ve her 
kademede dillendirdi imiz “Kore Modeli” 
de böyle geli mi tir.

Danışmanı Taha Aydın,
OSTİM Gazetesi’nin

sorularını yanıtladı. Aydın,
“Bundan sonra yapılacak

kamu alım ihalelerinde
örnek alınacak tarihi

bir milat oluşturmuş ve
bundan sonra yapılacak

ihalelerde mazereti de
ortadan kaldırmıştır.”

dedi. 

“%51 Yerlilik Oranı” derhal

kanunlaşmalı ve bir offset

kanunu çıkarılmalıdır. Bu oran

Amerika Birleşik Devletleri’nde

%60 tan % 90 oranına

arttırılmış bulunmaktadır

ve aynı kanun Almanya için

% 45 tir. Buna ilave olarak

kamu alım garantili Ar-Ge

projeleri geliştirilmeli ve

desteklenmelidir. Raylı sistem

projelerinin ana müşterisi

kamudur ve bu nedenle kamu-

özel sektör işbirliğine kuvvetle

ihtiyaç duyulmaktadır.
ARUS ve RAYDER gibi raylı

sistem üreticilerinin yer aldığı

“Küme & Dernek” gibi sektörel

sivil toplum kuruluşları, bu tip

vizyoner projelerin destekçisi ve

takipçisi olduğu için konunun şu

andaki güncelliği sağlanmıştır.

Bu tür kuruluşların takipçiliği ve

ısrarcılığı olmasaydı, bu kadar

bir mesafe de kat edilemezdi.

“Bursa milat oldu, kamunun bundan sonraki 
ihalelerinde mazereti ortadan kaldırdı”

Taha Aydın
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Düzenlendi i 2011 y l ndan itibaren 
yüzde 40 büyüme gösteren Eurasia 
Rail Fuar  170’i yabanc , 117’si 

Türk  rmalar  olmak üzere 287  rman n 
kat l m yla gerçekle tirildi. 10 ülkeden 
al m heyetlerinin resmen ziyaret etti i fu-
ar n aç l  Ula t rma, Haberle me ve De-
nizcilik Bakan  Binali Y ld r m ve spanya 
Ula t rma Bakanl  Müste ar  Mario Gar-
ces taraf ndan yap ld .

2012 Haziran ay  itibariyle UF  (Uluslara-
ras  Fuarlar Birli i) onayl  fuar statüsü ka-
zanan 3. Eur asia Rail Demiryolu Fuar ’n n 
aç l na ayr ca Alman Devlet Demiryollar  
Avrupa&Afrika Genel Direktörü Benoit 
Schmitt, Bulgaristan Ula t rma Bakanl  
Genel Müdürü Vaselin Vasilev, Irak Dev-
let Demiryolar  Genel Müdürü Ra  e Yousif 
Abbas,  Kosova Devlet Demiryollar  Genel 
Müdürü Enis Berisha, Polonya Ula t rma 
Bakanl  Bakan Dan man  Jerry Kleni-

ewski, Romanya Devlet Demiryollar  Ge-
nel Müdürü Arion Adrian ve kom u ülke 
bakanl k ve ülke devlet demiryollar ndan 
birçok üst düzey bürokrat kat ld . Fuar ile 
e  zamanl  olarak yap lan; yabanc  ve Türk 
kat l mc lar n söz ald  konferans ve semi-
ner programlar nda ise demiryolu ve ha  f 
rayl  sistemlerde ki geli meler payla ld .

"Burada üretim yapmal y z”

Ülkemizin rayl  ula m sistemlerindeki 
her türlü ihtiyac n n yerli sanayici taraf n-
dan üretilebilece ini savunan; rayl  ula m 
sistemleri sanayicileri, destekleyici kurum 
ve kurulu lar n n ‘  Birli i ve Güç Birli-

i’ inanc yla bir araya gelerek olu turdu u 
Anadolu Rayl  Ula m Sistemleri Küme-
lenmesi de (ARUS) fuarda yerini alan ku-
rumlar aras ndayd . ARUS yetkilileri ziya-
retçilerine rayl  sistemlerde ki yerli ve milli 
ürün misyonunu ve üreticilerin yetenekle-
rini anlatt . OST M stand na gelerek yerli 
üreticilerin imkan ve kabiliyetleri hakk nda 
bilgiler alan Alman yetkililerden dikkat çe-
kici bir de erlendirme geldi. Alman heyet, 
Türkiye’nin art k aç k pazar olmad n  ve 
gelip burada üretim yapmalar  gerekti ini 
söyledi. 

2012’de ki Eurasia Rail Fuar ’nda TCDD; 
Bosna Hersek, Irak, Bulgaristan ile yeni 
demiryollar  hatlar n n in as , s n r kap la-
r ndan demiryolu araçlar n n kolay geçmesi 
konusunda uluslararas  anla malar imza-
lam t . 2013’te de kamu ve özel sektörün 
haz r bulundu u uluslararas  anla malar  
Euarasia Rail’de imza alt na al nd .

Paragon Anonim irketi Temsilcisi Ömer 
Faruk Y lmaz, 2007 y l ndan beri üst yap  

sektöründe faaliyet gösteren Paragon'u anlatt . 
Y lmaz, imal ettikleri mobil hidrolik tamir ve 
bak m araçlar n n kendi motoruyla elektri ini 
üretebildi ini söyledi. 

Mü teriye özel tasarlanm  ürünlerle hizmet 
verdiklerini belirten Y lmaz, "Özellikle beledi-

yelerin ihtiyaçlar na yönelik komple çözümler 
içeren tamir bak m araçlar nda, hidrolik ekip-
manlar kullanarak çok yönlü çözümler sunabi-
liyoruz. 3 ya da 4 arac n yapt  i i tek araçla 
daha ekonomik bir ekilde yap yoruz. Üretti-
imiz, mobil hidrolik tamir ve bak m araçlar , 

Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyor. Son 
ürün araçlar m z n içerisinde bir ar za ç kt nda 
kullan labilecek bütün ekipmanlar haz r bulunu-
yor. Kulland m z sistem, geleneksel yöntem-
lerin d na ç kan bir sistem. Bütün ekipmanlar, 
tek bir motora ba l  olarak çal yor. Araç kendi 
motoruyla elektri ini de üretebiliyor" dedi.

Paragon olarak standart model araç üretme-
diklerini söyleyen Y lmaz, "Faydal  Model 
Belgesi'ne sahip bir  rmay z. Kamu kurulu lar  
ve özel sektör  rmalar  için de amaca yönelik 
tasarlanm  araçlar üretiyoruz. 40-50 y ld r kul-
lan lan yöntemlere çözümler üretiyoruz. Üret-
ti imiz araçlar geleneksel sistemin çok daha 

ilerisinde modern bir teknolojiye sahip. Arac n 
içinde hem çal anlar hem de tamir ve bak m 
için kullan lacak bütün malzemeler yer al yor 
ve her ey tek bir araç içerisin de toplan yor. Bu 
nedenle geleneksel yöntemlere oranla çok daha 
ekonomik bir sistem. Araç üzerinde kullan lan 
ekipmanlar n en büyük özelli i hidrolik ekip-
manlar olmalar  ve güç kayna  olarak da arac n 
motorunun kullan lmas . Ayr ca, araçtaki hiçbir 
ekipman dizel ya da benzinli bir motora sahip 
de il" diye konu tu.

Türkiye için çok yeni bir sistem

Hidrolik Tahrikli Tamir Bak m Araçlar 'n n 
Türkiye'de yeni say labilece ini anlatan Y lmaz, 
sözlerini öyle devam ettirdi: Kulland m z 
yöntem Avrupa'da 20 y l  a k n bir süredir var. 
Sistem Türkiye'ye geleli 5 y l oldu. Türkiye'de 
bizim kulland m z teknoloji çok yayg nla m  

de il. Zaten Türkiye'de son y llarda makinele -
mek ad na zihniyet h zla de i iyor. El eme in-
den ziyade hayat n her alan nda art k daha fazla 
makine kullan l yor. 20 y l öncesine kadar lüks 
say labilecek bir çok makine ve ekipman da 
bugün bir çok kamu kurumu aç s ndan olmaz-
sa olmaz ihtiyaç durumunda. nsan m z yeni 
teknolojiler konusunda genelde çok hevesli ve 
bu durum bir çok sektörde çok dinamik talep-
ler olu mas na yol aç yor. Söz konusu olan tüm 
toplumun faydaland  kamu yarar na kulla-
n lan ekipmanlar olunca da bahsetti im heves 
pazar n sürekli büyümesine yol açan bir faktör 
olarak kar m za ç k yor.

“Türkiye artık açık pazar değil,
burada üretim yapmalıyız”

Kendi elektriğini üreten bakım aracı

07-09 Mart 2013 tarihleri

arasında İstanbul Fuar

Merkezi’nde kapılarını açan,

‘Eurasia Rail Demiryolu,

Hafif Raylı Sistemler, Altyapı

ve Lojistik Fuarı’ 25 binden

fazla profesyonel ziyaretçiyi

ve 25 ülkeden katılım

gösteren 287 firmayı ağırladı.

Fuara yurtdışından gelen

temsilciler ülkemizde ki üretim

altyapısının gücüne dikkat

çekerek, ‘Türkiye’nin artık

açık pazar olmadığı, burada

üretim yapmaları gerektiği’

değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM standının ziyaretçileri arasında TCDD 
Genel Müdürü Süleyman Karaman da vardı. 
Karaman, ARUS’un çalışmaları hakkında 
bilgiler aldı. 

Fuar bu sene yerli ve yabancı 287 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Almanya’dan Die Bahninsdustrie’nin Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Andreas Becker, ARUS 
yetkilileriyle bir araya gelerek ortak çalışma 
imkanlarını konuştu.

Ömer Faruk Yılmaz
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Oni  n aat Makineleri irketi, in a-
at sektöründe ihtiyaç duyulan tüm 

malzemeleri yurtiçi ve yurtd nda tü-
keticisinin hizmetine sunuyor. irketin 
Genel Müdürü Cenap Mert, "Yeni ça n 
gereklilikleri ve in aat sektörünün ihti-
yaçlar na cevap verebilmek için, foksi-
yonel, dayan kl  in aat makine ve ekip-
manlar yla mü teri memnuniyeti en üst 
düzeyde tutuyoruz" dedi.

Oni , bayi a n  geli tirerek mü terile-
rine daha iyi hizmet vermeyi amaçl yor. 
1997'den beri in aat sektöründe ihtiyaç 
duyulan tüm malzemeleri ve ekipman-
lar  üreten Oni , stok ürünlerin yan  
s ra mü teri iste ine göre de makine 
imal edebiliyor. Yeni projeleri haya-
ta geçirmek için maddi deste e ihtiyaç 

duyduklar n  söyleyen Mert, "Y llard r 
Türkiye'ye ve yurt d nda birçok ülkeye 
hizmet veriyoruz. n aat sektörü, global 
krizden olumsuz yönde etkilendi. n a-
at sektöründeki bu daralma ilk olarak 
da in aat malzemeleri üreten bizim gibi 
irketleri etkiledi. Elimizde yapmak is-

tedi imiz birkaç proje var ancak bunu 
yapabilmek için nakit para gerekiyor" 
diye konu tu.

"S k nt ya soktu"

TOK  mühendislerinin küçük esnaf-
tan al veri  yapmad n  da savunan 
Mert, sözlerini öyle sürdürdü: TOK  
mühendisleri bizim gibi küçük esnaf-
tan malzeme temin etmiyorlar. Dola-
y s yla bu da küçük esnaf  s k nt ya 

soktu, malzeme sat  
alan m z darald . Sek-
törde rekabet çok fazla. 
thal etmek daha paha-

l  oldu u için Türk mal  
almak isteyen mü teri 
oluyor. Ancak fiyat n n 
çok daha dü ük olmas -
n  talep ediyorlar. n aat 
sektörü k  aylar nda ne-
redeyse duruyor, bizim 
de sat lar m z k  ayla-
r nda azal yor. Gürcistan, Azerbaycan 
ve K br s'ta da Oni  n aat Makine-
leri bayili imiz bulunuyor. K br s ve 
Azerbaycan'daki bayilerimiz oradaki 
ekonomik nedenlerden dolay  aktif 
halde çal m yor.

Ankara Metrosunda yüzde 51 yerli kat-
k  art  getirilmesinin ard ndan off-
set uygulamas n n bütün sektörlerde 

uygulanabilirli i tart lmaya ba lanm t . 
Ancak, Ankara Metrosu halesini kazanan 
Çinli  rma CSR Electric Locomotive’nin, ilk 
teslim tarihine az bir süre kalm  olmas na 
kar n, yüzde 51 yerli katk  art na imdiye 
kadar uymad  ortaya ç kt . Çinli  rman n 
kümede bulunan  rmalarla hiç görü medi i-
ni,  bunun da iyi niyetli olmad n  ifade eden 
Anadolu Rayl  Ula m Sistemleri Kümelen-
mesi (ARUS) Yönetim Kurulu Ba kan  Prof. 
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, bu zamana ka-
dar sadece 1 küme üyesiyle bir kez görü me 
gerçekle tirildi ini dile getirdi. Güvenç, “O 
 rman n serti  kasyonu yok, testi yok gibi 

mazeretlerle ondan o parçay  alamayacaklar -
n  söylediler. Ancak serti  kasyonu ve test so-
runu olmayan  rmalar m z da var. Onlara hiç 
u ram yorlar. Çinli  rma 400 milyon dolar n 
tamam n  kendine ay rmaya çal yor” dedi.  

“Türkiye art k aç k pazar de il”
Ankara Metrosu’nda artnameye yüzde 51 
yerlilik pay n n konulmas n n Türkiye’de bir 
k r lma noktas n  te kil etti ini kaydeden OS-
T M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, 
“Geçti imiz günlerde stanbul’da bir fuarda 
Almanya’daki bir kümelenmenin ba kan yla 
görü tük. Kendisi, Türkiye’nin art k aç k pa-
zar olmad n  ve gelip burada üretim yapma-
lar  gerekti ini ö rendiklerini söyledi. Bun-
lar n hepsinin arkas nda bizim kümemizin 
çal malar  var. Bir artnamede bir cümlenin 
neleri de i tirebilece ini çok net gördük” 
dedi. Offset uygulamas n n her sektörde uy-
gulanabilece ini dile getiren Ayd n, “Bunun 
daha da ileri götürülmesi, kanun haline ge-
tirilmesi gerek. u anda beklemede duruyor. 
Bunu takip etmemiz laz m” dedi. 

“Bir tane sipari  geçilmedi”
Yüzde 51 art  ile ilgili sorunlar ya and n  
aç klayan OST M Teknoloji A. . Yönetim 
Kurulu Ba kan  Doç. Dr. Sedat Çelikdo-

an, “Çinlilerle konu uyoruz, görü üyoruz. 

Ancak bizim  rmalara daha bir tane sipari  
geçilmedi. Yüzde 51 konusunda Almanya 
bizi ciddiye al yor. Türk devletinin felsefe-
si de i ti diyor. Ama Çin taraf nda bir vur-
dumduymazl k var. Yüzde 51 ne olacak diye 
soruyoruz. Biz bunu ka tta kals n diye mi 
yapt k? Bu bizi üzüyor” diye konu tu. Çinli 
 rman n hiçbir uluslararas  serti  kasyonun 

olmad na dikkat çeken Çelikdo an, “Bizim 
 rmalardan istiyorlar ama onlarda yok” diye-

rek,  rman n artnameye uymamas  halinde 
teminat n n yanaca na ve ihalelerden men 
edilece ine i aret etti.

“Kümemizi görmezden gelerek
hareket ediyorlar”
Ayn  zamanda Çankaya Üniversitesi Rektör-
lü ü görevini de sürdüren ARUS Yönetim 
Kurulu Ba kan  Prof. Dr. Ziya Burhanettin 
Güvenç ise, “Kümede bulunan  rmalar m zla 
hiç görü memesi Çinli  rman n iyi niyetinin 
olmad n  gösteriyor. Biz geçti imiz Eylül 
ay nda kümenin bütün  rmalar n listesini, in-
ternet sitelerini ve bilgilerini e-posta ile Çinli 
 rmaya gönderdik. Önünüzde fazla süre yok, 

324 tane vagonun hizmete girmesi için vakit 
k s tl . Yüzde 51 katk y  nas l temin edece iz, 
kimlerle görü ece iz diye zaman kaybetme-
yin, dedik. Hangi  rmaya güveniyorsan z 
onunla çal n dedik. Ancak biz Çinli  rmaya 
bu kadar yakla maya çal rken onlar bizim 
kümemizi görmezden gelerek hareket etmeye 
ba lad ” diye konu tu.  Çinli  rman n, küme 
üyelerinden sadece 1 tanesiyle bir görü me 
gerçekle tirdi ini dile getiren Güvenç, “O  r-
man n serti  kasyonu yok, testi yok gibi ma-
zeretlerle ondan o parçay  alamayacaklar n  
söylediler. Ancak serti  kasyonu ve test soru-
nu olmayan  rmalar m z da var. Onlara hiç 
u ram yorlar. Çinli  rma 400 milyon dolar n 
tamam n  kendine ay rmaya çal yor” dedi. 

“Son kuru una kadar
takipçisi olaca z”
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ay-
d n, OST M Teknoloji A. . Yön. Krl. B k. 
Doç. Dr. Sedat Çelikdo an ve ARUS Yöne-
tim Kurulu Ba kan  Prof. Dr. Ziya Burhanet-
tin Güvenç, “Yüzde 51’in son kuru una ka-
dar takipçisi olaca z” mesaj n  verdi.

hale süreci nas l gerçekle mi ti?

Geçti imiz y l Mart ay nda gerçekle tirilen 
Ankara Metrosu ihalesine Koreli, spanyol 
ve Çinli  rmalar kat lm , ihaleyi 391 milyon 
dolarl k tekli  e Çinli  rma CSR kazanm t . 
Dört metro hatt  için 324 vagon üretecek olan 
CSR’nin ilk 15 vagonu 20 ay içinde teslim 
edece i, kalan vagonlar  ise 39 ay içerisinde 
Türkiye’ye gönderece i belirtilmi ti. 
(Özüm Örs)

Oniş İnşaat Makineleri sektörün çözüm ortağı

Ankara Metrosu'nda 
offset şartı kağıtta mı kalacak!

Yerli üreticiler olarak sonuna kadar takipçisi olacağız

İşlemeyen yasa, 
uygulanmayan 

genelge

Bilindi i gibi Çinli  rma 2012 y l n n 
Mart ay nda gerçekle en Ankara 

Metro ihalesini spanyol ve Koreli  r-
malardan daha iyi teklif vererek yüzde 
51 yerlilik art n  bilerek alm t . halede 
dört metro hatt  için 324 vagon üretimi 
söz konusuydu. Bu vagonlardan ilk 15'i 
20 ay içersinde teslim edilecek, kalan 
vagonlar n teslimi ise 39 ayl k sürede 
yap lacakt . 20 ayl k ilk teslim tarihinin 
dolmas na 8 ay gibi bir zaman kalmas na 
kar n, Çinli  rma OST M'deki ARUS 
rayl  sistem kümesinden hiçbir  rmadan 
al m yapmad  gibi, sipari  sözle mesi-
ne de sahip de il. 

Bu anki geli meler Çinli CSR Electric 
Locomotive  rmas n n yüzde 51 yerli 
 rmalardan al m konusuna uyma kara-

r nda olmad n  gösteriyor. Bu neden-
le OST M ve ARUS yöneticileri hakl  
olarak bu durumdan ikayet ediyorlar 
ve yüzde 51 art n n uygulat lmas -
n  istiyorlar. Hem bakanl n, hem de 
Belediye'nin Çinli  rmaya kamu ihale 
artnamesini ve yüzde 51 yerli al m ge-

reklili ini bir an önce hat rlatmas  gere-
kiyor. Aksi halde yakla k 200 milyon 
dolarl k yerli al m art na uymayan Çinli 
 rma, bu al mlar  için yurt d na 200 

milyon dolar ödememize neden olacak-
t r....

Osman Arolat 21 Mart 2013 
Dünya Gazetesi 

Cenap Mert
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Biyomalzeme biliminin geleceği için 
üniversite-sanayi işbirliği şart

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi-Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)
çalıştayında biyomalzeme bilimindeki yeni gelişmeler ve üniversite-sanayi işbirliği olanakları ele alındı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekle en çal taya National 
Taiwan University’den Prof. Dr. 

Feng-Hue Lin, GATA’dan Doç. Dr. Üzeyir 
Erdem ve Prof. Dr. Cemil Y ld z, K r kkale 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semih Keskil, 
Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Utkan 
Demirci, ODTÜ Teknokent Üniversite-Sa-
nayi birli i Direktörü Tolga Özpolat, OS-
T M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n 
ile çok say da akademisyen ve kurum tem-
silcisi kat ld . 

OST M Medikal Sanayi 
Kümelenmesi önemli

ki gün süren program n aç l  konu mas  
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar taraf n-
dan yap ld . Acar, t p alan nda son y llarda ki 
at l mlar n önemli bir k sm m n malzemede, 
biyolojide ve elektronikte ya and n  belirtti. 
Acar, BIOMATEN’in ciddi bir altyap ya sa-
hip oldu unu kaydetti. 

Türkiye’nin kurumlar aras  i birli inden ka-
zançl  ç kaca na i aret eden Rektör Acar, bir 
araya gelerek ortak bir vizyon; bu vizyona 
yönelik olarak ak l ve gayretlerin birle ti i 
ortamlar n gereklili ini vurgulad . Acar, “Bu 
çal maya kat lan yerel endüstrinin, sivil top-
lum kurulu lar n n ve OST M Medikal Sana-
yi Kümelenmesinin aram zda olmas  önemli. 
Ümit ediyorum hem Türkiye hem Ankara 
hem de kat l mc  kurulu lar için bir dönüm 
noktas  olacak. Ben, OST M kümelenmesi-
nin temsil etti i potansiyeli görüyorum. Say n 
Ba kana da bu inisiyatife verdi i destekten 
dolay  te ekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

“16 milyar Dolar’ n 
yüzde 90’  yurtd na gidiyor”

‘Biyomalzeme Alan nda Yeni Aç l mlar’ 
konulu panelde görü lerini aktaran OST M 
Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, 
OST M’de medikal alan nda üretim yapan 
70’e yak n  rma bulundu unu an msatt . 
Medikal d ndaki sektörel bazda kümelen-
meleri de anlatan Ayd n, Bat ’da bu faali-

yetlerin üretimde büyük rol oynad n  söy-
ledi. Küme çal malar nda üniversite-sanayi 
i birli inin gereklili ine temas eden Ayd n, 
“Tüm tara  ar  ayn  masaya oturtabilirsek 
buradan güzel sonuçlar ç kabiliyor. u anda 
Sa l k Bakanl  bu tip ürünler ve malzeme-
ler için bir kanun de i ikli i yapt . Bunun 
arkas nda küme çal malar n n büyük bir 
rolü var. Türkiye’nin sa l k harcamalar na 
ay rd  kaynak 16 milyar Dolar, savun-

man n 4 milyar 
Dolar. Sa l k 
alan nda al mla-
r n yüzde 90’a 
yak n  yurtd -

ndan temin 
ediliyor. Burada 
yerli katk  pay -
n n art r lmas  
için ne yapabi-
liriz? Hepimize 
görevler dü ü-
yor. Ankara’da 
16 üniversite, 8 
teknokent var. 
Hastane say s  

çok fazla. yi bir üretim altyap s  var. Bun-
lara ra men ürünleri neden yurtd ndan al -
yoruz? Bu sorunun cevab n  maalesef ürete-
medik.” dedi. 

Bu noktada biyomateryallerin çok önem-
li bir yerli oldu unu belirten Ayd n, 
yeni ürünlerin ticarile mesi anlam nda 

OST M’in en h zl  cevap verebilecek bir 
yap ya sahip oldu unu dile getirdi. Ayd n, 
“BIOMATEN’in yap s nda üniversite-sana-
yi i birli i var. Sanayiciler tek ba na sorun-
lar n  konu tu u zaman, bu yeterli olmuyor. 
Akademisyenleri ve sanayicileri birbirleriy-
le ne kadar fazla etkile imli hale getirebilir-
sek bunda iyi sonuçlar ç kabilece ine inan -
yorum.” diye konu tu.

“Patent almadan
makale yay nlamay n”

ODTÜ Teknokent Üniversite-Sanayi birli i 
Direktörü Tolga Özpolat, üniversitede üreti-
len bilginin sanayiye ta nmas nda Tekno-
loji Transfer O  slerinin i levlerine de indi. 
Bugüne kadar 45 bulu a 93 patent al nd n  
bunlardan bir tanesinin ticarile ti ini, 4’ü 
içinse çal malar n sürdü ü bilgisini veren 
Özpolat, ara t rmac lar n patent almadan ma-
kale yay nlamamalar  uyars s nda bulundu. 

18 Mart tarihinde gerçekle en toplan-
t da National Taiwan University’den 
Prof. Dr. Feng-Hue Lin ‘Biyomateryal 
ve Doku Mühendisli inde Asya-Pasi  k 
Bölgesindeki Geli meler’, GATA’dan; 
Doç. Dr. Üzeyir Erdem ‘Oftalmolojide 
Biyomalzeme Kullan m nda Yeni Yöne-
limler’, Prof. Dr. Cemil Y ld z ‘Ortopedi 
ve Travmatoloji Alan nda Kullan lan Bi-
yomalzemelerde Yeni Yönelimler’, Har-
vard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Utkan 
Demirci ‘Biyomalzeme Alaln nda Kuzey 
Amerika ve Avrupa Ülkelerindeki Yöne-
limler’, K r kkale Üniversitesi’nden Pof. 
Dr. Semih Keskil ‘Nöro irürjide Kullan -
lan Biyomalzemelerde Yeni Yönelimler’ 
ba l kl  sunumlar yapt . 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Türkiye’nin sağlık harcama-
larına ayırdığı kaynak 16 milyar Dolar, savunmanın 4 milyar Dolar. Sağlık 
alanında alımların yüzde 90’a yakını yurtdışından temin ediliyor.” dedi.

National Taiwan University’den Prof. 
Dr. Feng-Hue Lin, 2015’te Asya-Pasifik 
bölgesinde ülkeler bazında medikal 
cihaz pazar büyüklüğünün 140 milyar 
Dolar olarak tahmin edildiğini, Çin’in bu 
rakamın %69.5’ini oluşturacağını anlat-
tı. Lin, Çin’in yerli üreticilerini koruma 
adına “In China For China” söylemiyle 
ticari ilişkilerini yönlendirdiğini kaydetti.

Programa, 2006 yılında AIDS hastalığı 
üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla  
biyoteknoloji alanında dünyayı değişti-
recek olan ilk 35 bilim adamı arasında 
gösterilen Prof. Dr. Utkan Demirci de bir 
sunumla katıldı.
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Biyomalzemeler, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler

OSTİM Türkiye'nin bir aynasıdır.
Ankara gibi temel bilim, sağlık ve
mühendislik eğitiminin ülkemizde

tartışmasız en iyi olduğu bir
şehirdedir, yasa koyucu ile

doğrudan temas kurma ve onlara
sorunları aktarma ve yönlendirme

fırsatına başka şehirlerdeki
benzer kuruluşlardan daha fazla

sahiptir.

Eğer Çin'de slogan "In China
for Chine " (Çin için Çin de)

ise bunun Türkçesi de hayata
geçirilebilmelidir.

Biyomalzemeler vücutta k sa ya da 
uzun sürelerle bulunup hasarl  doku 
ve organlar n görevlerini k smen ya 

da tamamen üstlenmek üzere tasarlanan, me-
tal, seramik, biyolojik ve sentetik polimerler 
(halk a z yla plastikler), ya da bunlar n olu -
turdu u kompozitlerdir. Bunlar kullan larak 
üretilen cihazlar n 
biyouyumlu olmas  
yani vücutta olum-
suz hiç bir etki yap-
mamalar  (toksik, al-
lerjik, kanser yap c  
vb olmamalar ) ge-
rekir.  Biyomateryal 
kökenli cihazlar n 
en bilinen örnekleri 
aras nda kontakt ve 
katarakt mercekleri-
ni, yapay damarlar , 
stentleri ve kalp ka-
pakç klar n  saymak 
mümkündür. Mikro ve nanoteknolojinin ge-
li mesiyle  özellikle nano kal nl kl   berler 
ve tanecikler üretilmeye ve çe itli uygula-
malarda ve biyosensörlerin olu turulmas nda 
kullan lmaya ba lam lard r. Hücre biyolojisi 
ve özellikle kök hücreler üzerinde yo unla an 
ve bu hücrelerin korunma, ço alt lma ve fark-
l la t r lmalar  yönündeki bilgi birikiminin ve 
bunlarla e  zamanl  olarak büyüme faktörle-
rihakk ndaki bilgimizin artmas yla kök hücre 
tedavileri ve bunun biyomalzemelerle birle-
imiyle doku mühendisli i ve rejeneratif t p 

do mu tur. Bunlardan özellikle doku mühen-
disli inde genellikle polimerlerden yap lan 
hücre ta y c  iskelelere kök hücreleri ekerek 
ve burada ço almalar n  sa layarak labora-
tuvarda yapay doku olu turulur ve bu hasarl  
dokunun yerine konulur. skeleler hücrelerin 
konuldu u yerlerden ta nmamalar n  sa lar 
ve böylelikle tedaviyi daha verimli hale geti-
rirler.  Dünyada biyomalzemeler içinde doku 
mühendisli i ürünlerinin oran  gittikçe art-
maktad r. Özellikle doku ve organ transplan-
tasyonlar n n s k nt  ve riskleri bu alandaki 
geli meleri çok daha cazip hale getirmektedir. 
Dünya doku mühendisli i ve hücre tedavileri 
piyasas n n 2011-2015 süresinde %18 düze-
yinde büyümesi beklenmektedir. Alana ha-
kim olan uluslararas  irketler aras nda Bax-
ter International Inc., DePuy Inc., Medtronic 
Inc., Stryker Corp., ve Zimmer Holdings Inc. 
öne ç kmaktad r. Bu alanda da di er medikal 
sektör alanlar nda oldu u gibi yo un bir ir-
ket birle mesi ve sat n almalar ya anmakta-
d r. Bu piyasan n büyümesinin önündeki en 
önemli engel ise hücre al m , depolanmas , 
implant n laboratuvarda haz rlanmas  ve has-
taya naklini düzenleyen çok s k  kurallar ve 
yönetmeliklerdir. 2012 rakamlar yla ortopedi, 
onkoloji, kardiyoloji, dental ve nöroloji uygu-
lamalar  a rl kl  olarak incelendi inde piya-
san n de erinin 11 milyar ABD dolar  oldu u 
ve bunun 2018'de 27 milyar ABD dolar na 

ula aca  tahmin edilmektedir1. Bir ba ka ra-
porda ise doku mühendisli i ve hücresel teda-
viler piyasas n n  2010'da 8.3 milyar ABD do-
lar  oldu u ve bu rakam n 2018'de 32 milyar 
ABD dolar na ç kaca  tahmin edilmektedir2. 
Bu rakam, hücre büyümesini veya rejeneras-
yonu h zland ran biyomühendislik ürünlerini, 
biyoteknolojik ürünleri ve medikal cihaz ile 
farmasötik teknoloji ürünlerini kapsamakta-

d r. 2010'da ABD'nin 
pay  5 milyar ABD 
dolar  iken 2018'de 13 
milyar ABD dolar na 
varmas  beklenmek-
tedir. kinci ve üçüncü 
s rada Avrupa ve As-
ya-Pasi  k bölgesinin 
geldi i, dünyan n geri 
kalan n n ise pek kat-
k s n n görünmedi i 
bu projeksiyon tab-
lolar nda çok çarp c  
olarak görülmektedir. 
En önemli rejenera-

tif t p teknolojileri alanlar  olarak ortopedik 
uygulamalar göze çarpmaktad r. Bunu kalp 
ve damar hastal klar , sinir hastal klar , eker 
hastal , in  amatuvar (yang ) hastal klar, di  
çürümeleri ve kazalar n yol açt  yaralar n 
tedavisi almaktad r.

Ar-Ge çal malar

Ar-Ge çal malar  konusunda ipuçlar  yaz n n 
üst k sm nda k smen verilmi  bulunmaktad r. 
Bu sektörü en çok etkileyen etmenler aras n-
da politik kararlar, hükümet ve endüstrinin 
yat r mlar n n düzeyi bulunmaktad r. Örne-
in ABD hükümetinin embriyonik kök hücre 

ara t rmalar n  serbest b rakmas  bu alanda 
çok h zl  bir çal ma art na yol açm t r.

nsan kayna  

Görüldü ü üzere yüksek teknoloji ürünü olan 
biyomalzeme ve doku mühendisli i ürünleri 
yüksek düzeyde e itilmi  ara t r c lara gerek-
sinim duymaktad r. Bu alanlar biyoloji, kimya, 
malzeme alanla na ek olarak t p ve mühendis-
lik alanlar nda yeti mi  arat r c  ve üretim per-
soneline gereksinim duymaktad r. Bu kalitede 
ara t r c  ve üretim personeline ihtiyaç ayn  
zamanda üretim süre-
cinin de di er kalsik 
üretimlerden farkl  
olmas ndan kaynak-
lanmaktad r. Örne in 
biyomalzeme temelli 
biyomedikal cihazla-
r n n hepsinin steril 
ko ullarda ve GMP 
(Good Manufacturing Practice) dedi imiz steril 
ortamlar ve kullan lan cihazlar n hepsinin kalib-
re edilmi  ve k s tl  say da teknik personel tara-
f ndan kullan lmalar n  gerekli k lar. Bunlar n 
geli tirilme a amalar  da uzun mekanik, termal 
( s l) ve biyolojik test a amalar n  gerektirir. Bu 

da elde edilecek yüksek katma de erli ürünler 
için bir ön ko uldur. Örne in bir kaç liral k bir 
plastik malzeme basit bir i lem dizisiyle son 
ürüne dönü tü ünde bir kaç yüz dolara sat la-
bilmektedir. Buna en güzel örnek PMMA gibi 
çok bilinen ve ucuz bir polimerden yap lan kata-
rakt mercekleridir. Ülkemizde özellikle geli mi  
baz  üniversitelerde bu i lemleri yapabilecek 
kalitede elemanlar yeti mektedir. Bu e itimle-
ri özendiren ve destekleyen Biyomalzeme ve 
Doku Mühendisli i Derne i (BDMD) gibi sivil 
toplum örgütleri ve ODTÜ'de DPT deste iyle 
kurulmu  bulunan BIOMATEN (Biyomalzeme 
ve Doku Mühendisli i Uygulama ve Ara t rma 
Merkezi ve ayn  zamanda bir DPT Mükemme-
liyet Merkezi) gibi merkezler bulunmaktad r. 
Ayr ca ülkemizde çe itli lisans ve lisansüstü Bi-
yomedikal Mühendisli i Y. Lisans ve Doktora 
programlar  vard r. Örne in ODTÜdeki Biyo-
medikal Mühendisli i Disiplinleraras  Lisan-
süstü program nda Biyoelektrik, Biyomalzeme, 
Biyomekanik ve Biyomoleküler gibi 4 alt dalda 
mühendislik, t p ve temel bilim kökenli ö ren-
ciler e itilmektedir. Bu çe itli yollardan e itilen 
mezunlar Dünya endüstrisinde rahatl kla kabul 
görmekte olduklar na göre u anda ülkemizde 
uygulamas  maalesef çok zay f olan bu dalda 
da çok de erli katk  yapabilecek durumdad rlar.

Biyomalzemelerin üretiminde
yerli sanayicilerin rolü

Biyomalzeme ve bunlardan çe itli implant ve 
ürünlerin üretilmesinin 4 aya  vard r: ArGe, 
T p uzman  uygulay c lar, üretici medikal sektör 
ve fon kayna  ve kurallar  olu turan, piyasay  
denetleyen devlet kurulu lar . Ülkemizde yerli 
üreticilerin bu alana , hele yüksek katma de er-
li ürünlere girmeleri henüz pek rastlanm  bir 
durum de ildir. En yak n bildi imiz örnek olan 
OST M Medikal Sektör bünyesinde de bu alan-
da üretim yapan  rma say s  bir elin parmakla-
r na ula amamaktad r. Bu bir yerde Türkiye'de 
t bbi cihaz sektöründe %85'lik bir ithalat pay  
oldu u durumunu çok net yans tmaktad r. Me-
dikal endüstrinin bir yandan yabanc  irketlerle 
ve onlardan korunma eksikli iyle u ra rken bir 
yandan da geri ödeme s k nt lar  içinde oldu u 
duyulmaktad r. Hal böyle olunca da üretici ol-
mak hiç de kolay de ildir. Bu durumda bir ir-
keti hem savunma hem enerji hem de medikal 
sektör için ayn  makina park yla üretim yapar-

ken görmek mümkün 
olmaktad r. Ayr ca 
yerel ürün piyasas nda 
çe it ve yenilik aç -
s ndan oldukça k s tl  
bir ürün yelpazesinin 
varl  görünmektedir, 
üstelik bunun bir k sm  
yeterli kaliteyi de bu-

lamamaktad r. Merdiven alt  üretim ve gerekli 
uluslararas  belgelerin hak edilmeden yasa d  
bir biçimde kullan ld  durumlar n olmas  Türk 
mal na kar  olan tedirginli i güvensizli e çe-
virmektedir. Bu fasit daireden ç kman n yolu 
ara t rmaya önem veren, yenilikçi, yüksek kat-

ma de erli ürün üretmeye istekli, ürünün ç k  
için ara t rman n belli bir zaman gerektirdi inin, 
bu ürünlerin hastane yata  ya da çe itli amaçla 
kullan lan görüntüleme ve ultrasonik cihazlara 
oranla  çok daha fazla test gerektirdi inin bi-
lincinde olan  rmalar n bu i e soyunmalar d r. 
Bunu yapmaya gönüllü olanlar bunun getirisi-
nin de çok yüksek olaca n  da bilmelidirler. 
Tabii bu a amada yasa koyucu da Türk medikal 
sektörünü ABD'nin özel ko ullar nda ya amay  
ba ararak bir dünya devi yapan vah i serbest pi-
yasa ekonomisi yerine dünyan n do u yakas n-
daki geli mekte olan ülkelerin (örne in Japonya, 
Çin, Tayvan, Kore, Singapur) bu sektörde öne 
ç kmas na olanak sa layan koruma ko ullar n  
da dikkatle incelemeli ve ülkemz ko ullar na 
uygun olanlar  uygulamaya koymal d r. E ER 
Ç N'DE SLOGAN "IN CHINA FOR CHINA " 
(Ç N Ç N Ç N DE)  ISE BUNUN TÜRKÇES  
DE HAYATA GEÇ R LEB LMEL D R.

OST M firmalar n n biyomalzeme
tasar m  ve üretim yetenekleri

OST M Türkiye'nin bir aynas d r. Ankara gibi 
temel bilim, sa l k ve mühendislik e itiminin 
ülkemizde tart mas z en iyi oldu u bir ehir-
dedir, yasa koyucu ile do rudan temas kurma 
ve onlara sorunlar  aktarma ve yönlendirme f r-
sat na ba ka ehirlerdeki benzer kurulu lardan 
daha fazla sahiptir. Ancak, a rl kla savunma 
ve enerji sektöründe kullan lan makina park-
lar yla medikal sektöre üretim yap lan elekt-
ro-mekanik ürün a rl kl  bir medikal sektör 
toplulu unu bar nd rmaktad r. Bu irketlerin 
bir k sm  bölge ve hatta d nda da ürünlerine 
mü teri bulabilen yüksek kalitede ürün üret-
mektedirler, ancak bu ürün yelpazesi k s tl d r 
ve yenilikçi de ildir. OST M öncü bir kurulu -
tur; bu gün Asya’n n da kulland  kümelenme 
arac n  kullanarak üreticilerini güç birli ine 
özendirmekte, NOVANKARA gibi geni  
tabanl  hareketlerle toplumsal bilinci art rma 
yollar n  denemektedir. Son y llarda Üniver-
sitelerle yapmakta oldu u i birli inin düzeyini 
art rarak daha geli meye gereksinim duyulan 
yenilikçi ürünlere do ru yönünü çevirece ine 
ve gerçekten bir bölgesel güç olaca na inan-
c m tamd r.

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı

• ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi

• ODTÜ Biyomedikal Mühendisliği ABD Başkanı 

(www.bme.metu.edu.tr)

• BIOMATEN, ODTÜ Biyomalzeme ve Doku Mü-

hendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 

(www.biomaten.metu.edu.tr)

• DPT Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükem-

meliyet Merkezi Başkanı

• Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (Tür-

kiye) Yürütme Kurulu Bşk. 

(www.biyomalzeme.org.tr)

Tel : 2105180, Faks: 2101542

E posta : vhasirci@metu.edu.tr 

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı

(1) http://www.prlog.org/11801858-global-tissue-engineering-market-to-reach-27-billion-by-2018-says-new-report.html, PRLog (Press Release)- 17 ubat 2012)
(2) http://blog.mediligence.com/2011/04/11/tissue-engineering-and-cell-therapy-applications-technologies-and-global-markets
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Türk imalat sanayisinin dünya pazarla-
r nda rekabetçi olabilmesi için sanayi, 
üniversite, ara t rma ve kamu kurulu -

lar n  ortak ak l olu turma amac yla bir araya 
getiren Manufuture-TR platformunun Genel 
Kurul Toplant s  yap ld . Toplant da ki de-
erlendirmelerde i birliklerinin ve gelece e 

yönelik teknoloji geli tirmenin alt  çizildi; 
üretim yapan ülkelerin her alanda güçlü ola-
ca  vurguland .

Genel Kurul’un aç l  konu mas  Proje Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Engin K l ç taraf ndan 
yap ld . 

Offset geli imin göstergesi

OST M’de ki kümelerin birlikte çal mas n n 
faydal  sonuçlara yol açt n  kaydeden Engin 
K l ç unlar  söyledi: Kümeler u an ki yap la-
r yla bir tak m eksikliklerinin oldu unu hisse-
diyorlar. Çünkü önlerinde bir tak m yeni proje-
lerin; birlikte ürün yapacaklar n yeni projelerin 
olu mas  gerekiyor. Bu konuda da OST M çok 
güzel i ler yapt . Savunma sanayinin Türkiye’de 
bu kadar geli me göstermesinin önemli neden-
lerinden birisi ‘offset’ anla malar yd . Buraya 
gelip i  yapan yabanc   rmalar, o projelerinin 
belli bir yüzdesi üzerinden Türkiye’ye aktard -
lar. Türkiye’de de offset paylar  bir tak m yeni 
ara t rma ve ürünlerin yap lmas na imkan sa -
lad . OST M, “Bu durumu niye sivil projelere 
de ta m yoruz diye” dü ündü. Bütün Türkiye 
çap nda dile getirdi. Çe itli bakanl klara gidildi, 
son dakikalarda baz  ihalelerde offset artlar  
konuldu. 

“Ar-Ge bilinci yay l yor”

OST M’in deste inin Manufuture-TR’ye kuv-
vet verdi ini belirten Prof. Dr. Engin K l ç, 
imalat sektörünün Türkiye’nin en güçlü sana-
yilerinden birisi oldu unu vurgulad . Herkes 
kendi ba na bir tak m i ler yapt n  ancak 
Türkiye’nin potansiyelinin bunun çok üzerinde 
oldu unu anlatan Prof. Dr. Engin K l ç, “Ül-
kemiz çok daha yenilikçi ve kendi geli tirdi i 
teknolojileri kullanabilecek ürünleri yapabilme 
potansiyeline sahip. E er Türk sanayisinin önü-

nü bu ekilde açabilirsek, savunma sanayinde 
geli tirilen teknolojileri buraya uyarlayabilirsek, 
üniversitelerimizde ki bilgi birikimini teknoloji-
lere, teknolojilerden de ürüne do ru yöneltebi-
lirsek çok i ler yapabilece imizi dü ünüyorum. 
Bunun için de Türkiye’nin altyap s  çok müsait 
görünüyor. En az ndan herkeste Ar-Ge bilinci 
olu mu  durumda.” dedi.

“Bu platformu önemsiyoruz”

Manufuture-TR’nin KOB ’ler için önemli bir 
birliktelik oldu unu ifade eden OST M Yöne-
tim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, bugüne kadar 
yap lan toplant larda ve aktivitelerde yan nda 
bulunma gayreti içerisinde olduklar n  belirtti.

“OST M olarak KOB ’lerin rekabet güçlerini 
art rmaya yönelik olarak sürekli aray lar m z  
ve çabalar m z  sürdürmekteyiz. Ancak bu ça-
balar m z n neresine bakarsak bakal m sonuçta 
üniversitede ki bilgi ve teknolojik birikiminin 
 rmalar m za aktar lmadan bu rekabetin üste-

sinden gelmemiz mümkün de il.” diyen Ayd n 
özel sektör, KOB ’ler ve bölge olarak bu anlam-
da aray lar n devam etti ini an msatt . Ayd n 
unlar  kaydetti: Türkiye’de belki bir öncü ça-

l ma denilebilir; bölgemizde ki  rmalar  sektö-
rel anlamda bir araya getirerek bir kümelenme 
organizasyonu eklinde yap land k. Bölgemizde 
olu mu  potansiyeli ke fettik. Bu çal malar  
yaparken  rmalar n tek ba na yapt klar  üretim 
bir yere kadar yürüyor ama bir yerden sonra bu 
tek ba na bir yere gidemiyor. Firmalar  sadece 
bir araya getirmekle sorunu çözebiliyor muyuz? 
Bu da yetmiyor. Dolay s yla üniversitelerimizi 
de sahaya çekerek i birli i-güçbirli i meydana 
getirmeye çal yoruz. Asl nda bu da yetmiyor. 
Devletin destekleyici kurumlar n  da ayn  ma-
sada beraber sorunlar m z  tart abiliyor hale 
getirirsek biraz daha ileri ad m atma imkan m z 
olabiliyor. Bunlar  bir araya gelip konu maya 
ba lad m z andan itibaren de bu defa ‘nerede 
eksik var, neler yapmam z gerekiyor?’ eklinde 
yol haritalar  ç karabiliyoruz. Bunun üzerinden 
gitti imiz zaman da bizim yapt m z  k sa sü-
reli tecrübelerde biz bunun son derece yararl  ve 
etkin oldu unu gördük, ya ad k. 

artnamedeki tek cümle
çok ey de i tirdi

Ankara Metrosu ihalesinde artnameye eklenen 
%51 yerli katk  art n n yabanc  yat r mc lar n 
Türkiye’ye olan bak  aç s n  de i tirdi ine i a-
ret eden Orhan Ayd n, stanbul’da kat ld klar  

Eurasia Rail Fuar ’nda Almanya’dan bir küme-
nin ba kan  kendilerine; “Biz bu fuara gelince 
unu fark ettik; Türkiye’de bir tak m eyler de-
i mi  art k bizim sadece Almanya’dan buraya 

ürün satan  rmalar olmam z i imizi çözmüyor, 
buraya gelip burada üretim yapmam z ve sana-
yicilerle i birli ini geli tirmemiz gerekti ini, 
ba ka türlü burayla ticari i  yapma imkan m z n 
olmad n  bu fuarda ö rendik.” dedi ini hat r-
latt .

Ayd n sözlerini öyle sürdürdü: Bunun arka-
s nda da burada yap lan çal malar var. Art k 
Türkiye’de ihaleye girecek yabanc  yat r mc -
lar, en az %51 oran nda buradaki  rmalara i  
yapt rmas  ve birlikte çal mas  gerekti ini ta-
kip ediyorlar. artnameye giren yerli katk  art  
ülkemizde kamunun ihale yapma biçimini ve 
yabanc   rmalar n Türkiye’de i  yapma biçimi-
ni de i tirdi. Bu, bir araya gelmenin sonucudur. 
Bu yap lan çal malar n en önemli parçalar n-
dan birinin de bu platform olmas n  arzu ediyo-
ruz. Kümeleri yan yana getirip Türkiye’nin so-
runlar yla e le tirmek istiyoruz. Bunun için en 
ansl  bölgedeyiz. Ankara’da da bu anlamda iyi 

bir potansiyel var. Yap lan bütün ara t rmalar-
da Ankara’da ki entelektüel sermayenin önemli 
oldu unu dü ünüyoruz. Türkiye’nin de i ik 
illerinde ki birikimleri de yan yana getirerek 
ba ar l  olaca m za inan yoruz.  Bu platform 
kümelere çok önemli boyutlar katacakt r. 

“Üretimin dinami i Ar-Ge’dir”

OST M Teknoloji A. . Yönetim Kuru-
lu Ba kan  Doç. Dr. Sedat Çelikdo an da 
konu mas nda üretimin önemine de indi. 

Manufuture-TR’nin gelece e yönelik tekno-
lojilerin konu ulmas , geli tirilmesi ve i birli-
i yap lmas  amac yla kurulan ve Türkiye’nin 

ihtiyac  olan bir olu um oldu una dikkat çe-
ken Çelikdo an, “Ülkelerin gücü üretimdir. 
Üretiminiz yoksa sizin gücünüz yoktur. Dün-
yada ki güç dengelerinin neden de i ti ine 
bakarsan z; mesela bunan 20 sene evvel Çin 
uykuda olan bir devdi. Bugün üretime dönük 
bütün hareketleri yaparak bir numaraya ç kt  
ve dünyada ki dengeleri Do u Asya’ya kay-
d rd . Ard ndan Hindistan, Singapur, Malez-
ya geliyor. hracat m z n 150 milyar Dolar’a 
ç kmas  dolay s yla Türkiye yüzüne bak l r ve 
sözü dinlenir hale geldi. Üretimi ikiye ay r-
mam z gerekir. lki sanayide ki üretim. Di eri 
ise teknolojik yenilik. Bugün üretimde hangi 
konuda olursan z olun bundan seneler evvel 
bir  rma üretiminde 20 y lda bir de i iklik 
yapmazsa ya ayam yordu. Bugüne geldi i-
mizde havac l kta bu 5-10, otomotivde 3-5 
sene aras na, elektronikte 6 ayla 1 y l aras na 
indi.” dedi.

Çelikdo an ayr ca “Gelece yönelik üretim 
teknolojileri yaln z Türkiye’nin de il tüm 
dünyan n ihtiyac  olan bir konudur. Türkiye 
üretimin alg lanmas  noktas nda yeterli se-
viyede de il. Üretimden dü memizin sebe-
bi markalar n gücünü, sevincini ve orada ki 
dinamizminizi ya ayamaman zdand r. Fason 
üretimde Ar-Ge derdi yoktur. Bu, bir ülke-
nin marka ç karmas n n önünde bir engeldir. 
Üretimin dinami ini sa layan; yeni modeller 
geli tirme, Ar-Ge’dir.” görü ünü payla t .

MANUFUTURE-TR YENİ YÜRÜTME 
KURULU ÜYELERİ:

• PROF. DR. ENGİN KILIÇ,ODTÜ

• YRD. DOÇ. BESİN BARANOĞLU,ATILIM ÜNİ.

• YRD. DOÇ. DR. ÖZGÜR ÜNVER, TOBB-ETÜ

• YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN ÖZGEN, ODTÜ

• YRD. DOÇ. DR. YUSUF TANSEL İÇ, BAŞKENT ÜNİ.

• DR. GÜVEN YAPICI, ÖZYEĞİN ÜNİ.

• ABDURRAHMAN TÜRK, SABANCI ÜNİ.

• KUTLU KARAVELİOĞLU, MAK. VE AKS.İHR.BİRL.

• HÜRRİYET EĞİLMEZ, TAI

• SEMİH PLATİN, TEİ

• HAKAN ERDEN, BNB DANIŞMANLIK

• KEREM YİĞİT GÖKTAŞ, FESTO

• ERHAN TUNÇ, AES ELEKT. VE MAKİNE

Ülkelerin gücü üretimdir 
Türk imalat sanayisinin

dünya pazarlarında rekabetçi

olabilmesi için sanayi,

üniversite, araştırma ve

kamu kuruluşlarını ortak

akıl oluşturma amacıyla bir

araya getiren Manufuture-

TR platformunun Genel Kurul

Toplantısı yapıldı. Toplantıda

ki değerlendirmelerde

işbirliklerinin ve geleceğe

yönelik teknoloji geliştirmenin

altı çizildi; üretim yapan

ülkelerin her alanda güçlü

olacağı vurgulandı.

Önemli çıktılar:

• Üretim sektörü Avrupa’nın refahı için 
temel taştır.

• Hizmet sektörüne dayalı bir ekonomi uzun 
dönemde varlığını sürdüremeyecektir.

• Avrupa üretim sanayisinin klasik ülke-
işgücü-sermaye temellerinden bilgi-
sermaye temellerine dönüşen bir evrim 
geçirmesi gerekmektedir.

• Sonuç: Bilgiye dayalı üretim gereklidir.

Rapor:
MANUFUTURE 2020, 
Report of the High-Level Group, 
European Commission, Kasım 2004 

Avrupa Birliği Öngörüsü
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Adli Tıp Kurumu son yıllarda yeni 
bir vizyonla geleceğe yönelik 

projeler üzerinde çalışıyor. 
Kurumsallaşacakları mesajını 

veren Adli Tıp Kurumu Başkanı 
Doç. Dr. Haluk İnce, İstanbul’u 
Ar-Ge merkezi haline getirmek 

istediklerini söyledi. Bölge 
olarak çok büyük bir hinterlandı 
hedeflediklerini kaydeden İnce, 

Adli Tıp Kurumu’nun Türki 
Cumhuriyetler, Balkanlar ve 

Orta Doğu’yu kapsayan geniş 
bir coğrafyaya eğitim verecek ve 

danışmanlık yapacak referans bir 
kimlik kazanacağını ifade ediyor. 

Adli t bb n nadasa b rak ld n  sadece 
sürülüp ekilmesi gerekti ine i aret eden 
nce, yerli ürün tedari i içinse u de er-

lendirmede bulundu: Buran n ihtiyac  olan hemen 
her eyi Türkiye içinden sa layabiliyorsam bunun-
la gurur duyar m. Bunu kullan r m ve referans ola-
rak da arkas nda yer al r m. 

Doç. Dr. Haluk nce OST M Gazetesi’nin sorula-
r n  yan tlad . 

Say n Ba kan Adli T p Kurumu’nun 
gelecekte ki vizyonu nas l ekillenecek?
Kurum olarak bu sene 100. y l m z  kutluyoruz. 
Özellikle son 3-4 y ld r Adli T p Kurumu’nun ad -
n  bas nda hep yo un olarak görüyoruz. Ne kadar 
önemli bir kurum oldu unu biz eskiden biliyor-
duk ama u anda toplum da çok yak ndan biliyor. 
Neyi sa l yor; özellikle adalet mekanizmas nda 
çok önemli bir bilirki ilik sistemi olarak yer al -
yor. Adli t p hizmetlerine özellikle Türk yarg s n n 
ihtiyac  var. Bu, bilirki ilik hizmeti ama geçenler-
de toplant da bana unu söylediler; yani Adli T p 
Kurumu’na ne olur bilirki i demeyin, onu biz daha 
yukar da görüyoruz, daha özel bir kurum. Buras  
özel bir kurum ve u anda Türkiye’de monopol. 
Yanl  m ; bu tart l r. Ben yanl  oldu unu dü-
ünmüyorum ama tart r z bunu. 

Fakat Adli T p Kurumu’nu gelecekte nereye otur-
taca z? Bir kere kararlar nda standardize ve akre-
dite bir kurum. Bu, denetime tabidir demek. Ulusal 
ve uluslararas  denetime aç k bir kurum. Bu dene-
tim ‘her konuda denetleyece im’ anlam na gelmi-
yor. Ben bununla unu taahhüt ediyorum: Benim 
burada yapt m bir analizi ayn  metotla, siz yine 
akredite bir kuruma götürdü ünüzde ayn  sonucu 
al rs n z. Ben bu kadar kurumumun sonuçlar na 
güveniyorum. Bu kurum bundan sonra kurumsal-
la acak ve gelecekte ne yap yorsa bunun bilimsel 
gerekçesini de aktaracak. Hakim ve savc lar m za 
düzenleyecekleri iddianameden verecekleri kara-
ra kadar olan sürede do ru bilgileri ve bugünün 
bilimsel do rular n  verecek. Türkiye’nin her ye-
rine yay lacak. u anda merkezimiz stanbul ama 
stanbul’u biz bir Ar-Ge merkezi haline getirmeyi 

istiyoruz. stanbul, yöntem geli tiren, kolayl klar 
sa layan, hem cihaz kullan m n  ö reten, e itim 
veren, e itim satan bir kurum olsun. Bu, sadece 
Türkiye için de il özellikle bölge ülkelerini de bu 
kapsamda dü ünün. Biz bölge olarak çok büyük bir 

hinterland  hede  emi  durumday z. Türki Cumhu-
riyetler, Balkanlar, Orta Do u… Bunlar için hem 
e itim alabilecekleri hem de dan abilecekleri re-
ferans bir kurum. Gelecekte Adli T p Kurumu’nu 
böyle günler bekliyor. Hayal görmüyoruz ama 
unu da söyleyeyim; insan hayal ettikçe ya ar. 

Adli T p Kurumu’nu dünya standartlar na 
göre de erlendirdi imizde nerede görebiliyo-
ruz?
Bu alanda lider olarak görülen ülkelerin ba nda 
ABD geliyor, onun alt nda kurumumuzun imkan 
ve kabiliyetleri Fransa, Almanya, Hollanda e i-
tinde bir ülke. Çok kötü de il. Kendimizi kahret-
mememiz gerekiyor. Bizim en ansl  oldu umuz 
nokta; motive bir genç nüfusumuz. Bunlar  çok 
h zl  bir ekilde sistemin içine kanalize etmek ve 
e itmek gerekiyor. Bu nüfusu istihdam edecek yer 
illa ki mühendislik de il. Bizim için de ayn  ey 
geçerli. Bugün bir ngiliz hasta kar s nda doktoru 
görmüyor. Serti  kal  bir memurla orada mesele 
çözülürken ben burada kar s na doktor ç kart -
yorum. Türkiye’de hesaplanmayan, doktorun saat 
ücreti. Bizim en büyük kazanc m z bu. Verdi imiz 
hizmet çok kaliteli. Adli T p Kurumu’nda hocalar-
la çal yoruz. Bu hocalar  bir arada tutacak ülke 
yok. Yani bir dosya için 10 tane ö retim üyesini 
masan n etraf na geçiriyor ve müzakere ettiriyor-
sunuz; kardiyolog, beyin cerrahisi uzman , dahili-
yeci, çocuk doktoru var ve konuyla ilgili müzakere 
ediyor bu hocalar. Dünyada hiçbir ülkenin imkan 
ve kabiliyeti bu seviyede de ildir. Çok pahal d r bu 
sistem. Bu anlamda Türkiye çok güçlü, laboratu-
varlar m z n gücü çok iyi. 

Yerli sanayiye hizmetlerinizi kolayla t rabil-
mek ad na ne gibi görevler dü üyor? 
Benim harcad m kamunun kayna . Kamunun 
paras n  harcarken çok dikkatli olmam gerekiyor. 
Ald m z malzeme, muadili neyse en az onun 
kadar kaliteli olmal  ve ondan daha ucuz olmal . 
Ama onun kadar da kaliteli olmal . Sonuçta kalite-
den, hassasiyetten ödün verme lüksümüz yok. Bir 
bisturi b ça n , kaç operasyonda kullan yorsunuz; 
ithal etti im ürünü 10 operasyonda kullan yorsam 
yerli üretici 2 operasyonda kullan lamaz hale geti-
riyorsa ben bunun hesab n  yapmak zorunday m. 
Mutlaka yap lmas  gereken; kaliteden taviz verme-
mek. Örne in buradaki saat ücretleriyle oradakiler 
ayn  de il. Bunlar n hepsini  yat anlam nda kar-

m zda görebilirsek, kalite anlam nda da istedi i-
mizi bulabilirsek bizim tercihimiz her zaman yerli 
üretimden yana olacakt r. Sonuçta bir malzemenin 
‘kullan m dostu’ olmas  gerekiyor. Bu çok önemli 
unsur. Arkas ndan bir tak m rahatl klar sa lamas  
art. Örne in cerrahi malzeme; kolay dezenfekte 

oluyor, kimyasallarla çok bozulmuyor, kullan m 
kolayl  var. Bunlar hep beraber konu arak yap -
lacak. Yerli üreticiler, “Biz bunu ürettik” derse biz 

de deneriz, kullan r z. Ürün üzerine görü lerimizi 
ve önerilerimizi aktar r z. Mesela kolposkop cihaz  
üreten arkada lar m za sürekli geri bildirim veri-
yoruz. Bunun sonucunda mükemmel bir noktaya 
geliyorlar, u anda da dünya çap nda bu sistemi 
pazarl yorlar. Yöntem geli tirme konusunda da 
beraber çal abiliriz. Özellikle DNA kitleriyle ilgi-
li; ben o projeyi merakl  olan arkada lara veririm. 
Muhataplar da var. Bunlar n hepsi bir cesaret ve 
çal mak gerektiriyor.

Yerli sanayiyle çal ma ad na perspekti  niz 
nedir?
Ben i imi üretirken neleri kullan yorum; bunu 
OST M’i ziyaretimde ba ta Say n Ba kan m z 
olmak üzere anlatt m. Benim kulland m bu. Bu-
nun ne kadar n  yerli üretici sa layabilir? imdi 
bu anlamda benim bak m ilk önce Türkiye’ye. 
Türkiye’de bunu ben sa layabilir miyim? 
Türkiye’de bu imkan var m ? Onun ara t rmas n  
mutlaka yap yoruz. Ama k rm z  çizgiler var. Ora-
lara maalesef  rmalar m z n girme cesareti yok. 
Çünkü oras  ciddi bir yat r m istiyor, beklemek 
istiyor, ondan sonra meyve verecek. Bunlar belki 
birle erek yap labilir. Örne in biz biyoloji kitle-
riyle ilgili bir al m yapaca z ama Türkiye’de bu 
üretilmiyor. Niye üretilmiyor diye bakt m zda 
sorun burada. Belki o anda güçlerimizi birle tire-
biliriz; OST M ve benzeri olu umlar bu anlamda 
buna destek sa layabilir. Burada ekip çal mas  
gerekiyor. Sadece küçük bir  rman n yapaca  
bir ey de il. Bu bahsetti im yat r m yakla k 3 
milyon Dolar. Pazarl kla biraz daha dü ürülebilir 
ama bu güçlü bir ekiple; dü ünebiliyor musunuz 
Türkiye’nin ihtiyac  olan biyoloji kitlerini art k 
üretiyor olacaks n z, bunun sonunda bu var. Y ll k 
biyoloji kit ihtiyac m z 5 senede bu yat r m  amor-
ti ediyor. Korkulacak bir ey de il ama tek ki i 
girmekte çekince gösteriyor. Daha 
güçlü ve kal c  üretimden yanay m. 
Bunlar n da u faydas  var; sürekli 
kendini güncelleme ihtiyac  duyu-
yor yani masraf n z da bitmiyor, 
sürekli güncellemeniz gerekiyor. 
Türkiye’nin bu konuda da yetene i-
nin ve bilgi birikiminin iyi oldu unu 
dü ünüyorum.

Yap lacak her eyin mutlaka bu topluma bir fayda-
s  olsun. Bu anlamda da ben OST M’le ve benzeri 
çal an bütün kurulu larla çok rahat çal laca n  
dü ünüyorum. Bu alan nadasa b rak lm  tarla sa-
dece sürülüp ekilmesi gerekiyor. Tohum da var, bu 
tohumlar  da biz hep payla yoruz.

“KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK”

Adli T p Kurumu OST M’i nas l görüyor?
Biz OST M’in ismini üniversitedeyken de duyar-
d k ama çok irtibat m z yoktu. Fakat özellikle Adli 
T p Kurumu Ba kan  olduktan sonra en büyük dü-
üncem, hizmetin Anadolu’ya yay lmas yd . te 

bunlar n ba nda da Ankara geliyor. Hem Ba kent 
hem de Anadolu’nun merkezi. Ankara’da Adli 
T p Kurumu’na e de er bir kurum yapabilir miyiz 
dedik. lk önce Keçiören projesi vard , iptal oldu. 

imdi Etlik projesi var. Burada, bu ihtiyaçlar m z  
nereden sa layabiliriz derken kar m za OST M 
ç kt . OST M’e ilk gitti imde, Medikal Sanayi Kü-

mesi ve Say n Ba kan Orhan Ayd n’  ziyaret etti i-

mizde yap lan toplant da ben çok heyecanland m, 

çok keyi  endim. Daha sonra Grup Ba kanl m z  

ziyaret ettiler. Sonra stanbul’a geldiler ve ortak 

projeler yapt k. Özellikle Adli T p Kurumu’nun 

biz gelecek üssü dedi imiz yani çal ma üssü dedi-

imiz bir projeyi OST M’de yapt k. Hem gra  k ta-

sar m hem de simülasyon program  olarak. Onu da 

ilk kez Adli T p camias na sunaca z. OST M’le 

beraber yapt m z bir proje bu.   

Projenin detaylar  hakk nda neler söylersiniz?
Göreve ba lad mda Say n Bakan m za “Adli T p 

Kurumu’nun ismi dahil her ey de i ebilir” demi -

tim. Kurum Devlet Denetleme Kurumu denetimi 

geçirdi inde; bütün  kirlerimizi biz bu proje kap-

sam nda da payla t k. Yani gelecekte ki Adli T p 

Kurumu ne olacak? Türkiye Adli Bilimler Kurumu 

olacak. Türkiye Adli Bilimler Kurumu’nun içinde 

bir Ar-Ge merkezi, Adli Bilimler Enstitüsü ad n  

verdi imiz e itim birimi olacak. E itim biriminin 

içinde çal acak hocalar olacak. Hocalar hem Ar-

Ge’de çal acak hem bu konuda master ve doktora 

yapacak ö rencilere ders verecekler, hizmet eden 

arkada lar m z  belli bir süreyle formasyon ve ye-

nilenme e itimine tabi tutaca z. Buras  öyle bir 

yer olacak. Ayn  zamanda stanbul’a da hizmet 

edecek, Anadolu yakas nda planl yoruz. Buras  

sadece Türkiye için de il bölge ülkeleri için de 

bir üs olacak. Bunun ad m n  da 2012 Mart ay nda 

att k ve 30 ülkeyle beraber Avrasya Adli Bilimler 

Akademisi’ni kurduk. Bu akademi bünyesinde 

hem yurtd ndan hocalar getirece iz hem ö ren-

ciler gelecek. Buras  sonuçta bir üs olacak. Benim 

kalbim unu kald rm yor; Amerika’dan gelip de 

Kosova’da ki doktoru e itiyorsa, biz buradan gidip 

o e itimi veremiyorsak bu benim 

içimi ac t r. Bunu özellikle payla -

mak istiyorum. Kosova’da e itim 

veren ekiple de sürekli konu uyo-

ruz. Hakikaten onlar da i inin gere-

ini yap yor ama Türkiye büyük ve 

enerjisi bol bir ülke. Sonuçta enerji 

çal arak ve gayret göstererek ya-

k labilir. Benim arzum çal mak ve 

çok yap lacak i  var.  

imdiye kadar OST M Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’nden üç  rmayla çal t n z. Bu 
 rmalar n performanslar yla ilgili de erlendir-

melerinizi alabilir miyiz?
Yapt klar  çal malardan gayet memnun kald m. 

Amerika’da onlar n gözü oldum. Oradaki gördük-

lerimi onlarla payla mak istedim. Ürün geli tir-

me a amalar nda  kirlerimi ilettim. Bu en büyük 

memnuniyet göstergesidir. Firmalar m z n güçlü 

olmas  beni mutlu eder. Gitti im her yerden de hep 

önerilerle geliyorum. Emeklerine sayg  duyuyo-

rum, onlar desteklenmeli. Devletimiz de çok ciddi 

destekler sa l yor ve bunun da gere inin yap ld -

n  söyleyebilirim. ler iyi gidiyor ve daha da iyi 

olacak. Üç  rman n say s n  önümüzdeki y llarda 

art rma arzumuz var. n allah bunu ba ar r z. Bun-

lar n en büyük yolu da OST M’in unu söylemesi 

gerekiyor: Bizlik bir i  var m ? Ne yapabiliriz? 

Bizim kap m z her zaman aç k. 

“İhtiyaçları Türkiye’den sağlayabiliyorsam yerli ürün 
kullanırım, referans olarak arkasında yer alırım”
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Suudi yatırım grubu 
Türkiye’ye odaklandı

Yara tedavisinde
teknolojik çözüm 

Türk sanayisinin üretim kalitesine dikkat çe-
ken Al-Dhowayan Group Yat r m Müdürü 
Osama Ali Abu-Baha, Orta Do u pazar n-

da Türk üreticilerinin çok iyi bir yeri oldu unu ve 
 rmalar n kaliteli i lere imza att klar n  dile getire-

rek pazarlama ve tan t m konusunda ise iyile tir-
meye aç k alanlar oldu unu kaydetti.

Al-Dhowayan Group Yat r m Müdürü Osama Ali 
Abu-Baha “Türk sanayisi kesinlikle daha kaliteli, 
Türk  rmalar  üretim a amas nda çok yetenekliler, 
çok iyi ürünler üretiyorlar ama özellikle bunun pa-
zara sunulmas , ileti im ve sunumda iyile tirmeye 
aç k alanlar oldu unu dü ünüyoruz. Avrupa ül-
keleri ve özellikle Çin ve Kore bizim pazar m za 
daha fazla ilgi gösteriyor ve çal yorlar ancak biz 
Türkiye’ye odaklanmak istiyoruz.” dedi.

Suudi Arabistan’da emlak, enerji ve medikal 
sektörlerinde 1975 y l ndan bu yana faaliyet gös-
teren Al-Dhowayan Group Yönetim Kurulu Ba -
kan  Abdullah Al-Dhowayan, Yat r m Müdürü 
Osama Ali Abu-Baha, Pazarlama Müdürü Fhad 
Al-Dhowayan ve Halkla li kiler Müdürü Am-
mad Al-Batter “ hracat Kapasitesini Geli tirme 
Projesi” kapsam nda ikili i birli i görü meleri 
gerçekle tirmek için OST M’i ziyaret etti. Geçen 
y l Suudi Arabistan’da 250 milyon dolarl k yat -
r m gerçekle tiren, bu yat r mlar n özellikle sa l k 
alan nda geli tirilmesini hede  eyen Al-Dhowayan 
Group, OST M Medikal Sanayi Kümelenmesi 
üye  rmalar yla i birliklerini geli tirmek istiyor. 

5-6 Mart 2013 tarihlerinde OST M’li üreticileri 
yak ndan tan mak amac yla ikili i  görü meleri 
ve  rma ziyaretleri gerçekle tiren Al-Dhowayan 
Group temsilcileri, Türkiye laç ve T bbi Cihaz 
Kurumu Ba kan Yard mc s  Ercan im ek’in de 
kat ld  toplant da kendilerini ve Türkiye’de ki 
hede  erini anlatt .

“Pazar m zda iyi bir yeriniz var”

OST M’le ili kilere önem verdiklerini ve bir an 
önce çal malara ba lamak istediklerini dile geti-
ren Yat r m Müdürü Osama Ali Abu-Baha yeni 
bir irket kurmay  planlad klar n  ve bu irketin 
daha çok farkl  ülkelerden, sanayilerden ve sek-
törlerden ürünleri tan taca n  belirtti. Abu-Baha, 

“Birlikte nas l yürüyebiliriz, ne gibi i birlikleri ya-
pabiliriz, onun için buraday z. OST M’le asl nda 
genel olarak bir ilgimiz var. Grubumuz için OS-
T M ilgi çekici bir yer. Bizi ba ar ya götürecek ne 
varsa bunlar n hepsini de erlendirmek istiyoruz. 
Öncelikle pilot projeyle ba lamak istiyoruz. Ba -
lamak için de medikal sektörünü seçtik. Türkiye 
ile ilgili vizyonumuz ve hede  erimiz daha büyük. 
Orta Do u’ya bir çok farkl  ülke giriyor. Çok güç-
lü bir sat n alma gücüyle Orta Do u ekonomisinin 
yükseli ini herkes görüyor. Bizim pazar m zda 
Türk üreticilerinin çok iyi bir yeri var. Bunu daha 
iyi göstermek için daha farkl  projelere ihtiyac 
var.” dedi.

Türk ürünlerinin bir çok Asya ülkesinden çok daha 
iyi olmas na ra men; Avrupa ülkeleri ve özellikle 
Çin ile Kore’nin kendi pazarlar na daha fazla ilgi 
gösterdi ini ve daha fazla çal t klar n  anlatan 
Abu-Baha, Al-Dhowayan Group’un Türkiye’ye 
odaklanmakta kararl  oldu unu ifade etti. 

“Ürünleriniz kaliteli; 
daha iyi tan tmal s n z”

Türk  rmalar n n üretim kalitesi ve yetenekleri 
noktas nda ileri seviyede oldu una dikkat çeken 
Osama Ali Abu-Baha unlar  söyledi: Türk sa-
nayisi kesinlikle daha kaliteli. Türk  rmalar  üre-
tim a amas nda çok yetenekliler, çok iyi ürünler 
üretiyorlar ama özellikle bunun pazara sunulmas  
konusunda ileti im ve sunumda iyile tirmeye aç k 
alanlar oldu unu dü ünüyoruz. Üretimin yan nda 
bunun sat n  da iyi dü ünmek gerekiyor. Bu po-
tansiyeli gördü ümüz için buraya geldik ve güzel 
ili kiler geli tirip Türk ürünlerinin de pazar m za 
girmesi için i birli i yapmak istiyoruz. Bu konuda 
çok istekliyiz, iyi bir enerjimiz var, kararl y z ve 
OST M’e güveniyoruz. Birlikte çal mal y z. Bu-
nun için her iki tarafa da katk  sa layacak yöntem 
belirlememiz gerekiyor. 

Toplant n n ard ndan ikili i  görü meleri yap ld . 
Al-Dhowayan Group temsilcileri OST M Medi-
kal Sanayi Kümelenmesi üyesi 13  rma ile i bir-
li i olanaklar n  de erlendirdi. Heyet son gün  r-
malar  ziyaret ederek üretim süreçleri hakk nda 
bilgiler ald . 

Sa l k sektöründe faaliyet gösteren Tekno-
mar, ameliyathanelerde, yo un bak mlarda 
ve tedavi gerektirecek yaralarda kullan l-

mak üzere geli tirdi i cihazlarla dikkati çekiyor. 
Çok say da Ar-Ge üretimi yapan Teknomar, tek-
nolojiyi de yak ndan takip ederek, ürünlere uygu-
luyor. Özbek, "Üretti imiz ileri teknoloji ürünler, 
8 ayr  ürün grubu ve 60' n üzerinde farkl  modele 
ula t . Hastaneler, hastaneler için üretim yapan 
profesyonel  rmalar, g da, tar m, elektronik, sa-
vunma sanayiileri gibi farkl  alanlara hitap ediyor 
ve Ar-Ge projeleri ile sektör'ün öncülü ünü yap -
yoruz" diye konu tu.

"Hava ve cerrahi alet"

Hava ve cerrahi alet sterilizasyon cihazlar n n üre-
timinde yo unla an bir  rma olduklar n  söyleyen 
Özbek, "Üretimlerimizin aras nda, dü ük s da ve 
gaz ile çal an cerrahi alet sterilizasyon cihazlar , 
temiz oda uygulamalar , biyogüvenlik kabin-
leri, hava temizleme ve 
iklimlendirme sistemleri 
yer al yor. Hizmet verdi-
imiz sektör Ar-Ge'ye ve 

teknolojiye çok duyarl . 
Doktorlar m z ve bölüm 
sorumlular n n sorunlar n  
dikkate alarak yeni ürünle-
ri projelendiriyor, mevcut 
ürünlerimizi yeniliyoruz" 
dedi.

"Her y l 2 ürün"

Türkiye'de ilk kez Tek-
nomar, taraf ndan Ar-Ge 
süreci tamamlanarak üretilen Hidrojen Perok-
sit Plasma Sterilizasyon Cihaz 'n n üretimleri 
aras nda oldu unu belirten Özbek, "Bu ürünün 
kullan m  kurumlar n sterilizasyon ve sarf mal-
zeme masra  ar n  önemli ölçüde dü ürüyor, yerli 
üretim olmas  avantaj  ile de teminini kolay hale 
getiriyor. A r i çilik ve vas   i çilik gerektiren, 
zaman alan proseslere harcayaca m z enerjimizi 
ürün geli tirmede kullan yoruz. Her y l yakla k 2 

ürünü grubumuza ekliyor, yenilik yap yoruz. Fir-
mam z OST M'li olman n nimetlerinden fazlas y-
la faydalan yor" dedi.

"As l devrim burada"

Özbek, öyle konu tu: KOSGEB'li olmam z n da 
faydas n  görüyoruz. Bu y l iki TÜB TAK proje-
sini sonuçland rarak hayata geçirdik. u anda yara 
bak m  için dünyada ilk "Topivac" ürettik. As l 
devrim burada. Yan klar, vücutta ç kan yaralar, 
diyabet hastalar nda olan çukurluklar gibi çe itli 
yaralar n tedavi yöntemlerini h zland r c  bir ci-
haz, bir tedavi sistemi geli tirdik. Yaran n ac s n  
engelliyor. Elektro terapiyle hücrelerin bölünmesi 
daha h zl  oluyor. Patentini ald k. Bu ay n içerisin-
de sat a sunuyoruz. E  de eri yok.

20 ülkeye ihracat

Yakla k 20 ülkeye ihracat yap -
yoruz. hracat m z n büyük ço-
unlu u Ortado u ülkelerine, 

Pakistan, Suriye, M s r, Tunus 
gibi ekonomisi ve idaresi kar k 
ülkeler de ilk s ralarda yer al yor. 
Bunun yan  s ra Rusya, Gürcistan 
gibi kuzey ülkelere de ihracatlar -
m z var. Yurt d nda markam z n 
tan nmas na esas olan ürün, pro-
fesyonel üreticilerin kulland  
endüstriyel hacimli etilen oksit 
sterilizasyon cihazlar d r. Tama-
m  paslanmaz, euro palet yap ya 
uygun, yüksek hacimli ürünlerde 
rekabet gücümüz çok yüksek."

lk teknokentli firmalardan
                                     

Özbek, y llar önce ilk Teknokentli  rmalardan biri 
olduklar n  da dile getirerek, "Bilkent Cyberpark'tan 
yola ç k p OST M ODTÜ Teknokent'te yer ald k. 
Ancak sadece yaz l m yapmad m z, ürün de 
geli tirdi imiz için Ar-Ge personelini üretimden 
ay rman n dezavantajlar n  ya ad k. imdi yerinde 
Ar-Ge'yi uyguluyoruz" dedi.

Suudi Arabistan merkezli Al-Dhowayan Group rotasını Türkiye’ye 
çevirdi. Emlak, enerji ve medikal sektörlerinde faaliyet gösteren 

grup OSTİM’li üreticilerle işbirliği yapmayı hedefliyor. Pilot proje 
geliştirecek olan Al-Dhowayan, işe medikal sektörüyle başlayacak. 

Teknomar Makine Ltd. Şti. Genel Müdürü Hasan Tahsin Özbek, 20 yıllık 
bir firma olduklarını kaydederek, sağlık sanayi ağırlıklı üretim ve 

projelere imza attıklarını dile getirdi. Özbek, "Topivac" adında dünyada 
bir ilk olan yara bakım cihazı ürettiklerini söyleyerek, "Yaranın acısını 

engelliyor. Elektro terapiyle hücrelerin bölünmesi daha hızlı oluyor. 
Patentini aldık, bu ay satışa sunacağız" dedi.

Türk üreticilerinin kendi pazarlarında çok iyi bir yeri olduğunu kaydeden Suudi temsilciler 
bunun daha iyi gösterilmesi için farklı çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Türk 
ürünlerinin bir çok Asya ülkesinden çok daha iyi olmasına rağmen; Avrupa ülkeleri ve özellikle 
Çin ve Kore’nin bölgeye daha fazla ilgi gösterdiklerini anlatan konuklar Türkiye’ye odaklanmak 
istediklerini vurguladılar. 

Hasan Tahsin Özbek
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Beton santralleri konusunda 
kısa sürede büyük başarı

"Ürettiğimiz parçalarla 
makinenin işlevini artırıyoruz"

Sabit ve mobil beton santralleri üretimi yapan 
ve bunlar  ihraç eden NS Makine, üç y l gibi 

k sa bir sürede sektörde ad n  duyurmay  ba ard . 
irket Müdürü Ali Gelmez, "Beton üreten in aat 

makinalar  üretimi yap yoruz. Bu i i Türkiye'de 
ciddi anlamda yapan 10  rmadan biriyiz. Yurt içi 
ve yurt d  ihracat gerçekle tiriyoruz" dedi.

NS Makina'n n üretti i in aat sanayi makinala-
r n n modelleriyle her zaman yenilikçili e önem 
verdiklerini ifade eden Gelmez, "Sabit ve mobil 
beton santralleri üretimi yapan ihracatç   rmay z. 
malat m z olan beton santrallerinde, mü terile-

rimize maksimum fayda ve memnuniyeti sa la-
yan ürünlerimizle sektörde yerimizi ald k. Bu i i 
Türkiye'de ciddi anlamda yapan 10  rmadan biri-
yiz" diye konu tu. 

Dayan kl

Gelmez, özlerine öyle devam etti: Uzun ömür-
lü, dayan kl  ve yüksek performans sa layan 
ürünlerimizin, proje a amas nda en ince ayr nt -

lar  dü ünülerek imalat  yap l yor. Bunlar, yüksek 

verimlilik ve performans sa layan, uzun süre kul-

lanabilen, dayan kl  ürünler. Civatal  olmas  nede-

niyle nakliye ve ta mada sundu u avantajlarla, 

mü terilerimizi de dü ünen bir anlay la üretim 

yap l yor. Bir çok yenili i ve kaliteli ürünü de 

sektöre kazand r yoruz. Ürüne özgü kullan m ko-

layl klar , ekstra özellikleri, yedek parça ve bak m 

avantajlar  ile mü terilerine farkl  beton santralleri 

sunuyor.

"Mü teri memnuniyeti"

Gelmez, " malat  ve montaj   rmam za ait olan 

ürünlerde kalite, i çilik ve malzemeden taviz ver-

meden üretim yap yoruz. n aat Sanayi makinalar  

sektöründe ihracat yap yoruz. Nijerya, Rusya, Ka-

zakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi yabanc  

ülkelere ürün sat m z var. Firmam z, teknolojik 

geli meleri yak ndan takip eden, çal malar n  de-

vaml  geli tiren ve sektöre yön veren  rmalardan-

d r. Mü terilerin faydas  olan bir çok eklentilelede 

onlar n memnuniyetini dü ünüyoruz" dedi.

OST M  ve n aat Makinalar  Kümelen-
mesinin üyesi olan Karke Makina büyüme 

hede  nde.  makine ata manlar  ile yedek parça 
imalat  konusunda faaliyet gösteren bir  rma ol-
duklar n  Genel Koordinatör Y ld ray Erzurum, 
“  makineleri için üretti imiz parçalar makinenin 
i levini art r yor. Bir makinenin birkaç i i yapma-
s na imkan sa l yor. Firmam z  gelecekte daha da 
büyütüp geli tirmek istiyoruz ancak bu konuda 
imkanlar m z yetersiz, bulundu umuz yerde alan 
k s tl " dedi. 

Erzurum, Karke Makine'nin her geçen gün mü teri 
say s n  art rd n  söyleyerek, "Bugün Karke Ma-
kine olarak Kazan Sanayi Bölgesi'nde 3000 met-
rekarelik tam te ekküllü imalathanesiyle vedik 
Organize Sanayi Bölgelerin de bulunan atölyeleri 
ve ayr ca Ostim Sanayi Sitesi'ndeki merkezi ile fa-

aliyetlerimizi sürdürüyoruz. K sa bir süre önce seri 

imalata geçtik. Türkiye'de de i ik pozisyonlarda 

çal an makineler üretiyoruz ve i  makinesi kulla-

nan tüm  rmalara hitap ediyoruz. Bir i  makinesi 

için gerekli tüm yedek parçalar  üretebiliyoruz.  

makineleri yedek parça ekipmanlar  konusunda 

s k nt  ya ayabiliyor. Karke olarak biz bütün mar-

kalara hitap eden yedek parça tasarl yoruz. Son za-

manlarda Ortado u, Afrika ve Avrupa'ya yönelik 

ihracat çal malar m z var" diye konu tu. 

"OST M'de olmak avantaj"

OST M'de olman n  rmalar için avantaj oldu unu 

söyleyen Erzurum unlar  kaydetti: OST M'de i  

makineleri konusunda uzmanla m  dünya çap n-

da tan nan  rmalar var. Her yere yak n merkezi bir 

alanda yer al yor, bölgelere yak n olmam z hitap 

etti imiz kitlenin da artmas na olanak sa l yor. 

Yeni bir projemiz var, yan sanayi ürünlerinden 

çok sahada çal acak yerli bir makine üretmeyi 

dü ünüyoruz. Makineyi, OST M'de alan nda uz-

manla m  4-5  rma bir araya gelerek yapmay  

planl yoruz. Çankaya Üniversitesi OST M'de mar-

ka oldu. Stajyer ö renciler çözüm sunacak proje-

ler üretiyorlar. Ö renciler projeleri okul bitirme 

projesi olarak haz rl yorlar. Bizim vakit ay rama-

d m z projelerimizi hayat  geçirmekte yard mc  

oluyorlar.

2011 y l nda kur-
duklar  "Biomass 
Enerji"nin faliyet 

alan n  anlatan Çelik, "Ta-
r msal at klardan enerji 
elde ediyoruz. Tar msal 
at klar n en büyük kay-
na  tarla ve bahçe bitki-
leridir. Orman at klar n n 
toplanmas  çok daha ma-
liyetli oldu u için biz de 

tar msal at klar  tercih edi-
yoruz. Tar msal at klar n içerisinden de ba ka bir 
yerde kullan lamayan at klar  de erlendiriyoruz." 
diye konu tu. 

TÜB TAK destekli
Çeltik havuzunun, markette sat lan etlik piliçlerin 
yeti tirilmesi s ras nda altlar nda kullan lan metar-
yeller oldu unu söyleyen Çelik, TÜB TAK des-
tekli, "Etlik piliç at klar n n Gazla t r lmas  ve ga-

z n yak larak kümeslerin s t lmas  ve elde edilen 
külün tar mda gübre olarak kullan lmas " projesi 
üzerinde çal t klar n  kaydetti. 

"Etlik piliç art yor"

"Etlik Piliç altl klar n n gazla t r lmas n n daha 
uygun oldu unu dü ündük. K smi yanma yap yo-
ruz, metan gaz  de il de karbonmonoksit a rl kl  
gaz üretiyoruz. Bunu kümesi s tmada kullan yo-
ruz. Ayn  zamanda elektrik enerjisi üretmede de 
kullan labilir" diyen Çelik, 2013 y l n n sonunda 
sat a sunacaklar  projeye ili kin unlar  söyle-
di: Ankara'da yumurta tavukçulu u daha fazla 
fakat etlik piliç tavukçulu u da giderek art yor. 
Adapazar 'nda yapt m z hesaplamalara göre 
orada yakla k bir milyon ton at k ç k yor. Ve top-
lam 8 bin kümes var. Bu yüzden Adapazar n'ndan 
al oruz. Bolu ve Band rma'da da ayn  durum söz 
konusu. Ankara'dan da al yoruz ama at klar n me-
teryali ne, gazla t r labilir mi önce ona bak yoruz. 

At klar  gazla yor

Kümeslerin önemli giderlerinden biri de s nma. 
O at klar  alal m gazla t ral m s ns nlar. Is tt ktan 
sonra ortaya ç kan külü ürün olarak de erlendire-
lim. Ç k  mant m z bu. Bizim önceli imiz kü-
meslerin s t lmas  ba ka yerde de kullan labilir. 
Ancak kümesin zaten s nmaya ihtiyac  var. Ba -
ka bir enerji kayna  tüketiliyor. Ba ka malzeme 
alaca na kendi at n  kullanmas n  sa l yoruz. 
Bizim sosyal amac m z bu. Bu ürünü TÜB TAK'a 
sunduk, mali destek verme karar  ald . Projenin 
bütün teknik denetimleri 2013'ün sonuna kadar 
bitmi  olacak ve sat a sunaca z. u anda Ar - Ge 
a amas nda."

Do al tar m ilac

Ayn  zamanda Ankara Üniversitesi ile de bir proje 

yürüttüklerini belirten Çelik, "Odun kömüründen 

odun sirkesi ve odun katran  üretiyoruz. Bunlar 

topraktaki mantarlar  yok ediyorlar. Biz g daya 

vermiyoruz, bütün g da serti  kalar n n al nm  ol-

mas  gerekir. Ama barbekü sosunda kullan l yor. 

Bu y l tamamland nda, mantar önleyici tar m 

ilac  olacak. Mantar ve toprak hastal klar nda çok 

önemli. Kimyasal de il tamamen do al. u anda 

Türkiye'nin tar msal at  çok yüksek. Bu sebeple 

termik santrallerin bir k sm  tar msal at klar n yo-

unla t  alanlarda yap labilir" dedi.

Sektöründe 35 yıldır hizmet veren Karke Makina, iş makine ataşmanları 
ile yedek parça imalatı konusunda faaliyet gösteriyor. Genel 
Koordinatör Yıldıray Erzurum, “İş makineleri için ürettiğimiz parçalar 
makinenin işlevini artırıyor.” dedi.

Biomass Enerji'nin kurucusu ve OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Kümelenmesi Başkanı Yaşar Çelik, OSTİM'in Ar-Ge 
merkezleri niteliğinde bir yer olduğunu belirterek, "Biz yer altı suları 
kirliliği gibi çevre mevzuatlarını takip ederiz. Etlik piliç atıklarının 
gazlaştırılması ve gazın yakılarak kümeslerin ısıtılması ve elde edilen 
külün tarımda gübre olarak kullanılması üzerine TUBİTAK destekli bir 
proje ürettik." dedi.

Atıklar enerjiye dönüşüyorAtıklar enerjiye dönüşüyor

Yaşar Çelik

Yıldıray Erzurum

Ali Germez
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DÜNYA DEVLERİ               'NIN ORGANİZASYONUNDA BULUŞTU
Savunma ve havacılık sektörlerinin dünya çapındaki dev firmaları, Türk firmalarıyla tanışmak ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek 

üzere Ankara’da buluştu. T.C. Ekonomi Bakanlığı destekleriyle, Savunma Sanayili Müsteşarlığı himayelerinde, OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nde 270 yerli 

ve yabancı firma birbirlerini yakından tanıma fırsatı yakaladı. Yerli savunma sanayinin kabiliyetlerini dünya devlerine göstermesi 
açısından büyük önem taşıyan ve Türkiye’de ilk defa düzenlen etkinlikte 4000’e yakın bire bir görüşme yapıldı.

6-8 Mart 2013 tarihleri aras nda Ankara Tica-
ret Odas  Congresium Kongre Merkezi’nde 
gerçekle tirilen Savunma ve Havac l kta 

Endüstriyel birli i Günleri, Türkiye’de ilk defa 
geni  kat l ml  bir organizasyonla sektörün büyük 
oyuncular n  yerli sanayicilerle bir araya getirdi. 3 
gün süren, 22 ülkeden 270  rman n kat l m göster-
di i Savunma ve Havac l kta Endüstriyel birli i 
Günleri; üreticilere, alt yüklenicilere, hizmet sa -
lay c lara ve kümelenmelere yeni i  a lar  olu tur-
ma imkan  tan d . 

“Türkiye stratejik önem ta yor”

Etkinli in aç l  
konu mas n  ya-
pan, organizasyon 
 rmas  Abe/BCI 

CEO’su Stephane 
Castet, Türkiye’nin 
savunma sanayi-
inin önde gelen 
ülkelerinden biri 

oldu unu ve gelecek için stratejik önem ta d n  
söyledi. Havelsan, Roketsan, Aselsan ve THY’nin 
dünya çap nda i lere imza att n  hat rlatan Cas-
tet, “Bütün bu yeterlilikler bize bu amaca ne kadar 
yakla t m z , amac m z do rultusunda ne derece 
kuvvetli yürüdü ümüzü gösteriyor. OSSA’y  or-
ta m z olarak seçmemiz, bu anlamda çok büyük 
rol oynuyor. Organizasyonda 200’den fazladan 
irket bulunuyor; dünya pazar na bakt n z za-

man büyük irketler bu pazara çok önemli çaba 
sarf ediyor. Türkiye bu anlamda Avrupa ve Orta 
Do u aras nda stratejik bir köprü görevi görmek-
tedir.” dedi. 

“ birli i olu turmay  amaçl yoruz”

OST M Savunma 
ve Havac l k Kü-
melenmesi (OSSA) 
Yönetim Kurulu 
Ba kan  Mithat 
Ertu , etkinli in 
kar l kl  i  görü -
melerinde  rmalara 
imkân ve kabili-
yetlerini göstererek 

i birli i olu turmay  amaçlad n  kaydetti. Bu 
durumun çok faydal  sonuçlar verece ini anlatan 
Ertu , bütün kat l mc lar  2014 Ekim ay nda yap -
lacak etkinli e de davet etti.

“Her iki taraf için yarar sa layacak”

OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, 
organizasyonla geçen y l Meksika’da tan t k-
lar n  ve daha sonra organizasyonu Türkiye’de 
de yapma karar  ald klar n  ifade etti. Ankara’da 
bulunan savunma ve havac l k kümelenmesinin, 
çok say da yan sanayici ve ana tedarikçinin; or-
ganizasyonun Ankara’da yap lmas  için önemli 
bir etken oldu unu vurgulayan Ayd n, kar l kl  
i birliklerinin her iki taraf için yarar sa layaca n  
belirtti. Ayd n, “Bu organizasyona OST M olarak 

her türlü katk y  
ve deste i bugüne 
kadar verdi imiz 
gibi bundan sonra 
da vermeyi hedef-
liyoruz. Savunma 
ve Havac l kta En-
düstriyel birli i 
Günleri Ankara 

sanayimiz, Türkiye ve savunma-havac l k sana-
yimiz için faydal  olmas n  temenni ediyorum.” 
dedi.

“Sektör büyüyor, gelin birlikte çal al m”

2005 y l ndan son-
ra yapt klar  de-

erlendirmelerde 
sektörde ve TAI’de 
ciddi bir büyüme 
ihtiyac n n ortaya 
ç kt n  ve bu yön-
de politikalar geli -
tirdiklerini aktaran 

TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtka l , 2006 y -
l nda yap lan stratejik anla malarla; y lda yakla k 
50 bin saat olarak ald klar  hizmeti geçti imiz y l 
sonu 1 milyon saatin üzerinde tamamlad klar n  
söyledi. 2017 y l  itibar yla bu sürenin 2 milyon 
saate ç kaca n  anlatan Dörtka l  u de erlendir-
mede bulundu: irketimizde yan sanayiyle payla-
abilece imize inand m z i  yükümüzün yüzde 

70’ini a rl kl  olarak OST M, Ba kent OSB, 
Sincan OSB olmak üzere elbette ki Eski ehir, 
Bursa, zmir, stanbul da var yard mc  sanayiyle 
payla yoruz. Her türlü detay imalat , kabraj i ini, 
tak m-aparat mastar, belli seviyeye kadar montaj, 
sac, metal ve belli seviyeye kadar kompozit i i-
mizi d ar ya yapt r yoruz. Bunu art rarak devam 
ettirece iz.

Sektörün büyümekte oldu unu belirterek konu -
mas na devam eden Dörtka l , yard mc  sanayiye 
ça r da bulunarak birlikte çal mak istedikleri 
mesaj n  verdi. Dörtka l , “Ciddi bir politika çer-

çevesinde yard mc  sanayiye kap m z aç kt r, ge-
lin birlikte çal al m. Burada bulunan yabanc  sa-
nayicilere, yüklenici konumda ki dostlar m za da 
önerim; biz dünya s n f nda üretim yapan ve pek 
çok  rma taraf ndan ödüllendirilen, global ölçekte 
rekabet gücü olan bir irketiz. Yard mc  sanayiyle 
i  yapmaktan son derece mutluyuz. Sizler de gelip 
aynen yard mc  sanayiyle i  yapabilirsiniz ve bu-
radan bir menfaat elde edebilirsiniz.” dedi.

“Ankara yüksek teknoloji 
yat r mlar n n merkezi”

Ülkemizde ilk defa 
yap lan böyle bir 
çal mada eme i 
geçen herkese te-
ekkür eden An-

kara Sanayi Odas  
(ASO) Ba kan  
Nurettin Özdebir, 
Ankara’n n savun-

ma sanayiyle yeni tan mad n , 1900’lerin ba la-
r ndan itibaren sektörle iç içe olan bir ehir oldu u-
nu dile getirdi. Özdebir, Ankara’n n Türkiye’nin 
en rekabetçi ili oldu unu, bu rekabetçili in sadece 
ekonomik büyüklük ve üniversitelerle elde edil-
medi ini gelece e yönelik potansiyelinin bunda 
etkili oldu una i aret etti. 

Ankara’n n imdiki imkân ve kabiliyetleriyle, sa-
vunma sanayinin Ankara’da olmas n  hak eden 
bir il konumunda oldu unu vurgulayan Özdebir, 
“Ankara, bu konuda he geçen gün potansiyelini 
art ran bir ilimiz. Ayn  zamanda en yenilikçi yat -
r mlar n, en yüksek teknolojide ki yat r mlar n da 
bir merkezi. Orta üstü ve ileri teknolojide en çok 
ücret ödeyen, en çok istihdam sa layan ilimiz. 6 
tane teknopark yla, 16 tane üniversitesiyle, Savun-
ma Sanayi Müste arl ’n n faaliyetleriyle i  tutma 
ekli, i  yönetme ekli de i ti. Teknoparklar m z n 

çok yüksek teknolojide, dünyada belki bir elin 
parmaklar n  geçmeyecek say da ülkenin ba ara-
bildi i çal malar  var. Bütün bunlar, Ankara’n n 
savunma sanayisini arkadan besleyen, destekle-

yen, ona itici güç olu turan ve yeti mi  eleman 
sa layan önemli kaynaklar. Sadece ehrin içerisin-
de olan 8 tane OSB ile sanayisinin alt yap s  gayet 
sa lam ve düzgün, çevreyle bar k ve geli meye 
aç k bir yap  içermekte.” dedi. 

Uzay ve havac l k OSB’si 
1 y l sonra aç l yor

Savunma Sanayi 
Müste ar  Murad 
Bayar, Kazan’da 
havac l k sektörüne 
yönelik büyük bir 
OSB’nin kurulma 
çal malar n n de-
vam etti ini, ça-
l malar n bu sene 

içerisinde tamamlanaca n  belirtti. OSB’nin önü-
müzdeki sene faaliyete geçece ini ifade eden Ba-
yar, “Bu Ankara için çok önemli bir ad m” dedi.

Bayar, Ankara sanayisine, yan sanayisine ve KO-
B ’lerine güvendiklerinin alt n  çizerek 100’e ya-
k n yabanc   rman n gelmesinin bu güveni onlar n 
da ta d n  gösterdi ini kaydetti. Türkiye’nin 
ihracat nda ton ba na de erin bin 600 dolar ol-
du unu ifade eden Bayar, Ankara’n n ihracat n n 
ton ba na de erinin ise 23 bin 500 dolar oldu una 
dikkat çekerek, Ankara’n n yaratt  kalite ve de-
erin ihracat rakamlar na da yans d n  söyledi. 

Firmalar n yapt klar  çal malar  dünya standart-
lar na uygun gerçekle tirdi ini belirten Bayar, 
savunma ve havac l k sektörünün üretiminin son 
10 y lda 4 kat; ihracat n n ise 5 kat artt na dikkat 
çekerek Ar-Ge’ye yap lan yat r mlar n ise 10 kat-
tan fazla artt n  ifade etti.

“Türkiye’de gözlem ve haberle me 
uydular n n üretimi yap lacak”

Kazan’da, havac l k sektörüne ili kin büyük bir 
OSB’nin kurulma çal mas n n devam etti ini 
hat rlatan Bayar, bu sene içerisinde OSB’nin ku-
rulu  çal malar n n tamamlanaca n  ve OSB’nin 
önümüzdeki sene faaliyete geçece ini kaydederek 
“TAI’nin yan nda, tamamen havac l k sanayiye 
adanm , bir ihtisas OSB’si kurulacak. Bu, An-
kara için çok önemli bir ad m” dedi. TAI’de uzay 
uydu entegrasyon merkezi kurma çal malar n n 
da devam etti ini dile getiren Bayar, “Merkezi 
bu sene açaca z. Türkiye’de her türlü gözlem 
ve haberle me uydusunun üretim, entegrasyon ve 
testini yapaca m z modern bir tesise sahip olaca-

z” dedi. Aselsan’ n da radar teknolojileri üzerine 
önemli bir birimini Gölba ’nda konumland raca-

 bilgisini veren Bayar, burada üst teknoloji bir 
yat r m n yap ld n  ifade etti. Ankara’n n savun-
ma ve havac l k sanayinin de ba kenti olma özel-
li ini sa lamla t raca n  vurgulayan Bayar, daha 
yolun ba nda olundu unu söyleyerek “Bundan 
sonras  önemli. 200’e yak n yerli-yabanc   rman n 
i birli i arad m z dinamizmi getirecek. Türkiye 
havac l kta muhakkak bir rekabetçi güce ula acak 
ülkedir.” diye konu tu. 

Stephane Castet

Mithat Ertuğ

Orhan Aydın

Murad Bayar

Nurettin Özdebir

Muharrem Dörtkaşlı
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Hüseyin 
Baysak 
Genel 
Sekreter
SaSaD

Beklentileri-
min üstünde 
bir organi-
zasyon olarak 
gördüm. Hem konferanslar da çok ilginç ko-
nular n yer ald n  hem de  rmalar n yete-
neklerini sergiledikleri, bire bir görü melerini 
yapabildikleri alanlar n çok iyi de erlendiril-
di ini söyleyebilirim. Üyelerimizin ve yaban-
c lar n organizasyon hakk nda ki görü lerini 
almaya çal t m zaman; kendileri bugüne 
kadar kat ld klar  etkinlikler içerisinde en iyi 
organize edilmi , en verimli bir organizasyon 
olarak tan mlad lar. Ben de onlar n görü le-
rine kat l yorum, gerçekten güzel bir çal ma 
oldu. Eme i geçenleri kutluyorum.

Türk  rmalar  temel olarak yurtd na aç l-
may  planl yorlar. hracat m z her y l art yor. 
Önceki y la göre 2012 y l nda savunma ve 
havac l k sektöründe ihracatta yüzde 43 art  
oldu. Bu e ilimi devam ettirebilmek için mut-
laka yurtd  partnerlerimizle s k  i birli ini 
geli tirecek ortamlar  bulmam z laz m. Bu or-
ganizasyon hem yabanc lar n hem de Türk sa-
vunma ve havac l k sanayi oyuncular n n bir 
araya gelebildikleri, i birli i imkanlar n  yüz 
yüze tart abildikleri bir ortam oldu. Buradan 
güzel i birliklerinin ç kaca na inan yorum. 

Jean 
Patrice 
Gros
Ortadoğu 
ve Kuzey 
Afrika 
Direktörü
Lectra

Bu orga-
nizasyonu çok be endim. Özellikle ikili i  
görü meleri  rmalar için çok yararl  oldu. 
Önceden randevular ayarland  için tan -
mak istedi im isimlerle görü mem çok kolay 
oldu. Genel olarak dünyada savunma sektörü 
çok yüksek kalibrede. Çok önemli teknolo-
jiler kullan l yor. Burada yüksek kalitede ki 
irketlerle tan maktan çok etkilendim. Or-

ganizasyon kat l mc lar ndan baz lar  uça n 
bir parças n  yaparken baz lar  da helikopterin 
bir ba ka k sm n  yap yorlar. Bu sektörde ki 
gizlilik nedeniyle ne biz onlar  çok tan yabi-
liyoruz ne de onlar bizi net tan yabiliyorlar. 
Dolay s yla bu etkinlik birbirimizi tan mam z 
için çok iyi bir f rsat oldu.

İsmail 
Hakkı 
Ateş 
Pazar 
Geliştirme 
Şefi 
TAI

Türkiye’de 
son y llarda özellikle beklenenin de üzerin-
de bir h zla ilerleyen savunma ve havac l k 
sektörü için böyle bir organizasyonun vakti 
gelmi ti. Çok do ru bir planlamayla Savun-
ma Sanayi Müste arl ’n n ve OSSA’n n 
önderli inde hem TAI, Aselsan, Havelsan, 
Roketsan gibi Türkiye’nin büyük savunma ve 
havac l k  rmalar n n hem de ba ta OSSA’n n 
üyesi olan ve uluslararas  anlamda da Türkiye 
pazar yla yak n ilgilenen yabanc   rmalar n 
kat l m yla ba ar l  bir organizasyon olarak 
planland n  dü ünüyorum. 2 günlük i  gö-
rü meleri s ras nda bizim  rma olarak 80’den 
fazla toplant m z oldu. Organizasyonun ilk 
gününde ulusal ve uluslararas  anlamda sek-
törün çok de erli insanlar n n konu malar n  
dinleme ans m z oldu. Ankara’n n böyle bir 
etkinli e ev sahipli i yapmas  çok faydal  bir 
giri imdir. 

Güner 
Koçak
Gnl. Mdr. 
Yrd.
Küçük-
pazarlı 
Aviation

Bence mü-
kemmel bir 
organizasyon. Buna benzer etkinliklere 4 
y ld r  rma olarak birkaç ülkede kat l yoruz. 
Ula makta s k nt  çekti imiz  rmalar  burada 
yak ndan tan yabilme ans n  bulduk. Do ru 
tasarlanm  ve ba ar yla yürütülmü  bir orga-
n i - zasyon 

diyebilirim. Firma olarak OSSA’n n Yönetim 
Kurulunday z. Savunma ve havac l k sana-
yinde, otomotivde ki gibi i  geli tirmek o ka-
dar h zl  olmuyor. Sonuçta burada tohumlar  
at lan çal malar n sonuçlar n  1-2 y ldan önce 
görmek mümkün de il. Çünkü bir serti  kas-
yon dönemi var,  rman n sizi tan mas  var. 
Küçük parçalarla ba l yorsunuz daha sonra 
büyüklere geçiyor. Bu bir süreç bunu bütün 
 rmalar n kabul etmesi gereken bir ey. Biz 

de zaten bu bilinçle buraday z. Ancak unu 
söyleyebilirim: u anda büyük bir maliyet 
sorunu var yurtd nda ve bugüne kadar gö-
rü tü ümüz  rmalarda müthi  derecede i ler 
var. Dolay s yla yüksek kalitede uygun  yata 
yapacak yerler ar yorlar. Bu, etkinli e olan 
ilgilerinden de belli oluyor. Biz de onlar n 
isteklerine kar l k verebiliyorsak bundan bir 
sonuç ç kar. 

Ma’en El 
Khasman
Ulusla-
rarası İş 
Yönetimi 
Başkanı
KADDB 
(Ürdün)

Organizasyonu gerçekle tiren kurumlara te-
ekkür ediyorum. lk defa yap lmas na ra -

men çok iyi planlanm , verimli bir etkinlik. 
Savunma sektöründe Ürdün ve Türkiye ara-
s nda gerçekle en i birlikleri bizleri gururlan-
d r yor. ki ülke aras nda bir çok alanda ortak 
çal malar var. Özellikle ekonomi ve savun-
ma öne ç kan iki ba l k. Daha bir çok alanda 
i birli ini art rmay  umut ediyoruz. Türk in-
sanlar  çok güvenilir. Savunma sanayinde i  
yapan Türk  rmalar  büyük kurumlar. Tekno-
lojik güç ve yap  olarak ilerideler. 

Tekin Çakmakçı
Genel 
Müdür 
Dora
Makina 

Organizasyo-
nu çok ba a-
r l  buldum. 
Son derece iyi 
dü ünülmü , 

planlanm . Küçük i letmelerimizin do rudan 

temas kurabilecekleri bir etkinlik. Düzenleyen 

ki i, kurulu  ve bu i te eme i geçen herkese 

te ekkür ediyorum. Çok faydal  oldu unu dü-

ünüyorum. Ürün bazl  bakt m zda sektör-

deki  rmalar m z n hepsi kendi kulvarlar nda 

dünya devlerinden biri olmaya adaylar, çok 

iyi gidiyorlar. 

Dominique 
Menard 
Uluslarara-
sı İşbirliği 
ve Offset 
Müdürü
Thales Air 
Systems 

S.A.S.

lki gerçekle tirilen Savunma ve Havac -

l kta Endüstriyel birli i Günleri, etkinli i 

yüksek say daki KOB  kat l m ndan dolay  

çok ba ar l yd . OSSA ile Savunma Sanayi 

Müste arl ’na bu mükemmel organizas-

yondan ötür ayr  bir te ekkürü iletmek gere-

kir. Birinci gündeki tüm oturumlar; SSM’nin 

derinlemesine konunun içinde oldu unu ve 

Amerikal , Avrupal  ve Türk  rmalar n da 

buna katk  sundu unu gösterdi. Bununla 

birlikte, Türk endüstriyel kat l m  ve offset 

üzerindeki konferanslar, Türk pazar ndaki 

imkanlar ile de er zincirindeki endüstriyel 

geli im olanaklar  ile birlikte önemli bir ilgiyi 

uyand rd .

Bu etkinlikteki anahtar ba ar  faktörü, iki gün 

boyunca Türk KOB ’leri ile birlikte ikili gö-

rü me imkanlar  sunulmas yd . Bu, bizim için 

k sa sürede birçok  rmayla görü me f rsat na 

dönü tü. Görü tü ümüz Türk  rmalar  Thales 

ile çal ma motivasyonuna sahipti. Etkinlikte 

bize k sa dönem beklentilerini sunmam za 

imkan tan d , Türk KOB ’lerinin Thales için 

üretici olma rotalar  ile ilgili  kir verdi. Bu 

etkinlik, Thales için Türk  rmalar  hakk n-

daki endüstriyel kapasitesini ve i birli i a n  

geni letmesi konusunda büyük bir f rsat oldu.

G
Ö

R
Ü

ŞL
ER

Etkinliğin ilk gününde üç 
oturum olarak konferans-
lar düzenlendi. Konfer-
anslara SSM Sanayileşme 
Daire Başkanı Bilal Aktaş, 
SSM Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanı Lütfi 
Varoğlu ve TAI TUSAŞ 
Strateji ve Teknoloji 
Yönetimi Başkanı Yılmaz 
Güldoğan oturum 
başkanlığı yaptılar.
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Uluslararas  Rekabetçilik Tebli i’nde 
2 y l n geride kald n  belirten 
KOB  ve Kümelenme Destekleri 

Daire Ba kan  Emrah Sazak, tebli in te-
melinde,  rmalara i birli i kültürü kazan-
d rmak oldu unu ifade etti. birli ini; ka-
mu-özel sektör i birli i ve birlikte ö renme 
noktas na ta mak istediklerini kaydeden 
Sazak, amaçlar n n süreci birlikte yönetmek 
ve ö retmek oldu una i aret etti. Sazak, “Bu 
süreçte bizim çok büyük bir ans m z oldu. 
Uluslararas  Rekabetçilik Tebli i ile paralel 
KOB  birli i Kümelenme Projesi’nin bera-
ber yürümesini ve iki sürecin birbirine ivme 
katmas n  temin etmeye çal t k. Bu noktada 
sizlerin de deste i ile bir mesafe kat etti i-
mizi dü ünüyorum. Bu anlay  URGE kapsa-
m nda ki faaliyetlerin kalitesine yans d . Bu 
bize çok memnuniyet veriyor. KOB  bir-
li i Kümelenme Projesi kapsam nda Sektör 
Stratejisi Raporu haz rlanmas  ba l m z 
vard . Bunu, URGE destek mekanizmas n n 
ilk aya  olan ihtiyaç analiziyle birlikte bü-
tünle tirmeye çal t k.” dedi.

Bu çal malar n ideal ihtiyaç analizinin çer-
çevesini çizen faaliyetler olaca n  kaydeden 
Sazak, ihtiyaç analizinin, tan m  güç bir yak-

la m oldu unu, analizle ilgili ortak vizyo-
nun olmas  gerekti ini vurgulad . Emrah Sa-
zak, “ htiyaç analizinin temel ilkelerini hep 
birlikte ö rendik. htiyaç analizlerinin dina-
mik metinler oldu unu, dönem dönem bun-
lar  güncellememiz gerekti ini hepimizin 
kabul etmesi laz m. Neticede bunlar, bizim 
de er zincirimizde yer alan,  rmalar m z n 
yol haritas  niteli indeki metinler. Bu kat -
l mc  anlay la,  rmalar n, de i en ihtiyaç-
lar n  bu strateji metinlerimize dahil ederek 
yolumuza devam edece iz. ” diye konu tu. 

URGE projelerine bilgi yönetim sistemi
Önümüzde ki dönemde önem verdikleri çal -
malardan birinin “URGE projesinin 
tara  ar n  bir yönetim sistemiyle 
daha etkin bir ekilde bir araya 
getirmek” oldu unu anlatan 
Sazak, “Bu çal malar m z  
sonland rmak üzereyiz. Sizle-
re Bu noktada çok önemli roller 
dü ecek. URGE projelerinin bir 
web sitesi olacak. Bu site, hepimiz 
için ö renme ortam , bilgi payla ma 
i levini görecek, ileti imimizi sa la-
yacak. Sizleri yak n bir zamanda bu 
amaç çerçevesinde davet edece iz ve 

projelerinizle ilgili temel süreçleri bilgi yöne-

tim sistemine girerek, birbirimizden ö renme 

sürecini daha etkin hale getirece iz.” dedi. Sa-

zak ayr ca URGE Projeleri Haz rlama ve Uy-

gulama K lavuzu haz rland  bilgisini verdi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan  Nihat Ergün, deneti-

min zay f oldu unu dü üncesiyle 
baz  pazarlara dü ük kalitede ve 
standarda uygun olmayan ürün-
ler göndermenin Türkiye'nin 
gelece ini karartmak oldu unu 
söyledi. Ergün, Türk Standartlar  
Enstitüsü (TSE) Kalite Ödülleri 
Töreni'nde, ''Marifet iltifata tabi-
dir''' sözünü hat rlatarak, iyi i ler 
yapana bundan dolay  te ekkür 
etmenin, onu ödüllendirmenin ve ülkede iyi i -
ler yap ld n n görülmesini sa laman n güzel 
bir ey oldu unu, bunun iyi i ler yapacaklar  
da motive edece ini kaydetti. 

Tüketicilerin sat n ald klar  mal ve hizmetin 
kalitesini, standard n  kendileri için denetleyen 
bir kurumun varl na dair bir güven duygusu 
içinde olmak istediklerini ifade eden Ergün, 
''O, kamu otoritesidir, onun görevlileridir. TSE 
ve ona paralel çal an di er kurum ve kuru-
lu lard r. Uygun kalite ve standart olmad na 
dair yayg n bir kanaat ortaya ç kt  takdirde 
insanlar n sanayiye olan güveni de devlete olan 
güveni de zedelenir.'' dedi.

Ergün, TSE'nin y llard r bir güven kurumu 

olarak ülke sanayisine, üreti-
mine, ihracat na ve tüketici gü-
venine yapt  katk n n önemli 
oldu una i aret ederek, unlar  
kaydetti: Ama bundan sonraki 
süreçte daha da önemli olacak. 
Bizim standard , kaliteyi bundan 
sonra daha dikkatli ele almam z 
laz m. Çünkü bizim rekabet gü-
cümüz art k oralardad r. Katma 
de er dedi imiz eylerden biri 
de kalite katmakt r, standart ge-

tirmektir, uluslararas  standart organizasyon-
lar n n içinde olmakt r, standartlar  belirleyen 
ülkelerden biri olmakt r. Bu komitelerde daha 
fazla özel sektör ve üniversite temsilcisinin bu-
lunmas  ve standartlar  belirleyen yerde bizati-
hi olmak son derece önemlidir.

''Bir kötünün 7 mahalleye zarar  olur''

''Bir kötünün 7 mahalleye zarar  olur'' diyen 
Ergün, ihraç edilen ürünlerin gitti i pazar-
larda kalite ve standart ikayeti oldu unda 
bunun Türkiye'de üretilen bütün ürünleri le-
keleyen, i ini iyi yapanlara da zarar veren bir 
tablo ortaya ç karaca n  dile getirdi. Nihat 
Ergün, unlar  kaydetti: 

''Ba ka ülkelerin tüketicilerinin de haklar n  
korudu umuzu, o kalite ve standartlarda mal 
ve hizmet üreten bir ülke oldu umuzu bütün 
dünyaya göstermemiz gerekir. Yoksa baz  
pazarlara 'Nas l olsa orada denetim zay ft r, 
istedi imiz mal  göndeririz' diye dü ünerek 
dü ük kalitede ve standarda uygun olmayan 
ürünler göndermek gelece imizi karartmak-

t r. TSE'nin art k sadece belge veren, sonra 
bu belgeyi unutan bir kurulu  olmad n  vur-
gulayan Ergün, TSE belgesinin dünyan n her 
yerinde güven duyulan bir belge haline gel-
mesi için, sonras nda belgeye uygun kalite ve 
standartlar n devam edip etmedi ine yönelik 
denetimlerin mutlaka yap lmas  gerekti ini 
ifade etti. 

p
bunlar, bizim 
rmalar m z n
ler. Bu kat -
i en ihtiyaç-
dahil ederek 
ye konu tu. 

im sistemi
rdikleri çal -

esinin 
iyle 

r 
miz
ma
la-

a bu 
z ve 

Sazak: İhtiyaç analizleri
firmaların yol haritasıdır

Kalite, sanayiye olan güvenin teminatı

Kümelenme Araçları Eğitim Programı’nda konuşan T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ 

ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, ihtiyaç analizlerinin dinamik metinler olduğunu 

belirterek, “Dönem dönem bunları güncellememiz gerektiğini hepimizin kabul etmesi lazım. Neticede bunlar, 

bizim değer zincirimizde yer alan, firmalarımızın yol haritası niteliğindeki metinler.” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kalite Ödülleri Töreni'nde,  “Uygun kalite ve standart olmadığına 

dair yaygın bir kanaat ortaya çıktığı takdirde insanların sanayiye olan güveni de devlete olan güveni de zedelenir.'' dedi.

Emrah Sazak
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı

Türk Standartlar  Enstitü-
sü (TSE) taraf ndan OS-
T M Organize Sanayi Bölge 

Müdürlü ü‘nde 19-20 Mart 2013 ta-
rihlerinde belge yenileme tetkikler 
gerçekle tirildi. Tetkiklerde TS EN 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sis-
temi, TS-EN-ISO 14001:2004 Çevre 
Yönetim Sistemi ile TS 18001:2008 

 Sa l  ve Güvenli i (OHSAS) Yö-
netim Sistemi kapsam nda yap lan ça-
l malar incelendi.

OST M OSB Müdürlü ü bünyesinde 
bulunan birimlerde ki incelemelerde 
ve standartlar n öngördü ü faaliyet-
lerin denetiminde bir eksiklik tespit 
edilmedi. Tetkikin ard ndan kapan  
toplant s nda izlenimlerini aktaran 
TSE yetkilileri, mevcut belgelerin de-
vam  yönünde görü  bildirdi.

TSE’den tam not

Bakan Nihat Ergün, TSE Kalite Ödülleri'nde en büyük ödül olan Platin Ödülü'nü kamu alanında 
alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a, özel sektör 
alanında alan E.C.A Presdöküm Sanayi adına Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye 
Akçen'e ödüllerini takdim etti. 
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“Aynı yöntemlerle 
başarı sağlamak istiyoruz”

Diploma için sahaya indiler

Türk-Arap Sanayi birli i 
Konferans  e itim progra-
m n  kapsam nda, KOS-

GEB taraf ndan  ülkemize davet 
edilen Filistin, Irak, M s r, Tunus 
ve Libyal  heyetler OST M’i zi-
yaret ederek çal malar hakk nda 
bilgiler ald . Aralar nda bakanl k, 
sanayi ve ticaret odalar , yat r m 
bankalar  ve i adamlar n n bu-
lundu u konuklara OST M’in 
üniversite-sanayi projeleri, kümelenme 
çal malar , organizasyon yap s  ve faa-
liyetleri anlat ld . Kendi ülkelerinde de 
benzer yap lar  olu turmak ve ayn  yön-
temlerle ba ar  sa lamak istediklerini 
anlatan heyet üyeleri, Türkiye’ye des-
teklerinden dolay  te ekkür ederek i bir-
liklerinin daha da art r lmas n  istediler. 

“Gönül ba m z var”

Konuklar  OST M’de a rlamak-
tan mutluluk duyduklar n  dile 
getiren OST M Yönetim Kurulu 
Ba kan  Orhan Ayd n, OST M 
modelini bölge ülkelerinde uy-
gulamak için çal malar yap ld -

n  hat rlatt . Orta Do u co raf-

yas nda ki ülkelerin 
Türkiye’yle gönül 
ba  oldu unu ifade 
eden Ayd n, “Sizlerle 
dostluk ve karde lik 
ve gönül ba m z var. 
Ticari ve sosyal tüm 
projelerde beraber 
olmak bizi memnun 
eder. OST M’i kendi-
nizin bir çal ma o  si 
olarak dü ünebilirsi-
niz.” dedi.

Çankaya Üniver-
sitesi ö rencileri 

yakla k 5 y ld r bitir-
me projelerini OST M 

 ve n aat Makineleri 
Kümesi ( M) firma-
lar nda gerçekle tiri-
yor. En az 2 ki ilik ö -
renci grubu ile onlara 
dan manl k eden ö -
retim görevlileri tara-
f ndan yürütülen saha 
çal mas nda Ulusla-
raras  Ticaret Bölümü 
son s n f ndan toplam 
32 ö renci firmalar için 
çözümler üretecek. 

2 ay sürecek saha çal mas nda firma-
lar n üretim, pazarlama, ihracat gibi 
konularda ya ad klar  ve gerekli za-
man ve personel ay ramad klar  için 
sonuçland ramad klar  problemlerin 
çözümü amaçlan yor. Üniversitede 
ald klar  teorik bilgileri çal ma ha-
yat nda uygulama ans  yakalayan 
Çankayal  ö renciler, proje bitimiyle 
birlikte mezun olma hakk  kazanacak.

Uluslararas  Ticaret Bölümü’nden 
32 ö renci bu dönem 15 M firma-
s  için; Yurtd  Pazar Ara t rmas , 
Ülke Raporlar  Haz rlama, Uluslara-
ras  Fuar Ara t rmas , D  Ticaretin 
Finansman  Çal mas ,  Plan  ve h-

racat Stratejilerinin Haz rlanmas , h-
racat Sözle melerinin Düzenlenmesi, 
Devlet Destekleri- hracat Te vikleri 
Çal mas , Gümrük Formaliteleri ve 
Uluslararas  Nakliyat ba l klar nda 
proje haz rlayacak.

Çankaya Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ziya Burhanet-
tin Güvenç, her ö rencinin 
mutlaka bir sanayi kurulu u 
ile birlikte çal arak alan yla 
ilgili proje geli tirmesi gerek-
ti ine i aret etmi ti. Güvenç, 
“Sahaya inmeyene diploma 
yok” diyerek proje çal mas  
yapmayan ö rencilerin diplo-
mas n  imzalamayaca n  be-
lirtmi ti. 

Üniversite-sanayi i birli inin 
güzel bir örne i olan uygu-
lama Çankaya Üniversitesi 

Uluslararas  Ticaret Bölümü Ö re-
tim Görevlisi Dr. Fedai Uzun ile OS-
T M  ve n aat Makineleri Kümesi 
( M) Koordinatörü Bülent Çil tara-
f ndan koordine ediliyor. 

Proje haz rlanacak 15 firma ve ku-
rum: Erdem Maden Makina, Geomet-
ri Makine, ns Makine Beton Santral-
leri, Karke Makine, Mos Medikal, 
Neta  Makine, OST M Endüstriyel 
Yat r mlar ve letme A. ., OST M 
OSB Bölge Müdürlü ü, Özdekan Ka-
uçuk, Özkara Hidrolik Makina, Say-
g l  Makina, Soysal Hidrolik, Rulman 
Servisi, Üstünel Eksoz, Zübeyir Ma-
kina

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü son sınıf öğrencileri 2012-2013 akademik 

dönemi bitirme projeleri için OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) firmalarında 

çalışmalara başladılar. 

ABD-Japonya Ticari İlişkileri
ABD'de demokratlar Japonya ile Serbest Ticaret 

Anlaşması görüşmelerine ilişkin kaygılarını dile 

getirerek, ABD Başkanı Barack Obama'yı Japonya'nın 

Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerine dâhil olması 

durumunda otomotivde Japonya'ya uygulanmakta olan 

mevcut tarifelerin devam etmesi gerektiği hususunda 

uyardı. Demokratlardan gelen uyarı, Japonya Başbakanı 

Shinzo Abe'nin Trans-Pasifik Ortaklığına katılmak için 

ilgisini ifade etmesinden sonra geldi.

S&P'den Güney Afrika'ya Not İndirimi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & 

Poor's, Afrika'nın en büyük ekonomisinin kredi notunu 

ülkenin maden endüstrisinde devam eden grevlerden 

kaynaklanan siyasi ve toplumsal huzursuzluklardan 

dolayı düşürdüğünü açıkladı. Güney Afrika'nın notunu 

negatif görünümlü olmakla beraber BBB'ye indiren S&P, 

böylece bu ülkenin notunu Brezilya, Rusya ve Meksika 

gibi ülkelerin notuyla aynı seviyeye getirmiş oldu.

Çin Komşularıyla İlişkilerini Geliştiriyor
Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi yaptığı açıklamada; 

geçtiğimiz yılsonu itibarıyla, Çin'in komşularıyla yaptığı 

ticaretin Avrupa ve Amerika ile yapılan toplam ticareti 

geçerek 1,2 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Yang 

böylesi bir dış ticaret hacminin beklentilerinin çok 

üzerinde olduğunu söylerken, gelecek dönemde daha da 

artabileceğini belirtti. 

Nijerya Kıtanın En Büyük

Ekonomisi Olabilir
Ekonomistler, Afrika'nın en yoğun nüfuslu (165 

milyon) ve en fazla petrol üretimine sahip ülkesi olan 

Nijerya'nın, milli hâsıla bakımından önümüzdeki birkaç 

yıl içinde Güney Afrika'yı geçerek kıtanın en büyük 

ekonomisi olacağını öngörüyor

Euro Bölgesi İhracatı Geriledi
Euro Bölgesi'nde ihracat 4. çeyrekte son 3 yıldan biraz 

daha uzun bir süredir ilk kez gerileme gösterirken, 

borç krizinin resesyonu derinleştirmesiyle yatırımlar da 

azalma gösterdi. Euro Bölgesi'nden çıkan sevkiyatlar 

2012 yılının son 3 ayında %0,9 düşerek gayri safi yurt 

içi hasılanın (GSYH) %0,6 gerilemesine yol açtı. İhracat 

bundan önce en son 2009 yılının 2. çeyreğinde düşüş 

göstermişti. Öte yandan ithalat da 4. çeyrekte %0,9 

düştü.

Brezilya Vergi İndirimlerine Hazırlanıyor
Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff son yedi ay 

içinde beklenenden fazla artan tüketici fiyatlarını 

dizginlemek amacıyla dizel ve etanol üzerinde federal 

vergi indirimi planlıyor. Hükümet yetkilisi yaptığı 

açıklamada başlangıçta Temmuz için planlanan 

vergi indirimlerinin enflasyonu iki ay içinde Merkez 

Bankası'nın hedefinin %6,5 seviyesinin üst sınırına 

yaklaştıracağını belirtti. Yakıt vergi indirimi ile özellikle 

toplu taşıma maliyetlerini ucuzlaştırmak hedefleniyor.

KISA KISA
Arap ülkeleri 

OSTİM modelini 
uygulamakta 

kararlı

Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç
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Polis Amca öğrencileri OSTİM’i tanıdı

KOBİ’lere ‘halka arz’ çağrısı

Okul Müdürü Mete K z lkaya, Fen 
ve Teknoloji Ö retmeni sma-
il Dönmez ve Teknoloji Tasar m 

Ö retmeni Seracettin Gürbüz’le birlikte 
OST M’e gelen grup, ilk olarak OST M 
Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n’la 
bir araya geldi. 

Ö rencilere meslek tercihleri hakk nda 
sorular soran Ayd n, ba ar  için azimli ol-
mak ve çok çal mak gerekti ini hat rlatt . 
OST M’in imkanlar ndan da bahseden Ba -
kan Ayd n, “OST M Türk sanayisinin temel 
ta lar ndan biridir. Burada yer alan 5 bin 
i letme 17 ana sektörde üretim yap yor ve 
ülke ekonomisine önemli katk lar sa l yor. 
Kariyerinize burada yön vermek isterseniz 
OST M ve  rmalar  olarak sizlere her za-
man kap m z aç k.” dedi.

Ziyaretin ard ndan ye il bina konseptli OS-

T M Yönetim Merkezi gezildi. Yenilenebi-
lir Enerji ve Çevre Teknolojileri Küme Ko-
ordinatörü P nar Yalman, OST M Yönetim 
Merkezi’nin; s nma, yal t m ve yenilenebi-
lir kaynaklara yönelik yap  ve in at tekno-
lojisi ile ilgili bilgilendirme yapt . OST M 
nsan Kaynaklar  Koordinatörü Ufuk Okan 

Güvendiren ise meslek seçimlerinde dikkat 
edilmesi gereken konular  anlatt . 

Ö renciler daha sonra OST M Vakf  Ge-
nel Sekreteri Gülnaz Karaosmano lu’yla 
birlikte OST M’li  rmalar  ziyaret ederek 
üretim süreçlerini yak ndan tan ma f rsat  
buldu. 

Polis Amca lkö retim Okulu Ö rencileri, 
Bilim Kahramanlar  Turnuvas ’n n Ankara 
 naline kat lan tek devlet okulu olmu  ve 
lham Verici Tak m Ödülü’nü alm t .

Destek program na 280 ba vuru

stanbul Menkul K ymetler Borsas  
( MKB) Geli en letmeler Piyasa Mü-
dürü Fuat Korhan Ery lmaz, MKB 

Kotasyon Müdürü Sertaç Karaa ao lu ve 
KOSGEB Finansman Daire Ba kan  Meh-
met Ömerbeyo lu ve MKB uzmanlar  
OST M‘li sanayicilere ‘halka arz’ hakk nda 
bilgiler verdi. MKB yetkilileri “Halka Arz 
Seferberli i” ba l  alt nda kurumsalla -
man n önemini anlatt lar. KOSGEB Finans-
man Daire Ba kan  Mehmet Ömerbeyo lu, 
KOSGEB‘in bu a amada sa lad  destekle-
ri aç klad .  Ömerbeyo lu, “Biz, ilk olarak 4 

ubat-4 Nisan 2011 tarihleri, aras nda KOS-
KEB, SPK, MKB ve Türkiye Sermaye Piya-
sas  Arac  Kurumlar Birli i’yle bir araya gel-
dik ve bir protokol haz rlad k. Bu protokolle, 
MKB ve SPK nezdinde halka arza ili kin 

maliyetlerin a a ya çekilmesi hususunda 
yap labilecekleri dü ündük. Hem MKB hem 
SPK kendileri taraf ndan yap lan hizmetlerin 
kar l ndaki masra  ar  10/1 oran na kadar 

dü ürdüler. Bu 
KOB ’ler lehi-
ne çok güzel bir 
geli meydi. Ama 
biz KOSGEB 
olarak bunlarla 
da yetinmedik; 
protokolü bir 
destek modeli 
haline getirdik ve 

“Geli en letmeler Piyasas ” ad  alt nda bir 
destek program  hayata geçirdik. Program 
çerçevesinde 10/1’e dü en maliyetin kalem-
lerine göre yüzde 75 ile yüzde 100 ‘ünü geri 

dönü süz yani hibe olarak biz kar l yoruz. 
100 liraya yap lacak i letmenin maliyeti 
10 liraya dü üyor. 10 liran n da, yakla k 
7,5 liras  KOSGEB taraf ndan kar lan yor, 
KOB ’lere de 2,5 lira civar nda bir maliyet 
te kil ediyor”  dedi. Mehmet Ömerbeyo lu, 
bu destek program n n 1.5 y ld r uyguland -

n , 280 KOB ’nin ba vuru yapt n  ve 41 
talebin kabul edildi ini ve 7’sinin halka arz 
edildi ini ifade etti.

“Halka arz sermayeyi güçlendirir”

Her sektörde artan rekabetin, irketlerin kar 
marjlar n n dü mesine, maliyetlerin artma-
s na ve mü teri bulmalar nda güçlüklere yol 
açt na dikkat çeken MKB Kotasyon Mü-
dürü Sertaç Karaa ao lu, yurt d  pazarla-
r n çok daha rekabetçi ortamlar içerdi ini, 
KOB ’lerin yurt içi ve yurt d nda büyük 

sermaye sahibi irketlerle rekabet etmek zo-

runda oldu unu 

söyledi. Rekabet 

edebilmek içinde 

sermayenin güçlü 

olmas  gerekti-

ini vurgulayan 

Karaa ao lu, bu-

nun için ilk ad -

m n, güçlü olan bir ortak bularak projelerin 

desteklemesi gerekti inin alt n  çizdi. Kara-

a ao lu, bu yöntemin kontrol mekanizmas -

n , ileriye dönük kararlar  ve kar  payla mak 

zorunda b rakt n , halka arz da ise bir de il 

binlerce orta n olaca n , daha yüksek iv-

melerle yükselecek irket ortam nda yönetim 

ve kontrol mekanizmas  sa lanabilece ini 

belirtti. 

Geli en letme-
ler Piyasas  Mü-
dürü Fuat Korhan 
Ery lmaz ise Ge-
li en letmeler 
Piyasas  ba l k-
l  sunum yapt . 
KOB ’lerin halka 
aç lmamas n n 

ba l ca nedeni olarak bilgi eksikli ini göste-
ren Ery lmaz yeterli bilgi verilerek bu sorun-
lar n yüzde 90' n n çözülebilece ini söyledi.

“Firmalar m za yarar  olacak”

OST M Yönetim 
Kurulu Ba kan  
Orhan Ayd n da 
bu piyasa hakk n-
da bilgi sahibi ol-
man n KOB ’ler 
aç s ndan önemi-
ni vurgulayarak, 
“ u anda stanbul 

Menkul K ymetler Borsas ’nda KOB ’lerimi-
ze yönelik olarak büyük bir ilgi ve heyecan 
var. Onlar  borsaya açma konusunda bir irade 
var. Bunu da dikkate alarak uzmanlar m z s-
tanbul ‘dan buraya geldiler. Bizler de sadece, 
sizleri bulu turma görevini yapm  olduk. 
n allah bu bulu ma sonucunda OST M‘de 

yeni dinamizm ile bu piyasaya 10 tane  r-
mam z  açmal y z. Buna hepimiz beraber 
çaba sarf edelim. Ne yapmam z gerekiyorsa 
bunun yolunu bulal m, bunun  rmalar m za 
çok yarar sa layaca  da kesin, çünkü örnek-
leri de var” dedi. 

Bilim Kahramanları Turnuvası’yla adını Türkiye’ye duyuran Polis 
Amca İlköğretim Okulu öğrencileri OSTİM‘i ziyaret ederek, OSTİM ve 
kurumları hakkında bilgiler aldı. 

Kurumsallaşmanın, aile şirketlerini uzun ömürlü hale getireceğine dikkat çeken İMKB uzmanları, “yurt içi ve yurt dışındaki büyük şirketlerle 
rekabet etmek istiyorsanız sermayenizin güçlü olması lazım. Sermayenin güçlü olmasının da iki yolu var. Birincisi, parası olan sermaye gücü 

verebilecek, projeleri realiteye çevirecek bir ortak alacaksınız ya da halka arz gerçekleştireceksiniz.” dedi.

Mehmet Ömerbeyoğlu

Sertaç Fuad Karaağaoğlu

Fuat Korhan Eryılmaz

Orhan Aydın
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Tahsilat Sorununun 
Kaynağı

Ülkemiz ticari hayat n n en önemli 
konular ndan biri tahsilat sorundur. 
Mal ya da hizmet sat  yap lmakta 
ve fakat tahsilatlarda hem ticari hem 
de hukuki yoldan bir hayli güçlük ya-
anmaktad r. Ticari yönden güçlük 

ya aman n üç nedeni bulunmaktad r: 
Birincisi Kamunun ödemelerini zama-
n nda yapmamas  ve key   davranma-
s d r. kincisi, irketlerimizin i letme 
sermayesi eksikli idir. Son olarak da 
Merkez Bankam z n ülkemizde yarat -
lan de erler üzerinden de il de döviz 

üzerinden para yaratmas d r. nsanla-
r m zda ahlak eksikli i sebep de il, 
yukardaki sayd m nedenlerin sonu-
cudur. Hukuki yoldan tahsilatlarda ise 
sorun hukuk sistemimizin eleman, bil-
gi, teknoloji ve belge eksikliklerinden 
dolay  hukuki sürecin geç i lemesidir.

Kamu yapt  ihalelerde ya da kamu 
kurumlar n n ald  sarf malzemele-
rinde tahsilat tam bir faciad r. Örne in 
kamu hastaneleri. Acil malzemeler 
d nda demir ba  ödemelerini nerdey-
se iki ila dörte y la varan gecikmeler-
le ödemektedir. Ancak bu sat lar n 
KDV’lerini maliye bir ay içinde tah-
sil etmektedir. KDV gecikmelerine 
ise  göz dahi açt rmamaktad r. Keza 
Kamunun ihracatta KDV iadeleri ise 
ba ka bir trajedi. KDV iadesini alabil-
mek için olmad k engeller ç kabilmek-
tedir. Burada da kamu kendi alaca  
KDV’yi sat tan bir ay sonra tahsil 
için her türlü yolu kullanmaktad r. Bu 
durum i letmelerde zaten eksik olan 
i letme sermayesini iyice yok etmek-
tedir. Kamu bu yöntemi ile irketleri 

pazarda daha varl k göstermeden yok 
etmektedir.

irketlerimizdeki i letme sermayesi 
eksikli i di er bir sorundur. irketleri-
miz istikrars z pazarda faaliyete ba la-
mak zorunda kalmaktad r. Ülkede her 
an kambiyo, kur, pazar, faiz ve siyasi 
kriz ç kma ihtimali vard r. Bu ortam-
da müte ebbislerin bilgi eksikli i de 
devreye girmesi ile h zla i letme ser-
mayesi erimesi olmaktad r. Rekabetin 
yo un olmas , kay t d l n a r bas-
mas  ve üretim süreci d nda alanlar n 
(gayrimenkul) rant n n yüksek olmas  
irketlerin karl l n  yok etmekte ve 

i letme sermayesinin güçlenmesine 
engel olmaktad r.

Ekonomimizde Merkez Bankas  tara-
f ndan para emisyonu döviz ya da ha-
zine kâ tlar  üzerinden olmakta. Bu 
iki kalemin de reel ekonomi ile ili kisi 
bulunmamaktad r. Ülkemizdeki para 
sirkülasyonu kalp ile akci er aras nda-
ki küçük kan dola m na benziyor. Bü-
yük kan dola m  olan vücuttaki tüm 
hücrelere kadar temiz kan n ula t r l-

mas na benzer bir i lemi Merkez Ban-
kam z yapmamaktad r. Bu da birçok 
KOB ’nin ölmesine neden olmaktad r. 

Kamu, özel sektörden ald  sarf mal-
zemeleri, demirba  yat r mlar , alt 
yap  yat r mlar  ve KDV iadelerini 
geciktirmeden yapmal d r. Ödene-

i ya da bütçesi olmayan kalemlerde 
al ma geçerek i letmeleri nakit s k n-
t s na sokmamal d r. Kamu kendisine 
kesilen faturalar n bedelini ödemeden 
KDV’sini istememelidir.

Mali sistemimiz üretimi ve temel tüke-
timi de il, rant  ve lüks tüketimi vergi-
lendirmelidir. Üretim yapan irketler 
üzerindeki i letme sermayesini eriten 
vergi ve uygulamalardan vazgeçmeli-
dir.

Merkez bankam z Yurt d ndan borç 
olarak al nan dövizler kar l  para 
basmamal d r. Para basacak ise iç tü-
ketimdeki KOB  ve bireylerin borç-
lanmalar  ya da ihracat kar l  üreti-
len senet ve kredi kart  alacaklar  için 
para üretmelidir. 

efik ÇALI KAN

sefik.caliskan@ostimyatirim.com
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Bora Yaşa

Küresel ekonomide, Çin en h zl  büyüme 
oran na sahip ülkelerden biridir. Eko-
nomi ortalama  %7-8 oran nda büyüme 

göstermektedir. Bu büyüme, küresel anlamdaki 
rakiplerinin büyüme oranlar na göre oldukça 
yüksektir. Çin pazar nda baz  sektörlerdeki büyü-
me oran , ülkelerin ortalama büyüme oran ndan 
çok daha yüksektir. En h zl  büyümenin görül-
dü ü sektör t bbi cihaz sektörüdür. Bu sektörde 
senelik %14-15 oran nda büyüme gözlenmekte-
dir. Çin’deki  t bbi cihaz sektörüne bakt m zda 
son derece parçalanm  bir yap  görülmektedir. 
Bu alanda faaliyet gösteren irili ufakl  yakla k 
12.000 irketten olu maktad r. Bununla birlikte 
ortalama y lda 1.000 yeni t bbi cihaz üreticisi pa-
zarda boy göstermektedir. Pazar n mali boyutuna 
bakt m zda ise t bbi cihaz pazar n n büyüklü ü 
Çin’de 30 milyar dolard r. Bu rakam n 2015 de 
69,5 milyar dolar olmas  bekleniyor. 2011 y l  
rakamlar na bakt m zda Japonya, Asya marke-
tinin lideri konumundad r. Ancak 2015 y l nda 
öngörülen rakamlara göre Çin’in, Japon pazar n  
geçerek t bbi cihaz alan nda Asya’da birinci s -
raya yerle mesi bekleniyor.Bunun sebepleri: Çin 
ekonomisinin h zla geli mesi, ya l  nüfusun art-
mas  ve bu insanlar n daha s k doktora gitmeleri 
son olarak da h zla yükselen nüfustur. Böylesine 
büyük bir at l m özel sektörün tek ba na yapabi-
lece i bir ba ar  de ildir. Bu ba ar n n en önemli 
sebebi ise Çin devletinin t bbi cihaz sektörünü 
öncelikli sektör olaralarak kabul etmesi ve buna 
uygun politikalarla desteklemesidir. Çin devleti 

t bb  cihaz sektörünün geli mesi için te vik ve 
offset uygulamar n  en iyi ekilde kullanmakda-
d r. 

Çin'in t bbi cihaz pazar nda büyümesini sa layan 
belli ba l  faktörler unlard r:

ABD, Japonya, Almanya ve ngiltere gibi ülke-
lerin ço unun Çin'de Ar-Ge ve üretim tesisleri 
bulunuyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri 
ise ucuz i  gücüdür.  gücü sadece vas fs z ele-
manlarda de il kali  ye elemanlarda dünya stan-
dartlar n n çok alt nd r. yi e itimli ve tecrübeli 
bir mühendisin Çin’de bir  rmaya y ll k maliyeti 
$2000-$10000 aras nda de i mektedir. Bu ra-
kam ABD’de $80000-$100000 aras ndad r. Bu 
da dünyaca ünlü t bbi cihaz üreticilerinin Çin’de 
üretim yapmas  aç s ndan i tahlar n  kabartmak-
tad r. Ayr ca ham madenin dünya piyasa na göre 
daha uygun olmas da önemli etkenlerden biridir. 
Üretilen t bb  cihazlar n klinik deneyleri de çok 
önemli bir yer tutmaktad r. Bat  ülkelerine göre 
Çin’de üretilen t bbi cihazlar n klinik testleri 
üçte bir  yat na yap lmaktad r. 

2009 y l nda yürülü e giren yeni sa l k reformu-
nun bir parças  olarak, Çin’deki k rsal alandaki 
hastane ve sa l k kurulu lar nda artan kamu ya-
t r m  yüzünden ülkedeki t bbi cihaz pazar nda 
çok büyük bir hareketlilik olmu tur.  Kamunun 
yapt  tüm al mlarda yerli ürün önceli i esast r. 
Bu sebepten dolay  kamu hastaneleri için al nan 
t bbi cihazlar n %80 yerli üretimdir. Kalan %20
’lik yabanc  pay  için Çin devletini özel te vik-

lerle teknoloji transferleri yaparak ürünleri tama-
men yerlile tiriyor. Devlet AR-GE çal malar na 
çok büyük önem veriyor. Shanghai ehrinde dev-
let taraf ndan  nanse edilen çok büyük AR-GE 
merkezleri bulunmaktad r. Geli tirilen ürünler 
ve bilgiler sadece büyük i letmelerle de il küçük 
ve orta büyüklükteki t bbi cihaz üreticileri ile de 
payla l yor. Böylelikle  rmalar n yenilikleri ya-
kalamalar  ve uluslararas  alanda rakiplerini ile 
yar abilecek konuma gelmeleri sa lanmaktad r. 
Çin’nin en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri de  
Zhangjiang High-Tech Parkt r. Burada bir çok 
ünlü dünya markalar n Ar-Ge merkezleri faaliyet 
gösterimektedir.

Çin devletinin yabanc  yat r mc y  çekmek için 
uygulad  te vikler, t bbi cihaz alan ndaki büyü-
me için önemli etkenlerden biridir. Ülkeye yat -
r m yapmak isteyen giri imcilere 20 y ll na üre-
tim yapaca  topra , elektrik ve suyu hiçbir ücret 
talep etmeden vermektedir. Bununla birlikte ilk 3 
y l i letmelerden gelir vergisi almamakta ve ikin-
ci 3 y lda da ise %50 oran nda vergi indiriminden 
yararlanmalar  sa lanmaktad r. Çin devletinin 
yabanc  yat r mc lar  çekmek için bir di er te vi-
ki ise serbest bölgelerin say s n n fazla ve etkin 
olmas d r. Bu sebeplerden dolay  dünyaca ünlü 
t bb  cihaz üreticileri üretim ve Ar-Ge merkezle-

rini Çin’e ta m lard r. Bu da Çin‘e daha fazla 
i  olana , daha fazla milli gelir sa lamaktad r. 
Ayn  zamanda da teknolojiye sahip olurken daha 
az maliyet demektir. 

Çin Devletinin yapt  uygulamalar ve te vikleri 
sayesinde son 10 y lda t bbi cihaz marketindeki 
ithalat rakam n  %85 ten %20 ye dü ürmeyi ba-
arm t r. Uygulamalardaki ba ar  sadece Asya 

pazar n  domine etmekle kalmam   dünyada ki 
t bbi cihaz marketininde de söz sahibi olmas n  
sa lam t r. Devlet yerli al m  te vik etmek amac  
ile ‘Çin için Çin’den’  krini toplumun her kem-
sine ba ar  ile yaym t r. Biz de ülkemizde ayn  
ekilde yerli üreticilerimize kamu al mlar nda ön-

celik tan mal y z. Daha kaliteli ürünler üretmek 
ve dünya markalar  ile yar abilmek için devlet 
deste iyle AR-Ge merkezleri ve tekno parklar 
kurmal y z. Buradan elde edilen yeni teknolo-
jilerin orta ve küçük büyüklükteki i letmelere 
adil ekilde da t larak, t bbi cihaz sektörünün 
geli tirilmesi gerekmektedir. Öncelikli hede  -
miz toplumun her kesimine ‘TÜRK YE Ç N 
TÜRK YE’DEN’  krini yerle tirmek olmal d r. 
Çünkü kalk nma topyekün yap lan çal malarla 
sa lanacakt r. 

Artan rekabet ko ullar , endüstrilerde-
ki verimlilik çabalar n  art r yor. Bu 
alanda gerçekle tirilen yat r mlar n 

odak noktalar ndan birini ise h z kontrol sis-
temleri olu turuyor. Enerjinin en yo un olarak 
tüketildi i fan, pompa ve kompresör 
uygulamalar nda yayg n olarak 
kullan lan h z kontrol sistem-
leri, kullan ld  motorun 
devrini düzenleyerek opti-
mum enerji tasarruf oran-
lar na ula lmas na arac l k 
ediyor.

OST M’li sanayiciler ‘AC 
Motor H z Kontrol Cihazlar  
Semineri’nde Sinamics V20’nin 
kullan m yla ilgili bilgiler ald . Üç 
oturum olarak planlanan seminerde ürün yöne-
ticileri Aykut Teker ve Mehmet Y lmaz ciha-

z n teknik özellikleri ve uygulama detaylar n  
anlatt . 

Teker ve Y lmaz u bilgileri verdi: Bir at yar -
nda zemin sonucu etkiler, ba ka bir deyi le 
her at, her zeminde ko amaz. Sürücülerde 

de buna benzer olarak uygulama tipi 
önem ta r. Sinamics V20’de yer 

alan ve uygulama tipine göre 
seçilen makrolar sayesinde 
farkl  ko ullarda da yüksek 
performans elde edilir. Ayr ca 
at yar lar nda hava ko ullar  
ne kadar önemli ise sürücüler-

de de çal ma ko ullar  büyük 
önem ta r. Sinamics V20, geni  

besleme gerilim aral , geli tirilmi  
so utma yap s  ve vernikli kartlar ile zor 

çal ma artlar na kar  tam dayan kl l  ile 
öne ç kar. At yar lar nda sonucu etkileyen 

ba ka bir etmen de jokeydir. Jokey yap-
t  komutlar ile yar  sonucunu etkiler-
ken, h z kontrol cihaz nda yer alan mak-
rolar ve geli mi  fonksiyonlar kontrolde 
performans  belirler. K sacas ; mekanik 
at resmi ile gösterdi imiz cihaz  yar  
ko ullar  farkl  olsa bile, at de i tirmek-
sizin her ko ulda yar  kazanmaya yar-
d mc  olur.

Kaynak: Frost & Sullivan- Asia Pacific Overall healthcare Outlook, Espicom, BCC Research (2010), Big 
Emerging Market Reports 2011 

Çin’de tıbbi cihaz 
sektöründeki offset uygulamaları

“Hız kontrol cihazının jokeyi makrolardır” 
OSTİM OSB Enerji Yönetim Birimi tarafından organize edilen ‘AC Motor 
Hız Kontrol Cihazları Semineri’ OSTİM firmalarının katılımıyla 14 
Mart’ta gerçekleşti. Eğitimde motor hız kontrol cihazlarının özelikleri, 
Sinamics V20’nin simgesi olan yarış atıyla karşılaştırılarak anlatıldı.
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Timsan' n farkl  mühendislik projeleri 
ve endüstriyel çözümlerin hayata geçi-
rilebilmesi dü üncesiyle 1988 y l nda 

kuruldu unu söyleyen Aksu, kimya, ah ap, 
plastik sanayisi ile g da ve in aat endüstrisi 
gibi bir çok farkl  dalda üretim yapan tesis-
lerin endüstriyel ekipmanlar n  ürettiklerini 
kaydetti. 

"Tozlardan enerji üretiliyor"

"Toz toplama ve  ltrasyon ekipmanlar  ile 
biyokütle yak tl  kazan sistemleri kuruyo-
ruz" diyen Aksu, faaliyet alanlar yla ilgili u 
bilgileri verdi: Bir çok endüstriyel ekipman 
yap yoruz. Tesislerin tozsuz ve fabrika içeri-
sinde çal an i çilerin daha sa l kl  bir alanda 
çal mas n  sa layan tesisler. En yayg n  bu. 
Ortam  ve makinalar  temiz tutan ve maki-

nalardan ç kan tozu uzakla t ran, onlar   ltre 
eden ve tekrar biriktiren sistemler üretiyor. 
Orman ürünleri art klar , a aç i leyen ve ah-
ap ile ilgili çal an tesislerde ç kan bu tozlar, 

merkezi bir toz toplama sisteminde birikiyor. 
O biriktirilen üretim at  tozlar, tekrar yak -
larak enerji elde ediliyor. Bu enerji tekrar fab-
rikaya yak t konusunda kullan l yor, elektrik 
üretimine kadar gidebiliyor. Böylece tesisler 
kendi at klar yla kendi enerjilerini üretir hale 
geliyorlar.

Ar-Ge çal malar

Aksu, üretimlerinin en popüler olan k sm n n 
biyokütle yak tl  kazan sistemleri oldu unu 
belirterek, "Çünkü yenilenebilir enerjiye gi-
riyor. Bu tarz at klar n büyük bir de eri var. 
Do algaz, petrol türevi ve fosil at k yak tla-

r n yerine kullan lamayan at klar n yak lma-

s . Bunlardan yak t üretmek ve bunlar  tekrar 

ekonomiye kazand rmak için ciddi Ar-Ge ça-

l malar m z var." dedi.

"Yurt d  ihracat"

hracat yapt klar n  da belirten Aksu, "Rusya, 

Letonya, Azerbaycan, Gürcistan, ran, Ro-

manya, Bulgaristan, Ukrayna, Suudi Arabis-

tan, Katar gibi bir çok ülkeye tesis kuruyoruz. 

Türkiye'de marka olarak bilinen bir çok tesi-

sin ekipmanlar n  da biz yap yoruz. Türkiye 

d ndan bir çok  rman n da temsilcili ini 

yap yoruz." diye konu tu.

"Do algazdan sa l kl "

Aksu, at klardan ve tozlardan k t r la-

rak boncuk, silindir eklinde 'pellet' ismi 

verilen yak tlar üretildi ini de kaydede-

rek, "Avrupa’da yayg n halde kullan l yor, 

marketlerde paket halinde sat l yor. Biz 

bunu endüstriyel çal yoruz. Türkiye'de 

yayg nla t kça evlere kadar girecek. Do-

algaz yerine kullan labilecek, daha ucuz, 

sa l kl  ve organik bir yak t. Her türlü 

at ktan imal ediliyor. Bu konu çok popüler 

ve Türkiye'de ciddi anlamda yat r mlar ya-

p l yor. Biz bu yak t  olu turan makinalar  

yurt d ndan 

getiriyoruz ve 

bunlar n yer-

li üretimini 

hedefliyoruz. 

Bunlar  yakan 

kazan sistem-

leri üretiyo-

ruz." dedi.

Timsan’dan çevreci sistem

Genç girişimcilere davet Teknoloji Ödülleri’nde 
ürün ve süreçler yarışacak

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent taraf ndan 
9 y ld r organize edilen giri imcilik 

yar mas  Yeni Fikirler Yeni ler’in 2013 
dönemi kay tlar  ba lad . Genç nesille-
re giri imcili i ve inovasyonu a lamay  
hede  eyen yar ma, Orta Do u Teknik 
Üniversitesi’nin “  Bulan De il,  Kuran 
Mezun” yakla m  benimsenerek organize 
ediliyor.

Yenilikçi ve teknoloji tabanl  i   kri olan 
ö rencilerin ve mezunlar n  kirlerini haya-
ta geçirmeleri için uygun ortam  sa layan 
ve ba ar l  i  adamlar  olmalar  yolunda 
destekler veren Yeni Fikirler Yeni ler 

Yar mas ’na üniversitelerin tüm bölümle-
rinde lisans/yüksek lisans/doktora ö ren-

cisi veya mezunu 
(mezuniyetin üze-
rinden 5 y l  geç-
memi  olmak kay-
d yla) olan herkes 
kat labiliyor. Ba -
vurular www.yfyi.
info adresinden 19 
Nisan 2013 tarihi-
ne kadar yap labi-
liyor.

Ül k e m i z d e 
yenilikçi bir 

ürünün, bir üretim 
sürecinin, yeni 
bir teknik veya 
teknolojinin geli -
tirilmesi çabala-
r n  desteklemek, 
yenilikçi ürün, 
süreç ve teknolo-
ji geli tirmenin, 
rekabetçi pazar-
larda ba ar n n 
kaç n lmaz gere i 

oldu u konusunda 
sanayicimizi bilinçlendirmek ve kamuoyu-
nun bu konudaki duyarl l n  art rmak için 
düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nin 11.si için 
 rmalar n ba vurular  al nmaya ba land .

Ürün ve Süreç olmak üzere iki ayr  kate-
goride; kurulu  büyüklü üne ba l  olarak 
Mikro, Küçük, Orta ve Büyük/Ba l  olmak 
üzere dört farkl  s n f için verilecek ödüller; 
yarat c , yenilikçi, teknik mükemmeliye-
te ve rekabet özelliklerine sahip ürünlerin 
veya belirleyici özellikleri, özgün farkl l k-
lar  olan, ulusal teknolojik birikime katk  
sa layan üretim süreci geli tirme çal ma-
lar n n de erlendirilerek ödüllendirilmesi ve 

kamuoyuna tan t lmas n  amaçl yor. Ödül 
kazanan kurulu lara 2014 May s ay nda 
yap lacak olan Teknoloji Kongresi ve Ödül 
Töreni’nde; Teknoloji Ödülü Heykelci i ve 
Teknoloji Ödül Belgesi verilecek.

Ba vuru süreci:

Ödüle aday kurulu lar öncelikle Ön Ba vu-
ru Dosyas  haz rlayarak Teknoloji Ödülleri 
Program ’na ba vuruyorlar. Ön ba vuru için 
ücret talep edilmiyor. Sonras nda ilk eleme-
yi geçen kurulu lardan Son Ba vuru Dosyas  
haz rlamalar  isteniyor.

Firmalar; ürün/süreç geli tirme veya iyile -
tirme çal malar  ile 15 Haziran 2013 tarihi-
ne kadar ödüllere ba vuruda bulunabilecek-
ler. Ba vuru formlar na www.teknoloji.org.
tr/basvuru.html adresinden ula labiliyor.

En son TÜB TAK ba kanl nda yürütülen 
10. Teknoloji Ödül Töreni 17 May s 2012 
tarihinde yap lm t . Yeni dönemde kongre 
ve ödül töreni 2 y lda 1 gerçekle ecek. 

DETAYLI B LG  Ç N
Ödül Sekreteryas  (TTGV) 
Tel: (0312) 265 02 72 / 378 
e-posta: teknolojiodulu@teknoloji.org.tr 

Amaçlarının atıkları değerlendirmek olduğunu belirten Timsan Firma 
Sahibi Serhan Aksu, "Bir çok endüstriyel ekipman yapıyoruz. En 
yaygını da Toz toplama ve filtrasyon ekipmanları ile biyokütle yakıtlı 
kazan sistemleri kuruyoruz. Böylece tesisler kendi atıklarıyla kendi 
enerjilerini üretir hale geliyor" dedi.

1998'den bu yana TÜBİTAK, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) 
ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nin 11. si için 
takvim başladı. Ürün ve Süreç olmak üzere iki ayrı kategoride, kuruluş 
büyüklüğüne göre dört farklı sınıfa yarışacak firmalar 15 Haziran 2013’e 
kadar başvurularını iletebilecek.

Hasan Tahsin Özbek

KURUM ÖDÜLLER
ELG NKAN Vak   Büyük Ödülü   100.000 TL

SAVUNMA SANAY  MÜSTE ARLI I Büyük Ödülü 100.000 TL

TURKCELL Büyük Ödülü  100.000 TL

OST M Özel Ödülü 25.000 TL

DEN ZBANK Özel Ödülü  25.000 TL

ASELSAN Özel Ödülü 25.000 TL

ÇALIK Özel Ödülü    25.000 TL

Yeni Fikirler Yeni İşler’in 2012 yılı OSTİM 
Özel Ödülü “OE” ekibinin “RDCS” isimli 
projesine verilmişti.
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Kulüp Takımlarımızın 
Başarısı Neden Milli 
Takıma Yansımıyor?

Türk milli tak m  Dünya kupas  eleme-
lerinde çok ba ar l  de il. Grubumuzun 
en zay f tak m  Andorra’y  2-0 yendik-
ten sonra, di imize göre bir tak m olan 
Macaristan’la kendi saham zda bera-
bere kald k. Alt  tak m n bulundu u 
grubumuzda 4. s raday z. Gidi ata göre 
grubumuzdan iki tak m n kat laca  
Brezilya’daki dünya kupas na kat lma-
m z çok zor… Di er yandan Fenerbah-
çe ilk kez UEFA kupas nda çeyrek  na-
le ç karken, Galatasaray da ampiyon 

kulüpler kupas nda çeyrek  nale ç kt .

Milli tak m m z ba ar l  de ilken, ku-
lüp tak mlar m z n ba ar l  olmas n n 
nedeni çok aç k. Birçok sektörde ol-
du u gibi futbol sektöründe de ba ar -
m z n alt nda ithalat yat yor. Yabanc  
futbolcu ithalat … Dövizi veriyoruz, 
ba ar yoruz ve mutlu oluyoruz.

Futbol tak mlar m zdaki yabanc  fut-
bolcular n say s n  ve de erini bulmak 
için bir çal ma yapt m. Süper ligde on 
sekiz tak m m z var. Tak mlar n kad-
rolar ndaki toplam futbolcu say s  497 
iken yabanc  uyruklu futbolcu say s  
171… tak m ba na 9,5 yabanc  futbol-
cu dü üyor. Futbol Federasyonu’nun 
alt  adet yabanc  futbolcu oynatma s -
n r n  dikkate al rsak art k yedek kulü-
belerinde de yabanc  futbolcular var. 
Ligdeki on sekiz tak mda oynayan fut-
bolcular n toplam de eri 2,2 milyar TL 
civar nda iken bu de erin yar s  yaban-
c  futbolculardan kaynaklan yor. Ligi-
mizin yabanc  futbolcular  en yüksek 
de ere sahip ilk iki kulübü Galatasa-
ray ve Fenerbahçe… S ras yla yaban-

c  futbolcular  178 ve 175 milyon TL 
de erinde… (Bu analizlerde bir tanesi 
Türkiye olmak art yla çift tabiiyete 
sahip futbolcular yabanc  olarak dikka-
te al nmam t r.) Hatta hisse senetleri 
borsada i lem gören baz  kulüplerin 
özkaynaklar n  kaybetmelerine ra men 
de eri yüz milyon TL’yi a an yabanc  
futbolculara sahip olmalar  Türkiye’de-
ki genel e ilimi yans t yor.

Farkl  ehirlerde metro yap m  ve yük-
sek h zl  tren seferlerinin ba lamas  
hepimizi memnun ediyor. Aynen ku-
lüp tak mlar m z n ba ar s  gibi… Ama 
genel felsefe ayn … Dövizi veriyoruz, 
ba ar yoruz ve mutlu oluyoruz.

Sn. Osman Arolat’ n 21 Mart 2013 
tarihli dünya gazetesindeki kö esinde 
yazd  gibi… Yasalar i lemiyor, ge-
nelgeler uygulanm yor. Ankara met-
rosu ihalesini alan Çinli  rmaya ihale 
artnamesi olarak %51 offset art  geti-

riliyor. Yani Çin’li  rman n Ankara’ya 
teslim edece i metro araçlar n n yakla-

k yar s n  Türkiye’de imal ettirmesi 
gerekiyor. Bu art  da Türkiye talep 

ediyor. u ana kadar Çin’li  rman n 
hiçbir çal mas  yok. Yine dövizi ve-
rece iz, ba araca z ve mutlu olaca z 
gibi duruyor.

Son dönemde birçok yazar, kamunun 
yerli sanayinin geli mesi için öncü ro-
lüne dikkat çekiyor. Bu konuda Ostim 
gazetesinden örnekleri okuyorsunuz. 
ABD, Avrupa ülkeleri ve Uzak Do u 
ülkeleri yerli imalat  desteklemek için 
farkl  politikalar uyguluyorlar. Bu üç 
grup ülke yani ABD, Avrupa ve Uzak-
do u ülkeleri bugün için dünyan n en 
geli mi  ülkelerini temsil ediyor. Özel-
likle Güney Kore’de kamunun yerli sa-
nayiyi destekleme konusundaki strate-
jik yakla m  gerçekten çarp c … Belki 
her konuda yerli imalat mümkün de il, 
gerekli de de il. Ama stratejik bir pla-
n n ve milli bir yakla m n olmas  gere-
kiyor. Yoksa verecek dövizimiz olma-
d  zaman ba ar s z ve mutsuz oluruz. 
Tüketim cennetinde mutluluk do ald r, 
ama süreklilik kesin de ildir.

Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr
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Örsdemir, merkezde Havac l k ve Uzay 
Sanayii, Teknoloji Geli tirme Bölgele-
ri ve Giri imcilik gibi önemli konular-

da ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Y ld r m Beya-
z t Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Sivil Toplum Kurulu lar  ve Organize Sanayi 
Bölgeleri temsilcilerin kat l m  ile bir dizi top-

lant  gerçekle tirdiklerini ifade etti.

OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd n, 
OST M Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s  
S tk  Öztuna ve OST M OSB Müdürü Adem 
Ar c  Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji l 
Müdürlü ü’nü ziyaret ederek Kurumsal Kapa-
site Geli tirme Program  hakk nda bilgiler ald . 

Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdürü 
Vural Örsdemir Kurumsal Kapasite Geli tirme 
Program ’yla birlikte “Tekno-Giri im O  si ve 
Tek Ad mda Yat r m O  si” olu turduklar n  
söyledi. Örsdemir, müdürlük olarak ölçü ve tar-
t  konusuna önem verdiklerini, bölge düzeyinde 
hizmet veren müdürlük laboratuvar n , uluslara-
ras  kabul edilebilir kriterlerde ölçüm yapan bir 
merkez haline getirmek için çal malar n devam 
etti ini söyledi. 

“Ortak projelere haz r z”

Üniversite-sanayi i birli i ile kümelenme ça-
l malar na büyük önem verdiklerini belirten 
OST M Yönetim Kurulu Ba kan  Orhan Ayd , 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdürlü ü ile or-
tak proje ve çal malar yapmaya haz r oldukla-
r n  ifade etti. Do ru ölçüm ve akreditasyonun, 
ülke tüketicisi ve sanayicisi aç s ndan en önce-
likli konu oldu unu vurgulayan Ayd n, “Ankara 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Müdürlü ü’nün 
Laboratuvar Projesi sonucu uluslararas  düzey-
de güvenilir ve kabul edilebilir ölçüm sonuçlar  
sunabilme kapasitesine ula lmas  memnuniyet 
verici bir geli medir.” dedi.

OST M heyeti daha sonra Ankara Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji l Müdürlü ü’nce olu turulan 
“Ölçü ve Tart  Aletleri Sergi Salonu’nda ince-
lemelerde bulundu.

Dami Yerli Şirketlerle 
Milli Üretim 
Gerçekleştirilemez

Tabir Rektör hocaya (Z.Burhanettin 
Güvenç) ait. Offset art n n çevresin-
den dolanan yabanc   rmalar, yerli 
bir  rma kurup ya da içi bo  bir yerli 
irketle kendi ülkesinde üretti i ürünü 

montajlayarak ald  ihaleyi tamam-
lama stratejisi güdüyorlar. Onlar aç -
s ndan bu yol h zl  ve karl  olabilir. 
Ancak offsetin hede   yerli ve milli 
üretimdir. Milli kaynaklar yabanc   r-
malara mecburen verilirken bu süreçte 
yerli  rmalar n geli imi ve kaynaklar n 
bir k sm n n yurtiçinde kalmas  he-
de  enmektedir. Orta vadede teknoloji 
transferi ve nihayi olarak milli marka 
gerçekle tirilmelidir. Ne var ki; ofset 

art  koydu unuz ihalenin takibini bu 
perspektiften yapmazsan z “dami” yer-
li irketlerin milyarl k i lerde varl yla 
övünürken asl nda içi bo  hayallerin 
kurban  olabiliriz. 

 * * *

Konya Büyük ehir Belediyesi hay rl  
bir i  yapt ! ehrin billboardlar n  do-
natarak ‘Yeni Tramvay n rengini’ hal-
ka seçtirdi. K sa bir süre önce tramvay 
araçlar n n ihalesine ç karken ARUS 
gibi mili üretim amaçl  kurulu lar 
yetkililerden küçük bir istekte bulun-
mu tu. artnameye %51 yerli katk  
koyulmas n  istemi ti. Bu sayede yerli 
 rmalar geli ebilecek, 100 milyonluk 

kayna n yar s  ülke içinde kalabile-
cekti. Ama olmad . Belediye farkl  ge-
rekçelerle bunu yapmad . Skoda  rmas  
bu ihaleyi kazand . Seçime kadar araç-
lar n yenilenmesi için dü meye bas ld . 
%100 yerli tramvay yapan  rmalar m z 
olsa bile Konya’n n artlar na! uymad . 
Olsun. En az ndan tramvay n kendisine 
olmasa da rengine biz karar verdik.

 * * *

TCDD yay n organ  Ba lant  Nokta-
s  dergisi bu ay ‘Milli Üretim’ konulu 
kapak yapt . Bakan ba ta olmak üzere 

Genel Müdür ve di er yetkililerden 
yat r mlar ve yerli katk lar konusunda 
bilgiler al narak dosya haberde derlen-
di. 2023 hede  eri do rultusunda rayl  
sistemlerde yap lacak yat r mlar n bü-
yüklü ü ve bu süreçte yerli sanayinin 
etkile imi anlat ld . Offsetin önemi en 
üst makamlarca vurgulan yor. Bunlar 
son derece olumlu geli meler. Hatta 
art k yerli ve milli üretim ay r m n n 
da yap l yor olmas  fevkalade mühim. 
Hatta kapaktaki man et bile devrim ni-
teli inde. Sadece bir nüans dikkatimizi 
çekti; neden ARUS’tan, OST M’den ya 
da Rayder’den bir kelime bile yer al-
mad ? Ho  onlar n böyle bir talebi hiç 
olmad . Hatta bizzat bize sak n bizim 
isimlerimizi ve foto ra  ar m z  kullan-
may n telkini sürekli gelmektedir. An-
cak biz ‘Ba lant  Noktas ’na rayl  sis-
temlerdeki çal malar n ve hede  erin 
tüm bilgilerini geçmi tik. Sadece haber 
dosyalar m z n ‘Milli Üretim’ ba l n  
alm  olmalar na a rd k ama yine se-
vindik. Baz  hatal  bilgiler de olsa bu 
konular n en üst düzeyde gündemde 
olmas ndan mütemadiyen memnunuz. 
Rayl  sistemler konusunda Türk  rma-
lar n n potansiyeli ve kapasitesi bilin-
meli. %100 yerli ve milli araç üretme 
imkân ve kabiliyetine sahip olduklar n  
bu millet bilmeli. Billboardlarda duyu-

ramay z elbet ve fakat en az ndan yet-
kililer bu insanlara kap lar n  açmal . 
Üretim merkezlerine gitmeli. O kokuyu 
ve heyecan  yerinde görmeli. Türk mü-
hendislerle tan mal . Bu yerli  rmalar 
ve bu sektörün gelece i için fedakarca 
öncülük eden sivil toplum kurulu lar  
gerçek, dami de il… 

Abdurrahman Köseo lu

adkoseoglu@hotmail.com

Örsdemir: Kurumsal Kapasite Programı çalışmaları sürüyor
Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vural Örsdemir, Kurumsal Kapasite Geliştirme 
Programı kapsamında bir dizi çalışma yürüttüklerini ve Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Projesi 
başlattıklarını bildirdi.

Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vural Örsdemir Kurumsal Kapasite 
Geliştirme Programı’yla birlikte “Tekno-Girişim Ofisi ve Tek Adımda Yatırım Ofisi” 
oluşturduklarını söyledi. 

Dünya Ticaret Örgütü'nün 
(DTÖ) sivil toplum örgütle-

ri, akademi çevreleri, i  dünyas , 
medya kurulu lar , hükümetler, 
kamu yöneticileri ve hükümetler 
aras  organizasyonlar için y ll k 
olarak düzenlemekte oldu u Kamu 
Forumu'nun; bu sene için 'dijital 
ekonomi' ile 'yenilikçili in kulla-
n m  yoluyla ticareti geni letme' 
temalar n  i leyece i duyuruldu. 
DTÖ'den yap lan aç klamada yeni 
teknolojilerin geli imini takiben 
geleneksel i  yapma biçimlerinin 
de i ti i ve tamam yla yeni bir di-
jital ekonomi kavram n n do du u 
bilgisi verildi. Bu dijital ekonomi 
olu umunun sadece elektronik ti-
caretle s n rl  kalmad n , e-devlet 
ve e-e itim gibi kavramlar  da 
içermekte oldu unu vurgulayan 
DTÖ, bu geli meler nda 2013 
Forumu'nun 'ticareti geli tirmede 
teknoloji' ve 'inovasyon ve ticaret' 
gibi konu ba l klar na odaklanaca-

n  ifade etti. 

DTÖ 'Kamu 
Forumu'nun 

2013 başlıkları
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Oğuz Ünal

Nas l görmeliydi dünyan n nas l ba ard -
n ?  Nas l dünya devleri ç kar yorlar-

d ? Bunlar gibi bir çok soruyla ba l yor-
dum güne. Peki anlat lanlar ve okuduklar m z, 
bazen pek bir ey ifade etmiyordu. çinde olma-
d n, yabanc s  oldu un modelleri anlamak bel-
ki hepsinden zordu. Tüm bu sorular  zihnimin 
bir kö esine yazarak ve en en do ru yerin San 
Francisco’yu da kapsayan körfez bölgesi oldu-
una karar verildi.

San Francisco, Kaliforniya’n n en büyük dör-
düncü ehridir. Kaliforniya eyaletindeki hem 
ehir hem de idari bölge olma özelli i gösteren 

San Francisco, eyaletin kuzeyinde, Pasi  k Ok-
yanusu ve dünyan n en büyük kara ba lant -
s nda sahip körfezi olan San Francisco Körfezi 
aras nda yer almaktad r. San Francisco’nun nü-
fusu 2010 y l  nüfus say m na göre 805.235’dir. 
Nüfusun %33,3’ü Asyal , %6,1’i siyahi ve Afro-
Amerikal  , %15,1’i ise Hispanik ve Latin göç-
menlerden olu maktad r.

Kümelenme çal malar  aç s nda da dünyada 
en önemli örnekleri bar nd rmaktad r ve bun-
lar n ba nda körfez bölgesi diye de an lan, 
San Jose’de a rl kl  olarak yer alan Silikon 
Vadisi’dir. Bilim ve teknoloji alan nda dördün-
cü eyalet olan Kaliforniya, özellikle risk serma-
yesi ve giri imcilik altyap s  (birinci) ve Ar-Ge 
ürünleri (üçüncü) aç s ndan ilk s ralarda yer 
almaktad r. Eyalette 1 milyona yak n ileri tek-
noloji alan nda çal an mevcuttur ve bu rakam 
ülke geneli ile kar la t r ld nda, sektördeki en 
yüksek istihdam  Kaliforniya’n n bar nd rd  
saptanmaktad r. stihdam en çok bilgisayar sis-
temleri tasar m  ve ilgili hizmetler sektöründe 
yo unla maktad r. Y ll k ortalama 23.000 üze-
rinde patent ile ilk s rada yer alan eyalet, sanayi 

Ar-Ge’si için 2009 y l nda 50,6 milyar dolarl k 
harcama ile ülkedeki toplam sanayi Ar-Ge har-
camas n n %25’ini olu turmu tur.

Temelde bakt n zda Silikon Vadisi denen bü-
yük olu um, asl nda Stanford Üniversitesi’nin 
OST M olarak duymaya hiç yabanc  olmad -

m z “giri imci üniversite” nin tetiklemesi ile 
olu mu tur. Devletin bölgeye yapt  ara t rma 
ve geli tirme alt yap s  yat r mlar  hiçte az msan-
mayacak boyuttad r ve bu alt yap  devam nda 
hem daha çok giri imciyi bölgeye çekmi  hem 
de giri imcileri destekleyecek ara t rma kurulu -
lar , geli mi  insan kaynaklar n , sermayedarlar  
bölgenin bir parças  yapm t r. Bölgede 1990’lar 
dan itibaren insan kaynaklar n n a rl kl  oldu u 
i  kolu olan ICT olarak görünse de biyoteknoloji 
alan nda dünyan n rakipsiz en üst noktas ndad r. 
Ancak bütün California elbette bu sektörlerdeki 
giri imcilerden ibaret de il, havac l k ve uzay, 
tar m ve makine ekipman üretimleri de yo un 
ekilde devam ediyor. Tüm bu ileri teknolojile-

rin merkezi olma konumu ile birlikte, dünyada 
en fazla turist çeken ilk üç nokta aras na girmeyi 
ba arm t r. 

Giri imcilik burada günlük hayat n en önemli 
parças . nsanlar kendilerini tan t rken, çal t k-
lar  dev irketleri söyledikten sonra kendi küçük 
giri imlerinden ve çal ma alanlar ndan da bah-
sediyorlar. Bu küçük giri imler, buran n do a-
s n  besleyen en önemli kaynaklardan birisidir. 
Belki de en güzel örne i Google verdi. Kendi 
çal anlar ndan birisinin sahibi oldu u irketi 20 
milyon dolara sat n ald . Özellikle ileri teknoloji 
giri imcileri için do al bir kuluçka merkezi olan 

bölge,  nansla birle ince ba ar  hikâyelerini 
dünyaya mal etmekte hiç zorluk ya amad .

Sürdürülebilir kalk nma için gerekli olan giri-
imcili i geli tirme çal malar , ülkemizde çok 

farkl  kanallarla yap lmaya çal lmakta ancak 
yaln zca maddi imkânlar seferber edilerek ba ar  
hikâyelerinin sa lanaca  bir mecra olmad  da 
bilinmektedir. Henüz hayal etti i i  plan n  olu -
turmu  ve ilk kez para kazanan bir giri imcinin 
en temelde sektör uzmanlar na,  nans yöneti-
mine, tan t ma, e itime, ticarile tirme alan nda 
deste e, üretim yada o  s alanlar  konusunda 
bilgiye, üretim teknolojilerine, yeni fon kaynak-
lar na, do ru fon seçimine, i  a lar na ve daha 
birçok konuda deste e ihtiyac  vard r. te bu 
ihtiyaçlar  alt alta koydu unuzda temel ihtiyac n 
kuluçka merkezleri oldu unu görüyoruz. Elbet 
bunu bir çok ki i biliyor ancak geli tirmek ve 
do ru destekleri sa lamak; do ru yer, do ru za-

man ve kamu deste inin bir arada olmas  gerek-
lili ini gün yüzüne ç kar yor.

Gelelim “OST M bu i in neresinde görünüyor?” 
sorusuna. Asl na bakarsan z ne Ankara’da nede 
ba ka bir ehirde k sa vadede böyle bir do al 
ortam beklememek  gerekiyor. Ancak OST M' 
in olu turdu u kurumsal destek mekanizmalar  
(OST M çat s  alt nda bulunan kurum ve kuru-
lu lar) do rudan küçük bir kuluçka merkezi pro-
totipine benzetebiliriz. Yani OST M bir mikro 
klima bölgesi, kendine ait farkl  bir atmosferi 
olan, kendi çözümleri olan, bölgesel rekabeti 
sa lamak için  kirleri olan bir alan n eksikli i 
hissederek baz  yap lar  olu turmu . Bu gün için 
kat edilecek yol emin olmal y z ki al nan yoldan 
çok daha fazla olsa da i  birli i ortamlar  için alt 
yap lar  tan mlamak önemli ve k ymetli bir ba -
lang ç olmu tur. 

Gelinen noktada OST M' in gelecek hede  erin-
den birisi ve üzerine dü en en önemli görevin 
“sürdürülebilir ve geli tirilebilir sektörel kapasi-
te olu turmak” oldu u inanc nday m. Özellikle 
hedef sektörlerimizde endüstriyel giri imcili i 
geli tirici yeni programlar  hayata geçirmek bi-
zim yol haritam zdaki önemli kilometre ta lar  
olmal d r. Bu asl nda hükümetler düzeyinde bir 
çal ma belki ama  sahibi oldu umuz mikro kli-
ma, tüm payda lar m zla birlikte bizi bu konuda 
kendi çözümlerimizi sunmam z ve gerekiyorsa 
ilgili tüm noktalara ula mam z gereklili ine gö-
türmektedir. Ankara sanayisinin kalbi oldu u-
muzu ve derinlemesine mühendislikte  ileriye 
dönük bir vizyonumuz oldu unu söylüyorsak 
giri imcilerin ya am alan n  olmaya mecburuz.

Çal tayda KOB ’ler hakk nda bilgi 
veren KOSGEB Ba kan  Mustafa 

Kaplan, projenin ana unsurlar ndan biri-

nin “Teknoloji Transfer Ya-
p lar ” oldu unu ifade etti. 
Kaplan, “Teknoloji Geli -
tirme Merkezleri, Duvars z 
Teknoloji nkübatörleri, Ku-
luçka ve novasyon Merkez-
leri, Teknoloji Transfer O  s-
leri (TTO) önemli ara yüzler 
oldu unu söyleyen Kaplan, 
“Bu ara yüzlere ili kin yürüt-
tü ümüz Ar-Ge, novasyon 
ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Program  KOB ’lere ba ar yla 
sunulmaktad r.” dedi.

Teknoloji Transfer Yapıları Çalıştayı
Türkiye ile Almanya  arasında imzalanan "Anadolu'da Ekonominin 

Desteklenmesi" Projesi kapsamında; KOSGEB ile Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından “Teknoloji Transfer 

Yapıları Çalıştayı” düzenlendi.

Dünyanın 
diğer ucundan 
OSTİM’e bir 
bakış…
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Ostim Medya A. . 
Ad na mtiyaz Sahibi

Orhan AYDIN

Sorumlu Yaz  leri Müdürü
Bar  YURTSEVER

Görsel Tasar m
Bayram DEM RA
Merve Deniz TA

Yönetim Merkezi
100. Y l Bulvar  No:99 Ofim  Merkezi 

8. Kat No:33 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21

Faks : 0 312 385 78 37
www.ostimgazetesi.com

Bask
Dünya Süper Veb 

Ofset A. . 

Prodüksiyon

www.omedya.com

Reklam Rezervasyon
385 58 20-21

Genel Yay n Yönetmeni
Korhan GÜMÜ TEK N

Yay n Kurulu

Orhan AYDIN
S tk  ÖZTUNA

Sedat ÇEL KDO AN

Abdullah ÇÖRTÜ
efik ÇALI KAN

Bünyamin KANDAZO LU

Adem ARICI
Gülnaz KARAOSMANO LU

Ümit GÜÇLÜ

Aile irketi olan Gökser Makine'de, 
ikinci ku ak temsilcilerden Serhat 
Ünal, halen  rman n Genel Müdür 

Yard mc s  ve Sat  Pazarlama Müdürlü ü'nü 
yap yor. Makine Mühendisi olan Ünal "Firma-
m z uluslararas  arenada da yer almaya ba la-
d . Küçük bir  rma olmam za re men Avrupa 
Birli i 7. Çerçeve Programlar nda Proje Koor-
dinatörü olan ilk  rmay z. Bundan dolay  da 
TÜB TAK'dan bir ödül ald k. novasyon ve 
Ar-Ge yo unluklu imalat yapan kendi dizayn-
lar na sahip olan bir  rmay z" dedi. 

Ünal,  rma hakk nda unlar  anlatt : 

" klimlendirme cihazlar "

"Gökser makine  rmas  1987 y l nda kuruldu. 
Firmam z kendi imalat n  ve kendi dizayn n  
yap yor. Dizayn ekibimiz var. Dolay s yla li-
sans alt nda bir üretim yapm yoruz. Böylelikle 

de esnek üretim yapabiliyo-
ruz. Yani mü terinin teleple-
rine göre imalat yapabiliyo-
ruz. Mobil s tma cihazlar , 
askeri birlikleri için s t c lar 
üretiyoruz. Bunlar, askeri 
çad rlarda a rl kl  kullan lan 
çad r s tma amaçl  cihazlar. 
Bununla beraber heklikopter 
ve uçaklar için kullan lan ci-
hazlar n imalat na da ba lan-
d k. Daha sonra da endüstri-
yel hortum imalat na geçtik. 
Üretim çe itlili ini, endüst-
riyel iklimlerndirme, mobil 
iklimlendirme ve endüstriyel hortum anla-
m nda ay rm  olduk. Biz inovasyon ve Ar-Ge 
kavramlar n  çok s k kulland m z  farkettik. 
Çünkü biz üretti imiz cihazlar  geli tirmeye 
sahibiz. Bunun sonucunda da  rmam z n bir 
Ar-Ge  rmas  oldu unu farkettik. Üretim ya-
pan bir Ar-Ge  rmas y z diye konumland rd k 
kendimizi ve TÜB TAK desteklerine ba vur-
duk. TÜB TAK'tan 1507 KOB  Ar-Ge deste-
ini alan ilk üç  rmadan biriyiz."  

"Ekstrem artlara dayan kl  klima"

Mobil iklimlendirmede önemli bir yol katet-
tiklerini belirten Ünal, "Askeri çad rlar olsun 
veya hastane çad rlar  olsun mobil hastaneler 
veya buna dahil olan di er ürünler yani mobil 

olan ve içerisinde insan ya ayan 
her türlü yap n n ikimlendirilme-
si ilgi alanlar m zdan diyebiliriz. 
Özellikle bu noktada belirli bir 
yol kattettik. Elektri in, suyun 
olmad  ekstrem artlar için 
s t c lar iklimlendirme cihazlar  

üretiyoruz. Bu cihaza bir çe it 
ekstrem artlara dayan kl  klima 
diyebiliriz. Bunlar n yap s  bildi-
imiz endüstriyel klimalar n ya-

p s ndan çok farkl d r. Ekstrem 
artlara dayan kl  dedi imiz 

için bu klimalar çe itli deneme 
a amalar ndan da geçmeleri ge-

rekiyor. Biz de bunlara uygun ola-
rak üretim yapmaya çal yoruz. Bu cihazlar  
istenilen standartlarda yapmay  ba ar rsak za-
ten dünyaya aç lm  oluca z ki hede  miz de 
budur" diye konu tu. 

Önemli projeler

Birle mi  Milletler'in Nijerya'daki Sahra Has-
tanesi Projesi'nin iklimlendirmesini de yapt k-
lar n  anlatan Ünal, unlar  kaydetti:  

" u anda bununla ilgili Azerbaycan üzerinde 
de bir projede çal yoruz. Bu da yine mobil 
hastane. Bu mobil hastanenin iklimlendirme 
i ini yapaca z. Projelerimiz devam ediyor. 
Hem yerli hem de yurt d ndan savunma sana-
yi  rmalar  ile görü üyoruz. Özellikle havac l k 

alan nda bir tak m aç l mlar m z oldu. Dünyan n 
en büyük havaalanlar n  kuran  rmalar  ile çal -

yoruz ve onlara uçak için gerekli olan  exible 
hortumlar  veriyoruz. Bu  exible hoprtumlar 
uçak iklimlendirilmesi amamc yla kullan lan 
bir çe it ba lant  hortumu. Yurt d na da sat  
ve ihracat m z var. Üretimimizin yüzde 8'ini bir 
ihraç ediyoruz. Fakat bunu yüzde 50'lere çek-
meye çal yoruz. Yurt d nda fuarlara kat l yo-
ruz. kili i  görü melerine kat l r z. Yurt d na 
pazar ara t rmas na gidiyoruz. Küçük bir  rma 
olmam za ra men ihracat  hede  eyen bir  rma-
y z. Avrupa da iki ülke ile çal yoruz. Toplam-
da ise 8 ülke ile çal yoruz. Ortado u ve Arap 
ülkeleri a rl kl . Bu ekilde ihracat portföyü-
müz de olu tu." 

EMD Medikal Teknolojileri, en son 
teknolojiyle üretti i makineleri sa l k 
alan nda hizmete sunuyor. Ürettikleri 

idrar kaç rma problemini önleyici makinenin, 
hastal n tedavisinde yüzde 70 kesin sonuç 
verdi ini söyleyen EMD Medikal Teknoloji-
leri Yönetim Kurulu Ba kan  Kayhan Kayan, 
"Makineyi Türkiye'de ilk olarak biz ürettik. 
Türkiye genelinde 35 hastanede makine kul-
lan l yor. Hastal n tedavisinde yüzde 70'lere 
kadar kesin çözüm sa l yor. Yüzde 30'lar nda 
ise belirgin bir iyle tirme sonucu veriyor. Ma-
kine, vajinal ameliyat sonras  olu an i li in 
inmesi için de kullan l yor. Üretti imiz ma-
kineler halk sa l na yönelik. Makine yard -
m yla hasta ameliyat olmadan iyle ebiliyor." 
dedi.

EMD Medikal Teknolojileri, 2003 y l ndan 
beri üretti i makineleri yurtiçi ve yurtd n-
da sat a sunuyor. Hede  erinin nano tekolo-
ji ile ilerlemek oldu unu kaydeden Kayan, 
"Türkiye'de ilk olabilecek makineleri üret-
meye çal t k. drar kaç rma problemi olan 
hastalara yönelik koltuk eklinde bir makine 
ürettik. Hasta, haftada  2 seans olarak 8 hafta 
boyunca makinede tedavi ediliyor. Her bir se-
ans 20 dakika sürüyor. statistik ara t rmas n  
da yapt k, makineyi kullanan hastalar büyük 
ölçüde tedaviye olumlu yan t veriyor. Firma 
olarak i e böbrek ta  k rma makinesi yapa-
rakc ba lad k. lk olarak üretti imiz böbrek 

ta  k rma makinesini Bulgaristan'a ihraç et-
tik. Bütün cihazlar  kendimiz tasarl yoruz ve 
üretimini yap yoruz. Türkiye'de anjuyogra   
cihaz n  da ilk üreten  rmay z. Üretti imiz 
ürünler sa l k alan nda yap lan ithalat n önü-
nü kesiyor" diye konu tu.

"F-16 lara parça yap yoruz"

EMD Savunma Teknolojileri Firmas  olarak 
da hizmet verdiklerini kaydeden Kayan söz-
lerini öyle devam ettirdi:

"F-16'lar n içerisinde bulunan cihazlar n ko-

nuldu u kutular  üretiyoruz. Bu kutular daha 

önce ABD'den ithal ediliyordu. lerleyen 

y llarda mühendislik kapasitemizi art rarak 

yeni teknolojik ürünler yapmay  hede  iyo-

ruz. Yerli ürüne dönük destekleri sat n alma-

da s k nt  var, yerli ürüne destek sa lanmas  

gerekiyor. 25 ülkeye, sipari  üzerine sat  

yap yoruz. Medikal alanda yapt m z ürün-

leri sosyal sorumluluk projesi olarak görüyo-

ruz."

Özel üretimleri ile dışa açılıyorlar

EMD Medikal'de hedef nanoteknoloji

AB KOBİ'leri 
krizden çıkış yolu 

olarak görüyor

AB'nin KOBİ'leri krizden çıkış yolu 
olarak gördüğüne dikkat çekiliyor. 
Avrupa Komisyonu, KOBİ'lerin fa-

aliyetleri sırasında en çok sıkıntı yaşadı-
ğı alanları tespit etti. Komisyon'un, elde 
ettiği bulgulara göre KOBİ'lerin en çok 
sıkıntı yaşadığı alanlar REACH kimyasal 
mevzuatı, KDV, ürün güvenliği, profes-
yonel vasıfların tanımı, veri koruma, atık 
mevzuatı, istihdam pazarıyla ilgili mev-
zuat, karayolu taşımacılığında çalışma 
ve dinlenme saatleri, kamu alımları ve 
gümrük kanunu olarak belirlendi. Ko-
misyon, geçtiğimiz Aralık ayında başlatı-
lan Düzenleme Uygunluk ve Performans 
Programı (REFIT) çerçevesinde bu alanla-
rı incelemeye alacağını açıkladı. Bu prog-
ram aracılığıyla AB müktesebatı, getirdiği 
aşırı yükler, verimsizlikler ve boşluklar 
için taranacak. Gereken yerlerde mevzu-
at gözden geçirilecek. Ardından atılacak 
adımlar, Haziran ayında açıklanacak. 
Avrupa'da 20,8 milyon KOBİ'nin olduğu, 
Avrupa'daki yeni iş alanlarının %85'ini 
oluşturduğu, AB'deki işgücünün üçte iki-
sine istihdam sağladığı ve inovasyon ve 
büyümeye önemli katkıda bulunduğu 
belirtiliyor.

Gökser Makine Firması 1987'den 

itibaren mobil ısıtma cihazlarının 

imalatı ile çıktıkları yolla kendi 

dizaynları ile yaptıkları cihazlar, 

uçaklar için kullanılan flexible 

hortumlar ve askeri birlikler için 

ısıtıcılar geliştirerek başarılara 

imza atıyor.

Serhat Ünal

Kayhan Kayan






