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Savunma yan sanayiye
kapısını tam açtı

S

avunma ve havacàlàk, dünyada teknolojik
altyapàsà ve yatàràmlaràyla önde gelen
bir sektör. Hàzlà bir geliĀimin yaĀandàØà
sektörde rekabet de bir o kadar büyük boyutta.

Türkiye, son yàllarda savunma ve havacàlàk
yatàràmlarànda büyük mesafeler kaydediyor.
Özellikle “Milli Ürün” kavramà yatàràmlaràn
odak noktasà olmaya baĀladà. Savunma Sanayi
MüsteĀarlàØà’nàn offset uygulamalaràndaki

tutumu, yerli üreticilerin bakàĀ açàsànà da
deØiĀtiriyor. ÿu anda yüzde 50’lerin üzerinde
olan yerli katkà oranà her sene birkaç puan
artarak büyüyor. TAI, Havelsan, Aselsan
gibi ülkemizin yüz akà kuruluĀlarànàn tedarik
aĀamalarànda ki çabalarà KOBß’lerin teknoloji
ve tasaràm üretimi için itici güç. Gelecekte var
olabilmek için Ar-Ge yatàràmlarà ve iĀbirlikleri
üreticiler için artàk kaçànàlmaz bir olgu. ÿu bir
gerçek; geleneksel üretim anlayàĀàyla dünya
pazarlaràna açàlmak ve rekabet edebilmek çok
zor, hatta imkansàz.
Ankara, Mart ayànda savunma ve havacàlàk
sektörünün dünya devlerini yerli üreticilerle bir
araya getiren organizasyona ev sahipliØi yaptà.
Türkiye’de ilk defa gerçekleĀtirilen Savunma
ve Havacàlàkta Endüstriyel ßĀbirliØi Günleri’nde
22 ülkeden 270 Ņrma, 4000 iĀ görüĀmesi
gerçekleĀtirdi. T.C. Ekonomi BakanlàØà'nàn
destekleriyle, Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà’nàn
himayelerinde, OSTßM Savunma Havacàlàk
Kümelenmesi (OSSA) tarafàndan düzenlenen
organizasyon, Türk savunma ve havacàlàk
sektörü için bir dönüm noktasà oldu. Her biri
kendi alanànda dünya devi olan uluslararasà
Ņrmalar, yerli üreticilerle tedarik ve iĀbirliØi

imkânlarànà konuĀma ve birbirlerini yakàndan
tanàma imkanà buldu.
AçàlàĀ günü yapàlan konuĀmalar ve panellerde
verilen ortak mesaj; yerli üreticilerin üretim
kalitesi ve gücünün oldukça iyi bir seviyeye
geldiØi
Āeklindeydi.
Büyük
aktörlerin
üreticilerimizle çalàĀma isteØi, küresel pazarlarda
ki potansiyel dikkate alàndàØànda memnun edici
bir geliĀme. Dünya devleri özellikle kaliŅye,
sürdürülebilir, sertiŅkalà ve uzun vadeli iĀ
yapabilecekleri partner arayàĀànda. YurtdàĀàndaki
maliyet unsuru, yabancà Ņrmalarda ki iĀ
potansiyeli, onlarà yüksek kalitede uygun Ņyata
üretim yaptàracaklarà bölgelere yönlendiriyor.
Savunma Sanayi MüsteĀarà Murad Bayar da
bu hususa dikkat çekerek sektörün uluslararasà
standartlara uymak zorunda kalmasànàn;
sektörde faaliyet gösteren Āirketlerin bu
standartlara göre kendilerini geliĀtirmelerine
neden olduØunu, bunun ise zahmetli olmasàna
raØmen uluslar arasà rekabetçiliØi geliĀtirdiØinin
altànà çiziyor.
Türkiye büyüyor, buna paralel olarak da
yatàràmlar artàyor. TAI Genel Müdürü Muharrem
DörtkaĀlà iĀ yüklerinin yüzde 70’ini aØàrlàklà

olarak yardàmcà sanayiye yaptàrdàklarànà,
bunun artarak devam edeceØini belirtiyor.
DörtkaĀlà’nàn KOBß’lere güveni ise net: Ciddi
bir politika çerçevesinde yardàmcà sanayiye
kapàmàz açàktàr, gelin birlikte çalàĀalàm!

Bursa tercihini “yerli”den yana yaptÜ
Anadolu Raylà UlaĀàm Sistemleri Kümelenmesi
(ARUS)’un çabalaràyla offset uygulamalarànda
farkàndalàk
oluĀtu.
Bursa
BüyükĀehir
Belediyesi’nin yaptàØà vagon ihalesini küme
üyesi Durmazlar A.ÿ. tarafàndan üretilen
ßpekböceØi kazandà. Durmazlar A.ÿ. ve Bursa
BüyükĀehir Belediyesi’ni tebrik ediyoruz. Bu,
yerli üretimin imkan ve kabiliyetlerinin baĀaràlà
bir göstergesi, tarihe not düĀülecek bir geliĀme;
kilometre taĀlaràndan biri. Aynà tutumun diØer
illerde ki alàmlarda da sergilenmesi en büyük
temenni. Ancak daha yapàlacak çok iĀ, alànacak
çok mesafe var. Kümelenmeler ne kadar çok
yaygànlaĀàrsa yabancà Ņrmalaràn ülkemize bakàĀà
da bir o kadar deØiĀiyor. Yabancàlara göre
Türkiye, artàk açàk pazar deØil ve onlar gelip
burada üretim yapmalarà gerektiØini düĀünüyor.
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Durmazlar A.Ş.’nin yerli üretimi
İpekböceği’ihaleyi kazandı

Bursa raylarına yerli vagon

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.

leĀtirildi ve kusursuz
olarak 9 aydan bu yana
Adapazarà MithatpaĀa
ßstasyonu’nda çalàĀàyor.

B

ursa BüyükĀehir Belediyesi tarafàndan
yapàlan vagon ihalesini Durmazlar
Makine tarafàndan üretilen ßpekböceØi kazandà. 4 Ņrmanàn dosya aldàØà ihalede 2
Ņrma teklif verirken, Durmazlar Ņrmasà tramvay baĀàna 1 milyon 599 bin euro teklif etti.
Kamu ihale yasasà gereØi 15 günlük resmi
bekleme sürecinin ardàndan Kent Meydanà ve
Heykel arasàndaki 6 kilometrelik T1 hattànda kullanàlacak olan 2 vagon 3 ay içerisinde
teslim edilecek. Projeyi yürüten Raylà Sistem
DanàĀmanà Taha Aydàn, "Araçlar hazàr. 2 aracà teslim edeceØiz. Ardàndan AØustos ve eylül aylarànda da ikiĀer araç daha teslim ederek
toplam 6 araçlàk Ņloyu tamamlamàĀ olacaØàz.
4 Ņrma ihale dosyasà aldà, 2 Ņrma ihaleye teklif verdi. Bizim Ņyatàmàz rakibimize göre çok
düĀük kaldà" dedi.

Recep Altepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

"Bursa, modern ulaíÜma kavuíacak"
Bursa BüyükĀehir Belediye BaĀkanà Recep
Altepe de ihale süreciyle ilgili Āu deØerlendirmeyi yaptà: "Daha uygun Ņyatlà olan
Bursa'nàn üretimi ßpekböceØi'ni tercih ettik.
Kent Meydanà-Heykel hattàndan sonra projelerimiz içerisinde terminal hattà bulunuyor.
Zaman kaybetmeden bu bölgede inĀaatà baĀlatacaØàz. Terminal hattà için de 6 tane tramvay aracà gerekecek. Onun ihalesini de inĀaat
bitmeden yapacaØàz."

Bursa başardı
diğer illerden ses yok!
A

nkara Metro ihalesinde getirilen %51
offset Āartà yerli üreticiler için umut
ve heyecan verici bir geliĀme olmuĀtu.
Her ne kadar Çinli Ņrma henüz yerli üreticilerle temasa geçmese de Türkiye’de
offset uygulamalaràna kapà aralanmàĀtà.
Yerli üreticiler Ankara Metrosu için Çin
Ņrmasànà beklerken Bursa BüyükĀehir
Belediyesi’nin vagon ihalesinde yaĀanan
geliĀme sevinçle karĀàlandà. Yerli ürünlerin rekabetçi yönünün ve kalitesinin tescili anlamàna gelen bu alàmàn diØer illerde
de devam etmesi beklentiler arasànda.
Ankara Metro ihalesinde 324 adet metro
aracà için belirlenen 712 milyon TL’lik
bedelin %51
%51’lik
lik kàsmà 363 milyon TL
mertebelerinde.
rinde. Anadolu Raylà UlaĀàm
Sistemleri Kümelenmesi’ne üye Ņrmalaràn iĀ potansiyeli
otansiyeli ve istihdam rakamlaràna
amlaràna
bakàldàØànda,
küme üyesi
si Ņrmalarda direkt
çalàĀan
19.100,
endirekt
çalàĀan
50.000 kiĀi
Āi var. Sadece bu göstergeler
bile offset
et katkàsànàn
önemini bir kez daha
gözler önüne
üne seriyor.
Aylàk UlaĀtàrma
Ātàrma ve ßletiĀim
Dergisi BaØlantà Noktasà,
Mart sayàsànàn
sànàn kapaØànà yerli
sanayicilerin
rin duymak istediØi
bir baĀlàkla
kla çàkarttà: DEMßRYOLU SANAYßNßN
ANAYßNßN YENß HE-

DEFß: MßLLß ÜRETßM. Dergiye çarpàcà
açàklamalarda bulunan UlaĀtàrma, Denizcilik ve HaberleĀme Bakanà Binali Yàldàràm ile TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman “yerlilik” vurgusu yaparken
ülkemizin raylà sistem alàmà yapan diØer
illerinde sergilenen “yabancà” tercihi düĀündürücü.
Bakan Binali Yàldàràm yerli sanayi için
bakàĀ açàsànà Āu sözlerle özetliyor: Türkiye yerli sanayide aslànda adàm adàm
ilerliyor. Tamamen dàĀa baØàmlà sinyalizasyon sisteminde Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi hayata geçirildi. Bu
ilk, TÜBITAK, ßstanbul Teknik Üniversigerçektesi (ITÜ) ve TCDD iĀbirliØi ile gerçek

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman’àn
sözleri ise oldukça dikkat çekici: 2023’e kadar 50 milyar dolarlàk
yatàràm öngörüyoruz.
Bunun içinde yüzde
30’u araç üretimi, yüzde 70’i alt yapà… ßyi
bir pazar var. Bu yatàràmàn önemli kàsmànàn
yerli sanayi tarafàndan
karĀàlanmasà, yatàràma
aktaràlan kaynaØàn Türkiye’de kalmasànà
saØlar. Bunun için de yerli sanayiyi geliĀtirmek, ürünlerdeki yerlilik oranànà arttàrmak gerekir. Hàzlà tren üretiminde yokuz
ancak lokomotifte yüzde 51 yerlilik oranànà yakaladàk. Yolcu vagonunda yüzde
80, banliyö ve haŅf raylà metro tren setlerinde yüzde 30’u yakaladàk. Ankara, ßstanbul ve diØer büyükĀehirlerde yapàlacak
metrolarda yüzde 51 yerlilik Āartànà koyduk. Yüzde 51 Āartà, demiryolu sanayisini
geliĀimi için çok önemli.”
Devletin ortaya koyduØu bu iradenin çok
sàkà takip edilmesi ve iĀin ciddiyetle üzerine gidilmesi gerekiyor. DiØer illerde ki
raylà sistem alàmlarànda “yerlileĀtirme”
tam anlamàyla uygulanmaya baĀlanàrsa,
kazanan elbette Türkiye olacak. Türk
sanayicisi yatàràmà yapacak, daha çok istihdam olanaØà saØlanacak, cari açàØàn kapanmasà hedeŅnde saØlam adàmlar
atàlmàĀ olacak.
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“Bursa milat oldu, kamunun bundan sonraki
ihalelerinde mazereti ortadan kaldırdı”
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.

Taha Aydın

B

ursa BüyükĀehir Belediyesi tarafàndan yapàlan vagon ihalesinde
Ņrmanàz tarafàndan verilen teklif
uygun bulundu. Bu baĀaràyà yerli sanayinin kabiliyetleri baØlamànda nasàl deØerlendirirsiniz?
Uluslararasà standartlara göre (EN) dizayn
edilmiĀ, üretilmiĀ, test edilerek “Tip Onay
Belgesi (Homologasyon)” almàĀ ilk ve tek
taĀàma aracà olma unvanàna sahip olmuĀ
ßpekböceØi Tramvay Projemiz çok kàsa zamanda tamamlanarak Ar-Ge ürünü olmaktan öte, Bursa BüyükĀehir Belediyesi kuruluĀu olan BURULAÿ’àn açtàØà uluslararasà
ihaleye girme baĀaràsànà da göstermiĀtir.
Uluslararasà ihalede en düĀük Ņyat tekliŅni
sunan DURMAZLAR A.ÿ. yerlilik avantajànà kullanmaya dahi gerek olmadan ihaleyi
almàĀtàr. Bu, Türk yerli sanayisinin, arkasànda duran güçlü ve kararlà bir siyasi irade
desteØine sahip olduØunda yapabileceklerine iliĀkin çok güzel bir vizyon proje olmuĀtur. Tramvay projesi, Bursa BüyükĀehir
Belediye BaĀkanà Sayàn Recep Altepe’nin
desteØi ve teĀvik etmesiyle baĀlayan kamuözel sektör iĀbirliØine iyi bir örnek oluĀturmuĀtur. Bursa BüyükĀehir Belediye’sinin
hazàrladàØà ihale Āartnamesi, Türkiye’de
öne çàkmàĀ ilkleri de içinde baràndàran bir
özelliØe sahip olmuĀtur. 10 puan Erken Teslimat, 10 puan Yerlilik Oranà (en az %40)
ve %15 Yerli Üretim Avantajà öngören bu
Āartname Türkiye’ye örnek teĀkil etmiĀtir.
Bu çok önemlidir ve bundan sonra yapàlacak kamu alàm ihalelerinde örnek alànacak
tarihi bir milat oluĀturmuĀ ve bundan sonra yapàlacak ihalelerde mazereti de ortadan
kaldàrmàĀtàr.

T.C. UlaĀtàrma, Denizcilik ve Habercilik
Bakanà Sayàn Binali Yàldàràm’àn sektörün
önünü açan Ankara Metrosu ßhale ÿartnamesine koyduØu %51 yerlilik oranà, aynà
zamanda sektörün geleceØini de belirleyen
bir siyasi iradeyi ayràca Türkiye gündemine
taĀàmàĀtàr.
Firmanàzàn baĀaràsà aynà zamanda ARUS
ve RAYDER’in de gurur kaynaØà oldu.
Küme çalàĀmalarànàn üreticilere ne gibi
faydalarà oluyor?
ARUS ve RAYDER gibi raylà sistem üreticilerinin yer aldàØà “Küme & Dernek”
gibi sektörel sivil toplum kuruluĀlarà, bu tip
vizyoner projelerin destekçisi ve takipçisi
olduØu için konunun Āu andaki güncelliØi
saØlanmàĀtàr. Bu tür kuruluĀlaràn takipçiliØi
ve àsrarcàlàØà olmasaydà, bu kadar bir mesafe de kat edilemezdi. Yerlilik oranà Āartlarà
korunarak ve gelecekte daha fazla oranda
arttàràlarak oluĀacak pazardan elbette raylà sistemler sektöründe hizmet veren, mal
üreten yan sanayi ile araç üreten ana sanayi
de payànà alacaktàr. Bu aynà zamanda teknoloji transferi saØlayacak ve böylelikle
sanayimizin gücü ve seviyesini arttàracak
bir faktör olacaktàr. Yerli ürün, milli marka
gibi kavramlar bu tür iĀbirlikleri ile geliĀecek ve sektöre dünya markalarà kazandàràlacaktàr.
Yerli ürün ve milli teknoloji geliĀtirilebilmesi için temel Āartlaràn neler olduØunu düĀünüyorsunuz?
Yerli ürün ve milli teknoloji geliĀtirilmesi
için temel Āartlardan ilki; kamu alàm ihalelerinde “yerli oran” belirlemesinin siyasi
bir irade olmaktan derhal çàkartàlàp kanunlaĀtàràlarak devlet iradesi ve politikasà haline getirilmesi gerekmektedir. Yani “%51
Yerlilik Oranà” derhal kanunlaĀmalà ve bir
offset kanunu çàkaràlmalàdàr. Bu oran Ame-

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.

rika BirleĀik Devletleri’nde %60 tan % 90
oranàna arttàràlmàĀ bulunmaktadàr ve aynà
kanun Almanya için % 45 tir. Buna ilave
olarak kamu alàm garantili Ar-Ge projeleri geliĀtirilmeli ve desteklenmelidir. Raylà

sistem projelerinin ana müĀterisi kamudur
ve bu nedenle kamu-özel sektör iĀbirliØine
kuvvetle ihtiyaç duyulmaktadàr. Ülkemizin
geliĀmesi bu iradeye baØlàdàr. Katma deØeri yüksek stratejik ürünler ortaya koymak
ve milli markalar oluĀturmak baĀka türlü
mümkün görünmemektedir. Bu nedenlerle; “Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà – SSM”
stratejik savunma ürünlerinin yerli kaynaklarla üretilmesi için kanunla nasàl yetkilendirildi ise aynà gerekçelerle stratejik
kapsama giren ve %100 ithal ürünler olan
raylà sistem ürünlerinin, özellikle Āehir içi
taĀàmacàlàk için gereken hàzlà metro, haŅf
metro ve tramvay üretimi gibi katma deØeri
yüksek ürünlerin %100 oranànda iç piyasada üretilmesi ve 20 yàllàk projeksiyonda 2
trilyon dolar’làk dünya pazaràndan gereken
payàn alànmasà için acilen “UlaĀtàrma Sanayi MüsteĀarlàØà – USM” da kurulmalàdàr.
Sektör, bu Āekilde yeniden yapàlandàràlmalà,
gecikilmiĀ olunsa dahi raylà sistem dünyasànda Türkiye’nin de var olduØu açàkça orta-

“%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 kamuözel sektör işbirliğine kuvvetle
ihtiyaç duyulmaktadır.

ya konmalàdàr. Stratejik konumu gereØince
Türkiye, gerçek anlamda raylà sistemlerin
mevcut ve geliĀmekte olan pazarànàn tam da
odaØànda bulunmaktadàr. 2 trilyon dolar’làk
dünya pazarànàn sadece 465 milyar euro’luk
pazarà Arabistan yaràm adasànda bu yàl içinde -2013- ihale edilmek üzeredir.Bu fàrsat
ve dolayàsàyla tren kaçàràlmamalàdàr.
Devletin tüm alàmlarànda offset uygulamalarànà yaygànlaĀtàrmasà ne gibi geliĀmeler saØlar? Bu baØlamda Devletin
reņeksleri neler olmalàdàr?
Yukaràda ifade edildiØi gibi offset uygulamalarà, yerli sanayinin geliĀmesinde temel
faktör olacak, dàĀ dünya ile yerli sanayiciyi
aynà çatà altànda buluĀturacak ve teknoloji
transferlerinin saØlanmasàyla katma deØeri yüksek projelerin üretilmesinin önü
açàlacaktàr. Bu uygulama ayràca, ihracat
boyutunu gündeme getirerek ‘alan’ ülke

olmaktan çàkacak çok kàsa bir zamanda ‘satan’ ülke konumuna gelmemize yadsànamaz
katkàlar koyacaktàr. Bu nedenle Devletin
yapacaØà tek Āey derhal bir offset kanunu
çàkarmaktàr.
Raylà taĀàmacàlàk alàmà yapan diØer illerimizde yabancà Ņrmalara yönelim olduØu konuĀuluyor. Bursa BüyükĀehir
Belediyesi’nin gösterdiØi yaklaĀàmàn devamà için neler yapàlabilir?
DiØer belediyelerin yapacaØà çok bir Āey kalmamàĀtàr. Bursa BüyükĀehir Belediyesi’nin
ortaya koyduØu siyasi irade ve saØlam duruĀ
diØer belediyelere de saØlam bir örnek oluĀturmuĀtur. Bundan sonra yapàlmasà gereken
tek Āey Bursa’nàn izlenmesi ve yaptàklarànàn
aynen uygulanmasàdàr. Artàk üretim boyutu
ile, ihale boyutu ile her türlü örnek vardàr
ve bu ürünler %100 yerli markalarla ihale
edilebilir konumdadàr. Bundan sonra yapàlacak ihalelerde her türlü mazeret ortadan
kalkmàĀtàr ve kimsenin daha fazla örnek
aramasàna da gerek kalmamàĀtàr. Ülkemizde, özellikle ßstanbul gibi talebin en yoØun
olduØu ilimizde bu hassasiyetin gösterilmesi; hem 500 milyar dolar ihracat hedeŅ
olan hükümetimizin bu talebine cevap vermek hem de cari açàØàmàzàn kapatàlmasàna
dönük bir milli ve onurlu duruĀ sergilemek
adàna çok önemlidir. ARUS Kümelenmesi
ve RAYDER olarak bu duruĀun takipçisi
olacaØàmàzà da buradan ilgililere duyurmak
isterim.
Türk sanayisinin sizce en çok nelere ihtiyacà bulunmaktadàr?
ÇalàĀmak, çok çalàĀmak. Kendini geliĀtirmek ve uluslararasà standartlaràn ön gördüØü kapasite ve kalitede mal üretmektir.
Bunun için Ar-Ge yatàràmlarà arttàràlmalà
ve hàzlandàràlmalàdàr. Bizim durduØumuz
bir anda birilerinin koĀarak yanàmàzdan
geçmesine izin vermememiz bu maraton
koĀusunda bir Türk vatandaĀà olarak ayràca boynumuzun borcudur da. Kamu-Özel
Sektör ßĀbirliØi Modeli’nin geliĀtirilmesi için mevcut kanuni mevzuatlar yeniden
düzenlenmelidir. Bu aynà zamanda ihtiyaç
duyulan Ņnansman kaynaklarànà da oluĀturacaktàr. Ar-Ge ve üretim safhasàndan sonra
her türlü testten geçerek “Tip Onay Belgesi
- Homologasyon” ne sahip olmuĀ ürünlerin
kamu tarafàndan alàmà saØlanacak ve devam
eden seri üretim safhasànda da ana müĀterisi olacaktàr. AØzàmàzà açtàØàmàzda ve her
kademede dillendirdiØimiz “Kore Modeli”
de böyle geliĀmiĀtir.
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“Türkiye artık açık pazar değil,
burada üretim yapmalıyız”
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.

"Burada üretim yapmalÜyÜz”

Fuar bu sene yerli ve yabancı 287 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

D

üzenlendiØi 2011 yàlàndan itibaren
yüzde 40 büyüme gösteren Eurasia
Rail Fuarà 170’i yabancà, 117’si
Türk Ņrmalarà olmak üzere 287 Ņrmanàn
katàlàmàyla gerçekleĀtirildi. 10 ülkeden
alàm heyetlerinin resmen ziyaret ettiØi fuaràn açàlàĀà UlaĀtàrma, HaberleĀme ve Denizcilik Bakanà Binali Yàldàràm ve ßspanya
UlaĀtàrma BakanlàØà MüsteĀarà Mario Garces tarafàndan yapàldà.

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

2012 Haziran ayà itibariyle UFß (Uluslararasà Fuarlar BirliØi) onaylà fuar statüsü kazanan 3. Eur asia Rail Demiryolu Fuarà’nàn
açàlàĀàna ayràca Alman Devlet Demiryollarà
Avrupa&Afrika Genel Direktörü Benoit
Schmitt, Bulgaristan UlaĀtàrma BakanlàØà
Genel Müdürü Vaselin Vasilev, Irak Devlet Demiryolarà Genel Müdürü RaŅe Yousif
Abbas, Kosova Devlet Demiryollarà Genel
Müdürü Enis Berisha, Polonya UlaĀtàrma
BakanlàØà Bakan DanàĀmanà Jerry Kleni-

ewski, Romanya Devlet Demiryollarà Genel Müdürü Arion Adrian ve komĀu ülke
bakanlàk ve ülke devlet demiryollaràndan
birçok üst düzey bürokrat katàldà. Fuar ile
eĀ zamanlà olarak yapàlan; yabancà ve Türk
katàlàmcàlaràn söz aldàØà konferans ve seminer programlarànda ise demiryolu ve haŅf
raylà sistemlerde ki geliĀmeler paylaĀàldà.

Ülkemizin raylà ulaĀàm sistemlerindeki
her türlü ihtiyacànàn yerli sanayici tarafàndan üretilebileceØini savunan; raylà ulaĀàm
sistemleri sanayicileri, destekleyici kurum
ve kuruluĀlarànàn ‘ßĀ BirliØi ve Güç BirliØi’ inancàyla bir araya gelerek oluĀturduØu
Anadolu Raylà UlaĀàm Sistemleri Kümelenmesi de (ARUS) fuarda yerini alan kurumlar arasàndaydà. ARUS yetkilileri ziyaretçilerine raylà sistemlerde ki yerli ve milli
ürün misyonunu ve üreticilerin yeteneklerini anlattà. OSTßM standàna gelerek yerli
üreticilerin imkan ve kabiliyetleri hakkànda
bilgiler alan Alman yetkililerden dikkat çekici bir deØerlendirme geldi. Alman heyet,
Türkiye’nin artàk açàk pazar olmadàØànà ve
gelip burada üretim yapmalarà gerektiØini
söyledi.
2012’de ki Eurasia Rail Fuarà’nda TCDD;
Bosna Hersek, Irak, Bulgaristan ile yeni
demiryollarà hatlarànàn inĀasà, sànàr kapàlaràndan demiryolu araçlarànàn kolay geçmesi
konusunda uluslararasà anlaĀmalar imzalamàĀtà. 2013’te de kamu ve özel sektörün
hazàr bulunduØu uluslararasà anlaĀmalar
Euarasia Rail’de imza altàna alàndà.

Kendi elektriğini üreten bakım aracı

Ömer Faruk Yılmaz

aragon Anonim ÿirketi Temsilcisi Ömer
Faruk Yàlmaz, 2007 yàlàndan beri üst yapà
sektöründe faaliyet gösteren Paragon'u anlattà.
Yàlmaz, imal ettikleri mobil hidrolik tamir ve
bakàm araçlarànàn kendi motoruyla elektriØini
üretebildiØini söyledi.

P

MüĀteriye özel tasarlanmàĀ ürünlerle hizmet
verdiklerini belirten Yàlmaz, "Özellikle beledi-

yelerin ihtiyaçlaràna yönelik komple çözümler
içeren tamir bakàm araçlarànda, hidrolik ekipmanlar kullanarak çok yönlü çözümler sunabiliyoruz. 3 ya da 4 aracàn yaptàØà iĀi tek araçla
daha ekonomik bir Āekilde yapàyoruz. ÜrettiØimiz, mobil hidrolik tamir ve bakàm araçlarà,
Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyor. Son
ürün araçlaràmàzàn içerisinde bir aràza çàktàØànda
kullanàlabilecek bütün ekipmanlar hazàr bulunuyor. KullandàØàmàz sistem, geleneksel yöntemlerin dàĀàna çàkan bir sistem. Bütün ekipmanlar,
tek bir motora baØlà olarak çalàĀàyor. Araç kendi
motoruyla elektriØini de üretebiliyor" dedi.
Paragon olarak standart model araç üretmediklerini söyleyen Yàlmaz, "Faydalà Model
Belgesi'ne sahip bir Ņrmayàz. Kamu kuruluĀlarà
ve özel sektör Ņrmalarà için de amaca yönelik
tasarlanmàĀ araçlar üretiyoruz. 40-50 yàldàr kullanàlan yöntemlere çözümler üretiyoruz. ÜrettiØimiz araçlar geleneksel sistemin çok daha

ilerisinde modern bir teknolojiye sahip. Aracàn
içinde hem çalàĀanlar hem de tamir ve bakàm
için kullanàlacak bütün malzemeler yer alàyor
ve her Āey tek bir araç içerisin de toplanàyor. Bu
nedenle geleneksel yöntemlere oranla çok daha
ekonomik bir sistem. Araç üzerinde kullanàlan
ekipmanlaràn en büyük özelliØi hidrolik ekipmanlar olmalarà ve güç kaynaØà olarak da aracàn
motorunun kullanàlmasà. Ayràca, araçtaki hiçbir
ekipman dizel ya da benzinli bir motora sahip
deØil" diye konuĀtu.

Türkiye için çok yeni bir sistem
Hidrolik Tahrikli Tamir Bakàm Araçlarà'nàn
Türkiye'de yeni sayàlabileceØini anlatan Yàlmaz,
sözlerini Āöyle devam ettirdi: KullandàØàmàz
yöntem Avrupa'da 20 yàlà aĀkàn bir süredir var.
Sistem Türkiye'ye geleli 5 yàl oldu. Türkiye'de
bizim kullandàØàmàz teknoloji çok yaygànlaĀmàĀ

deØil. Zaten Türkiye'de son yàllarda makineleĀmek adàna zihniyet hàzla deØiĀiyor. El emeØinden ziyade hayatàn her alanànda artàk daha fazla
makine kullanàlàyor. 20 yàl öncesine kadar lüks
sayàlabilecek bir çok makine ve ekipman da
bugün bir çok kamu kurumu açàsàndan olmazsa olmaz ihtiyaç durumunda. ßnsanàmàz yeni
teknolojiler konusunda genelde çok hevesli ve
bu durum bir çok sektörde çok dinamik talepler oluĀmasàna yol açàyor. Söz konusu olan tüm
toplumun faydalandàØà kamu yararàna kullanàlan ekipmanlar olunca da bahsettiØim heves
pazaràn sürekli büyümesine yol açan bir faktör
olarak karĀàmàza çàkàyor.
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Ankara Metrosu'nda
offset şartı kağıtta mı kalacak!
Yerli üreticiler olarak sonuna kadar takipçisi olacağız

ilindiØi gibi Çinli Ņrma 2012 yàlànàn
Mart ayànda gerçekleĀen Ankara
Metro ihalesini ßspanyol ve Koreli Ņrmalardan daha iyi teklif vererek yüzde
51 yerlilik Āartànà bilerek almàĀtà. ßhalede
dört metro hattà için 324 vagon üretimi
söz konusuydu. Bu vagonlardan ilk 15'i
20 ay içersinde teslim edilecek, kalan
vagonlaràn teslimi ise 39 aylàk sürede
yapàlacaktà. 20 aylàk ilk teslim tarihinin
dolmasàna 8 ay gibi bir zaman kalmasàna
karĀàn, Çinli Ņrma OSTßM'deki ARUS
raylà sistem kümesinden hiçbir Ņrmadan
alàm yapmadàØà gibi, sipariĀ sözleĀmesine de sahip deØil.

B

A

nkara Metrosunda yüzde 51 yerli katkà Āartà getirilmesinin ardàndan offset uygulamasànàn bütün sektörlerde
uygulanabilirliØi tartàĀàlmaya baĀlanmàĀtà.
Ancak, Ankara Metrosu ßhalesini kazanan
Çinli Ņrma CSR Electric Locomotive’nin, ilk
teslim tarihine az bir süre kalmàĀ olmasàna
karĀàn, yüzde 51 yerli katkà Āartàna Āimdiye
kadar uymadàØà ortaya çàktà. Çinli Ņrmanàn
kümede bulunan Ņrmalarla hiç görüĀmediØini, bunun da iyi niyetli olmadàØànà ifade eden
Anadolu Raylà UlaĀàm Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Yönetim Kurulu BaĀkanà Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, bu zamana kadar sadece 1 küme üyesiyle bir kez görüĀme
gerçekleĀtirildiØini dile getirdi. Güvenç, “O
Ņrmanàn sertiŅkasyonu yok, testi yok gibi
mazeretlerle ondan o parçayà alamayacaklarànà söylediler. Ancak sertiŅkasyonu ve test sorunu olmayan Ņrmalaràmàz da var. Onlara hiç
uØramàyorlar. Çinli Ņrma 400 milyon dolaràn
tamamànà kendine ayàrmaya çalàĀàyor” dedi.

“Türkiye artÜk açÜk pazar deðil”
Ankara Metrosu’nda Āartnameye yüzde 51
yerlilik payànàn konulmasànàn Türkiye’de bir
kàràlma noktasànà teĀkil ettiØini kaydeden OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn,
“GeçtiØimiz günlerde ßstanbul’da bir fuarda
Almanya’daki bir kümelenmenin baĀkanàyla
görüĀtük. Kendisi, Türkiye’nin artàk açàk pazar olmadàØànà ve gelip burada üretim yapmalarà gerektiØini öØrendiklerini söyledi. Bunlaràn hepsinin arkasànda bizim kümemizin
çalàĀmalarà var. Bir Āartnamede bir cümlenin
neleri deØiĀtirebileceØini çok net gördük”
dedi. Offset uygulamasànàn her sektörde uygulanabileceØini dile getiren Aydàn, “Bunun
daha da ileri götürülmesi, kanun haline getirilmesi gerek. ÿu anda beklemede duruyor.
Bunu takip etmemiz lazàm” dedi.

“Bir tane siparií geçilmedi”
Yüzde 51 Āartà ile ilgili sorunlar yaĀandàØànà
açàklayan OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yönetim
Kurulu BaĀkanà Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan, “Çinlilerle konuĀuyoruz, görüĀüyoruz.

İşlemeyen yasa,
uygulanmayan
genelge

Ancak bizim Ņrmalara daha bir tane sipariĀ
geçilmedi. Yüzde 51 konusunda Almanya
bizi ciddiye alàyor. Türk devletinin felsefesi deØiĀti diyor. Ama Çin tarafànda bir vurdumduymazlàk var. Yüzde 51 ne olacak diye
soruyoruz. Biz bunu kaØàtta kalsàn diye mi
yaptàk? Bu bizi üzüyor” diye konuĀtu. Çinli
Ņrmanàn hiçbir uluslararasà sertiŅkasyonun
olmadàØàna dikkat çeken ÇelikdoØan, “Bizim
Ņrmalardan istiyorlar ama onlarda yok” diyerek, Ņrmanàn Āartnameye uymamasà halinde
teminatànàn yanacaØàna ve ihalelerden men
edileceØine iĀaret etti.

“Kümemizi görmezden gelerek
hareket ediyorlar”
Aynà zamanda Çankaya Üniversitesi RektörlüØü görevini de sürdüren ARUS Yönetim
Kurulu BaĀkanà Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç ise, “Kümede bulunan Ņrmalaràmàzla
hiç görüĀmemesi Çinli Ņrmanàn iyi niyetinin
olmadàØànà gösteriyor. Biz geçtiØimiz Eylül
ayànda kümenin bütün Ņrmalaràn listesini, internet sitelerini ve bilgilerini e-posta ile Çinli
Ņrmaya gönderdik. Önünüzde fazla süre yok,

324 tane vagonun hizmete girmesi için vakit
kàsàtlà. Yüzde 51 katkàyà nasàl temin edeceØiz,
kimlerle görüĀeceØiz diye zaman kaybetmeyin, dedik. Hangi Ņrmaya güveniyorsanàz
onunla çalàĀàn dedik. Ancak biz Çinli Ņrmaya
bu kadar yaklaĀmaya çalàĀàrken onlar bizim
kümemizi görmezden gelerek hareket etmeye
baĀladà” diye konuĀtu. Çinli Ņrmanàn, küme
üyelerinden sadece 1 tanesiyle bir görüĀme
gerçekleĀtirdiØini dile getiren Güvenç, “O Ņrmanàn sertiŅkasyonu yok, testi yok gibi mazeretlerle ondan o parçayà alamayacaklarànà
söylediler. Ancak sertiŅkasyonu ve test sorunu olmayan Ņrmalaràmàz da var. Onlara hiç
uØramàyorlar. Çinli Ņrma 400 milyon dolaràn
tamamànà kendine ayàrmaya çalàĀàyor” dedi.

“Son kuruíuna kadar
takipçisi olacaðÜz”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yön. Krl. BĀk.
Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan ve ARUS Yönetim Kurulu BaĀkanà Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, “Yüzde 51’in son kuruĀuna kadar takipçisi olacaØàz” mesajànà verdi.

Bu anki geliĀmeler Çinli CSR Electric
Locomotive Ņrmasànàn yüzde 51 yerli
Ņrmalardan alàm konusuna uyma kararànda olmadàØànà gösteriyor. Bu nedenle OSTßM ve ARUS yöneticileri haklà
olarak bu durumdan Āikayet ediyorlar
ve yüzde 51 Āartànàn uygulatàlmasànà istiyorlar. Hem bakanlàØàn, hem de
Belediye'nin Çinli Ņrmaya kamu ihale
Āartnamesini ve yüzde 51 yerli alàm gerekliliØini bir an önce hatàrlatmasà gerekiyor. Aksi halde yaklaĀàk 200 milyon
dolarlàk yerli alàm Āartàna uymayan Çinli
Ņrma, bu alàmlarà için yurt dàĀàna 200
milyon dolar ödememize neden olacaktàr....
Osman Arolat 21 Mart 2013
Dünya Gazetesi

ñhale süreci nasÜl gerçekleímiíti?
GeçtiØimiz yàl Mart ayànda gerçekleĀtirilen
Ankara Metrosu ihalesine Koreli, ßspanyol
ve Çinli Ņrmalar katàlmàĀ, ihaleyi 391 milyon
dolarlàk tekliņe Çinli Ņrma CSR kazanmàĀtà.
Dört metro hattà için 324 vagon üretecek olan
CSR’nin ilk 15 vagonu 20 ay içinde teslim
edeceØi, kalan vagonlarà ise 39 ay içerisinde
Türkiye’ye göndereceØi belirtilmiĀti.
(Özüm Örs)

Oniş İnşaat Makineleri sektörün çözüm ortağı
O

niĀ ßnĀaat Makineleri ÿirketi, inĀaat sektöründe ihtiyaç duyulan tüm
malzemeleri yurtiçi ve yurtdàĀànda tüketicisinin hizmetine sunuyor. ÿirketin
Genel Müdürü Cenap Mert, "Yeni çaØàn
gereklilikleri ve inĀaat sektörünün ihtiyaçlaràna cevap verebilmek için, foksiyonel, dayanàklà inĀaat makine ve ekipmanlaràyla müĀteri memnuniyeti en üst
düzeyde tutuyoruz" dedi.

duyduklarànà söyleyen Mert, "Yàllardàr
Türkiye'ye ve yurt dàĀànda birçok ülkeye
hizmet veriyoruz. ßnĀaat sektörü, global
krizden olumsuz yönde etkilendi. ßnĀaat sektöründeki bu daralma ilk olarak
da inĀaat malzemeleri üreten bizim gibi
Āirketleri etkiledi. Elimizde yapmak istediØimiz birkaç proje var ancak bunu
yapabilmek için nakit para gerekiyor"
diye konuĀtu.

OniĀ, bayi aØànà geliĀtirerek müĀterilerine daha iyi hizmet vermeyi amaçlàyor.
1997'den beri inĀaat sektöründe ihtiyaç
duyulan tüm malzemeleri ve ekipmanlarà üreten OniĀ, stok ürünlerin yanà
sàra müĀteri isteØine göre de makine
imal edebiliyor. Yeni projeleri hayata geçirmek için maddi desteØe ihtiyaç

"SÜkÜntÜya soktu"
TOKß mühendislerinin küçük esnaftan alàĀveriĀ yapmadàØànà da savunan
Mert, sözlerini Āöyle sürdürdü: TOKß
mühendisleri bizim gibi küçük esnaftan malzeme temin etmiyorlar. Dolayàsàyla bu da küçük esnafà sàkàntàya

soktu, malzeme satàĀ
alanàmàz daraldà. Sektörde rekabet çok fazla.
ßthal etmek daha pahalà olduØu için Türk malà
almak isteyen müĀteri
oluyor. Ancak fiyatànàn
çok daha düĀük olmasànà talep ediyorlar. ßnĀaat Cenap Mert
sektörü kàĀ aylarànda neredeyse duruyor, bizim
de satàĀlaràmàz kàĀ aylarànda azalàyor. Gürcistan, Azerbaycan
ve Kàbràs'ta da OniĀ ßnĀaat Makineleri bayiliØimiz bulunuyor. Kàbràs ve
Azerbaycan'daki bayilerimiz oradaki
ekonomik nedenlerden dolayà aktif
halde çalàĀmàyor.

6 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

MART 2013

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.

O

DTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleĀen çalàĀtaya National
Taiwan University’den Prof. Dr.
Feng-Hue Lin, GATA’dan Doç. Dr. Üzeyir
Erdem ve Prof. Dr. Cemil Yàldàz, Kàràkkale
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semih Keskil,
Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Utkan
Demirci, ODTÜ Teknokent Üniversite-Sanayi ßĀbirliØi Direktörü Tolga Özpolat, OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn
ile çok sayàda akademisyen ve kurum temsilcisi katàldà.

18 Mart tarihinde gerçekleĀen toplantàda National Taiwan University’den
Prof. Dr. Feng-Hue Lin ‘Biyomateryal
ve Doku MühendisliØinde Asya-PasiŅk
Bölgesindeki GeliĀmeler’, GATA’dan;
Doç. Dr. Üzeyir Erdem ‘Oftalmolojide
Biyomalzeme Kullanàmànda Yeni Yönelimler’, Prof. Dr. Cemil Yàldàz ‘Ortopedi
ve Travmatoloji Alanànda Kullanàlan Biyomalzemelerde Yeni Yönelimler’, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Utkan
Demirci ‘Biyomalzeme Alalnànda Kuzey
Amerika ve Avrupa Ülkelerindeki Yönelimler’, Kàràkkale Üniversitesi’nden Pof.
Dr. Semih Keskil ‘NöroĀirürjide Kullanàlan Biyomalzemelerde Yeni Yönelimler’
baĀlàklà sunumlar yaptà.

OSTñM Medikal Sanayi
Kümelenmesi önemli
ßki gün süren programàn açàlàĀ konuĀmasà
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar tarafàndan yapàldà. Acar, tàp alanànda son yàllarda ki
atàlàmlaràn önemli bir kàsmàmàn malzemede,
biyolojide ve elektronikte yaĀandàØànà belirtti.
Acar, BIOMATEN’in ciddi bir altyapàya sahip olduØunu kaydetti.
Türkiye’nin kurumlar arasà iĀbirliØinden kazançlà çàkacaØàna iĀaret eden Rektör Acar, bir
araya gelerek ortak bir vizyon; bu vizyona
yönelik olarak akàl ve gayretlerin birleĀtiØi
ortamlaràn gerekliliØini vurguladà. Acar, “Bu
çalàĀmaya katàlan yerel endüstrinin, sivil toplum kuruluĀlarànàn ve OSTßM Medikal Sanayi Kümelenmesinin aramàzda olmasà önemli.
Ümit ediyorum hem Türkiye hem Ankara
hem de katàlàmcà kuruluĀlar için bir dönüm
noktasà olacak. Ben, OSTßM kümelenmesinin temsil ettiØi potansiyeli görüyorum. Sayàn
BaĀkana da bu inisiyatife verdiØi destekten
dolayà teĀekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

çok fazla. ßyi bir üretim altyapàsà var. Bunlara raØmen ürünleri neden yurtdàĀàndan alàyoruz? Bu sorunun cevabànà maalesef üretemedik.” dedi.
Bu noktada biyomateryallerin çok önemli bir yerli olduØunu belirten Aydàn,
yeni ürünlerin ticarileĀmesi anlamànda

Programa, 2006 yılında AIDS hastalığı
üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla
biyoteknoloji alanında dünyayı değiştirecek olan ilk 35 bilim adamı arasında
gösterilen Prof. Dr. Utkan Demirci de bir
sunumla katıldı.

yetlerin üretimde büyük rol oynadàØànà söyledi. Küme çalàĀmalarànda üniversite-sanayi
iĀbirliØinin gerekliliØine temas eden Aydàn,
“Tüm taraņarà aynà masaya oturtabilirsek
‘Biyomalzeme Alanànda Yeni Açàlàmlar’ buradan güzel sonuçlar çàkabiliyor. ÿu anda
konulu panelde görüĀlerini aktaran OSTßM SaØlàk BakanlàØà bu tip ürünler ve malzemeYönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, ler için bir kanun deØiĀikliØi yaptà. Bunun
OSTßM’de medikal alanànda üretim yapan arkasànda küme çalàĀmalarànàn büyük bir
70’e yakàn Ņrma bulunduØunu anàmsattà. rolü var. Türkiye’nin saØlàk harcamalaràna
Medikal dàĀàndaki sektörel bazda kümelen- ayàrdàØà kaynak 16 milyar Dolar, savunmeleri de anlatan Aydàn, Batà’da bu faalimanàn 4 milyar
Dolar.
SaØlàk
alanànda alàmlaràn yüzde 90’a
yakànà yurtdàĀàndan
temin
ediliyor. Burada
yerli katkà payànàn artàràlmasà
için ne yapabiliriz? Hepimize
görevler düĀüyor. Ankara’da
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Türkiye’nin sağlık harcama16 üniversite, 8
larına ayırdığı kaynak 16 milyar Dolar, savunmanın 4 milyar Dolar. Sağlık
teknokent var.
alanında alımların yüzde 90’a yakını yurtdışından temin ediliyor.” dedi.
Hastane sayàsà

“16 milyar Dolar’Ün
yüzde 90’Ü yurtdÜíÜna gidiyor”

OSTßM’in en hàzlà cevap verebilecek bir
yapàya sahip olduØunu dile getirdi. Aydàn,
“BIOMATEN’in yapàsànda üniversite-sanayi iĀbirliØi var. Sanayiciler tek baĀàna sorunlarànà konuĀtuØu zaman, bu yeterli olmuyor.
Akademisyenleri ve sanayicileri birbirleriyle ne kadar fazla etkileĀimli hale getirebilirsek bunda iyi sonuçlar çàkabileceØine inanàyorum.” diye konuĀtu.

“Patent almadan
makale yayÜnlamayÜn”
ODTÜ Teknokent Üniversite-Sanayi ßĀbirliØi
Direktörü Tolga Özpolat, üniversitede üretilen bilginin sanayiye taĀànmasànda Teknoloji Transfer OŅslerinin iĀlevlerine deØindi.
Bugüne kadar 45 buluĀa 93 patent alàndàØànà
bunlardan bir tanesinin ticarileĀtiØini, 4’ü
içinse çalàĀmalaràn sürdüØü bilgisini veren
Özpolat, araĀtàrmacàlaràn patent almadan makale yayànlamamalarà uyarsàsànda bulundu.

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 anlattı. Lin, Çin’in yerli üreticilerini koruma
adına “In China For China” söylemiyle
ticari ilişkilerini yönlendirdiğini kaydetti.
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Biyomalzemeler, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler
ulaĀacaØà tahmin edilmektedir1. Bir baĀka raporda ise doku mühendisliØi ve hücresel tedaviler piyasasànàn 2010'da 8.3 milyar ABD doiyomalzemeler vücutta kàsa ya da
larà olduØu ve bu rakamàn 2018'de 32 milyar
uzun sürelerle bulunup hasarlà doku
ABD dolaràna çàkacaØà tahmin edilmektedir2.
ve organlaràn görevlerini kàsmen ya
Bu rakam, hücre büyümesini veya rejenerasda tamamen üstlenmek üzere tasarlanan, meyonu hàzlandàran biyomühendislik ürünlerini,
tal, seramik, biyolojik ve sentetik polimerler
biyoteknolojik ürünleri ve medikal cihaz ile
(halk aØzàyla plastikler), ya da bunlaràn oluĀfarmasötik teknoloji ürünlerini kapsamaktaturduØu kompozitlerdir. Bunlar kullanàlarak
dàr. 2010'da ABD'nin
üretilen cihazlaràn
payà 5 milyar ABD
biyouyumlu olmasà
OSTİM Türkiye'nin bir aynasıdır. dolarà iken 2018'de 13
yani vücutta olumAnkara gibi temel bilim, sağlık ve milyar ABD dolaràna
suz hiç bir etki yapvarmasà beklenmekmamalarà (toksik, al- mühendislik eğitiminin ülkemizde
tedir. ßkinci ve üçüncü
tartışmasız en iyi olduğu bir
lerjik, kanser yapàcà
sàrada Avrupa ve Asşehirdedir, yasa koyucu ile
vb olmamalarà) geya-PasiŅk bölgesinin
rekir. Biyomateryal
doğrudan temas kurma ve onlara geldiØi, dünyanàn geri
kökenli cihazlaràn sorunları aktarma ve yönlendirme
kalanànàn ise pek katen bilinen örnekleri
fırsatına başka şehirlerdeki
kàsànàn görünmediØi
arasànda kontakt ve
benzer kuruluşlardan daha fazla bu projeksiyon tabkatarakt merceklerilolarànda çok çarpàcà
sahiptir.
ni, yapay damarlarà,
olarak görülmektedir.
stentleri ve kalp kaEn önemli rejenerapakçàklarànà saymak
tif tàp teknolojileri alanlarà olarak ortopedik
mümkündür. Mikro ve nanoteknolojinin ge- uygulamalar göze çarpmaktadàr. Bunu kalp
liĀmesiyle özellikle nano kalànlàklà Ņberler ve damar hastalàklarà, sinir hastalàklarà, Āeker
ve tanecikler üretilmeye ve çeĀitli uygula- hastalàØà, inņamatuvar (yangà) hastalàklar, diĀ
malarda ve biyosensörlerin oluĀturulmasànda çürümeleri ve kazalaràn yol açtàØà yaralaràn
kullanàlmaya baĀlamàĀlardàr. Hücre biyolojisi tedavisi almaktadàr.
ve özellikle kök hücreler üzerinde yoØunlaĀan
ve bu hücrelerin korunma, çoØaltàlma ve farklàlaĀtàràlmalarà yönündeki bilgi birikiminin ve Ar-Ge çalÜímalarÜ
bunlarla eĀ zamanlà olarak büyüme faktörlerihakkàndaki bilgimizin artmasàyla kök hücre Ar-Ge çalàĀmalarà konusunda ipuçlarà yazànàn
tedavileri ve bunun biyomalzemelerle birle- üst kàsmànda kàsmen verilmiĀ bulunmaktadàr.
Āimiyle doku mühendisliØi ve rejeneratif tàp Bu sektörü en çok etkileyen etmenler arasàndoØmuĀtur. Bunlardan özellikle doku mühen- da politik kararlar, hükümet ve endüstrinin
disliØinde genellikle polimerlerden yapàlan yatàràmlarànàn düzeyi bulunmaktadàr. Örnehücre taĀàyàcà iskelelere kök hücreleri ekerek Øin ABD hükümetinin embriyonik kök hücre
ve burada çoØalmalarànà saØlayarak labora- araĀtàrmalarànà serbest bàrakmasà bu alanda
tuvarda yapay doku oluĀturulur ve bu hasarlà çok hàzlà bir çalàĀma artàĀàna yol açmàĀtàr.

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı

B

dokunun yerine konulur. ßskeleler hücrelerin
konulduØu yerlerden taĀànmamalarànà saØlar
ve böylelikle tedaviyi daha verimli hale getirirler. Dünyada biyomalzemeler içinde doku
mühendisliØi ürünlerinin oranà gittikçe artmaktadàr. Özellikle doku ve organ transplantasyonlarànàn sàkàntà ve riskleri bu alandaki
geliĀmeleri çok daha cazip hale getirmektedir.
Dünya doku mühendisliØi ve hücre tedavileri
piyasasànàn 2011-2015 süresinde %18 düzeyinde büyümesi beklenmektedir. Alana hakim olan uluslararasà Āirketler arasànda Baxter International Inc., DePuy Inc., Medtronic
Inc., Stryker Corp., ve Zimmer Holdings Inc.
öne çàkmaktadàr. Bu alanda da diØer medikal
sektör alanlarànda olduØu gibi yoØun bir Āirket birleĀmesi ve satàn almalar yaĀanmaktadàr. Bu piyasanàn büyümesinin önündeki en
önemli engel ise hücre alàmà, depolanmasà,
implantàn laboratuvarda hazàrlanmasà ve hastaya naklini düzenleyen çok sàkà kurallar ve
yönetmeliklerdir. 2012 rakamlaràyla ortopedi,
onkoloji, kardiyoloji, dental ve nöroloji uygulamalarà aØàrlàklà olarak incelendiØinde piyasanàn deØerinin 11 milyar ABD dolarà olduØu
ve bunun 2018'de 27 milyar ABD dolaràna

da elde edilecek yüksek katma deØerli ürünler
için bir ön koĀuldur. ÖrneØin bir kaç liralàk bir
plastik malzeme basit bir iĀlem dizisiyle son
ürüne dönüĀtüØünde bir kaç yüz dolara satàlabilmektedir. Buna en güzel örnek PMMA gibi
çok bilinen ve ucuz bir polimerden yapàlan katarakt mercekleridir. Ülkemizde özellikle geliĀmiĀ
bazà üniversitelerde bu iĀlemleri yapabilecek
kalitede elemanlar yetiĀmektedir. Bu eØitimleri özendiren ve destekleyen Biyomalzeme ve
Doku MühendisliØi DerneØi (BDMD) gibi sivil
toplum örgütleri ve ODTÜ'de DPT desteØiyle
kurulmuĀ bulunan BIOMATEN (Biyomalzeme
ve Doku MühendisliØi Uygulama ve AraĀtàrma
Merkezi ve aynà zamanda bir DPT Mükemmeliyet Merkezi) gibi merkezler bulunmaktadàr.
Ayràca ülkemizde çeĀitli lisans ve lisansüstü Biyomedikal MühendisliØi Y. Lisans ve Doktora
programlarà vardàr. ÖrneØin ODTÜdeki Biyomedikal MühendisliØi Disiplinlerarasà Lisansüstü programànda Biyoelektrik, Biyomalzeme,
Biyomekanik ve Biyomoleküler gibi 4 alt dalda
mühendislik, tàp ve temel bilim kökenli öØrenciler eØitilmektedir. Bu çeĀitli yollardan eØitilen
mezunlar Dünya endüstrisinde rahatlàkla kabul
görmekte olduklaràna göre Āu anda ülkemizde
uygulamasà maalesef çok zayàf olan bu dalda
da çok deØerli katkà yapabilecek durumdadàrlar.

Biyomalzemelerin üretiminde
yerli sanayicilerin rolü

Biyomalzeme ve bunlardan çeĀitli implant ve
ürünlerin üretilmesinin 4 ayaØà vardàr: ArGe,
Tàp uzmanà uygulayàcàlar, üretici medikal sektör
ve fon kaynaØà ve kurallarà oluĀturan, piyasayà
denetleyen devlet kuruluĀlarà. Ülkemizde yerli
üreticilerin bu alana , hele yüksek katma deØerli ürünlere girmeleri henüz pek rastlanmàĀ bir
durum deØildir. En yakàn bildiØimiz örnek olan
OSTßM Medikal Sektör bünyesinde de bu alanda üretim yapan Ņrma sayàsà bir elin parmaklañnsan kaynaðÜ
ràna ulaĀamamaktadàr. Bu bir yerde Türkiye'de
tàbbi cihaz sektöründe %85'lik bir ithalat payà
olduØu
durumunu çok net yansàtmaktadàr. MeGörüldüØü üzere yüksek teknoloji ürünü olan
biyomalzeme ve doku mühendisliØi ürünleri dikal endüstrinin bir yandan yabancà Āirketlerle
yüksek düzeyde eØitilmiĀ araĀtàràcàlara gerek- ve onlardan korunma eksikliØiyle uØraĀàrken bir
sinim duymaktadàr. Bu alanlar biyoloji, kimya, yandan da geri ödeme sàkàntàlarà içinde olduØu
malzeme alanlaàna ek olarak tàp ve mühendis- duyulmaktadàr. Hal böyle olunca da üretici ollik alanlarànda yetiĀmiĀ aratàràcà ve üretim per- mak hiç de kolay deØildir. Bu durumda bir Āirsoneline gereksinim duymaktadàr. Bu kalitede keti hem savunma hem enerji hem de medikal
araĀtàràcà ve üretim personeline ihtiyaç aynà sektör için aynà makina parkàyla üretim yaparken görmek mümkün
zamanda üretim süreolmaktadàr.
Ayràca
cinin de diØer kalsik
yerel ürün piyasasànda
Eğer Çin'de slogan "In China
üretimlerden farklà
çeĀit ve yenilik açàolmasàndan kaynakfor Chine " (Çin için Çin de)
sàndan oldukça kàsàtlà
lanmaktadàr. ÖrneØin
ise bunun Türkçesi de hayata
bir ürün yelpazesinin
biyomalzeme temelli
geçirilebilmelidir.
varlàØà görünmektedir,
biyomedikal cihazlaüstelik bunun bir kàsmà
rànàn hepsinin steril
yeterli kaliteyi de bukoĀullarda ve GMP
(Good Manufacturing Practice) dediØimiz steril lamamaktadàr. Merdiven altà üretim ve gerekli
ortamlar ve kullanàlan cihazlaràn hepsinin kalib- uluslararasà belgelerin hak edilmeden yasa dàĀà
re edilmiĀ ve kàsàtlà sayàda teknik personel tara- bir biçimde kullanàldàØà durumlaràn olmasà Türk
fàndan kullanàlmalarànà gerekli kàlar. Bunlaràn malàna karĀà olan tedirginliØi güvensizliØe çegeliĀtirilme aĀamalarà da uzun mekanik, termal virmektedir. Bu fasit daireden çàkmanàn yolu
(àsàl) ve biyolojik test aĀamalarànà gerektirir. Bu araĀtàrmaya önem veren, yenilikçi, yüksek kat-

(1) http://www.prlog.org/11801858-global-tissue-engineering-market-to-reach-27-billion-by-2018-says-new-report.html, PRLog (Press Release)- 17 ùubat 2012)
(2) http://blog.mediligence.com/2011/04/11/tissue-engineering-and-cell-therapy-applications-technologies-and-global-markets

ma deØerli ürün üretmeye istekli, ürünün çàkàĀà
için araĀtàrmanàn belli bir zaman gerektirdiØinin,
bu ürünlerin hastane yataØà ya da çeĀitli amaçla
kullanàlan görüntüleme ve ultrasonik cihazlara
oranla çok daha fazla test gerektirdiØinin bilincinde olan Ņrmalaràn bu iĀe soyunmalaràdàr.
Bunu yapmaya gönüllü olanlar bunun getirisinin de çok yüksek olacaØànà da bilmelidirler.
Tabii bu aĀamada yasa koyucu da Türk medikal
sektörünü ABD'nin özel koĀullarànda yaĀamayà
baĀararak bir dünya devi yapan vahĀi serbest piyasa ekonomisi yerine dünyanàn doØu yakasàndaki geliĀmekte olan ülkelerin (örneØin Japonya,
Çin, Tayvan, Kore, Singapur) bu sektörde öne
çàkmasàna olanak saØlayan koruma koĀullarànà
da dikkatle incelemeli ve ülkemz koĀullaràna
uygun olanlarà uygulamaya koymalàdàr. E×ER
ÇßN'DE SLOGAN "IN CHINA FOR CHINA "
(ÇßN ßÇßN ÇßN DE) ISE BUNUN TÜRKÇESß
DE HAYATA GEÇßRßLEBßLMELßDßR.

OSTñM firmalarÜnÜn biyomalzeme
tasarÜmÜ ve üretim yetenekleri
OSTßM Türkiye'nin bir aynasàdàr. Ankara gibi
temel bilim, saØlàk ve mühendislik eØitiminin
ülkemizde tartàĀmasàz en iyi olduØu bir Āehirdedir, yasa koyucu ile doØrudan temas kurma
ve onlara sorunlarà aktarma ve yönlendirme fàrsatàna baĀka Āehirlerdeki benzer kuruluĀlardan
daha fazla sahiptir. Ancak, aØàrlàkla savunma
ve enerji sektöründe kullanàlan makina parklaràyla medikal sektöre üretim yapàlan elektro-mekanik ürün aØàrlàklà bir medikal sektör
topluluØunu baràndàrmaktadàr. Bu Āirketlerin
bir kàsmà bölge ve hatta dàĀànda da ürünlerine
müĀteri bulabilen yüksek kalitede ürün üretmektedirler, ancak bu ürün yelpazesi kàsàtlàdàr
ve yenilikçi deØildir. OSTßM öncü bir kuruluĀtur; bu gün Asya’nàn da kullandàØà kümelenme
aracànà kullanarak üreticilerini güç birliØine
özendirmekte, ßNOVANKARA gibi geniĀ
tabanlà hareketlerle toplumsal bilinci artàrma
yollarànà denemektedir. Son yàllarda Üniversitelerle yapmakta olduØu iĀbirliØinin düzeyini
artàrarak daha geliĀmeye gereksinim duyulan
yenilikçi ürünlere doØru yönünü çevireceØine
ve gerçekten bir bölgesel güç olacaØàna inancàm tamdàr.
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
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Ülkelerin gücü üretimdir
Türk imalat sanayisinin
dünya pazarlarında rekabetçi
olabilmesi için sanayi,
üniversite, araştırma ve
kamu kuruluşlarını ortak
akıl oluşturma amacıyla bir
araya getiren ManufutureTR platformunun Genel Kurul
Toplantısı yapıldı. Toplantıda
ki değerlendirmelerde
işbirliklerinin ve geleceğe
yönelik teknoloji geliştirmenin
altı çizildi; üretim yapan
ülkelerin her alanda güçlü
olacağı vurgulandı.

T

ürk imalat sanayisinin dünya pazarlarànda rekabetçi olabilmesi için sanayi,
üniversite, araĀtàrma ve kamu kuruluĀlarànà ortak akàl oluĀturma amacàyla bir araya
getiren Manufuture-TR platformunun Genel
Kurul Toplantàsà yapàldà. Toplantàda ki deØerlendirmelerde iĀbirliklerinin ve geleceØe
yönelik teknoloji geliĀtirmenin altà çizildi;
üretim yapan ülkelerin her alanda güçlü olacaØà vurgulandà.
Genel Kurul’un açàlàĀ konuĀmasà Proje Koordinatörü Prof. Dr. Engin Kàlàç tarafàndan
yapàldà.

Offset geliíimin göstergesi
OSTßM’de ki kümelerin birlikte çalàĀmasànàn
faydalà sonuçlara yol açtàØànà kaydeden Engin
Kàlàç Āunlarà söyledi: Kümeler Āu an ki yapàlaràyla bir takàm eksikliklerinin olduØunu hissediyorlar. Çünkü önlerinde bir takàm yeni projelerin; birlikte ürün yapacaklaràn yeni projelerin
oluĀmasà gerekiyor. Bu konuda da OSTßM çok
güzel iĀler yaptà. Savunma sanayinin Türkiye’de
bu kadar geliĀme göstermesinin önemli nedenlerinden birisi ‘offset’ anlaĀmalaràydà. Buraya
gelip iĀ yapan yabancà Ņrmalar, o projelerinin
belli bir yüzdesi üzerinden Türkiye’ye aktardàlar. Türkiye’de de offset paylarà bir takàm yeni
araĀtàrma ve ürünlerin yapàlmasàna imkan saØladà. OSTßM, “Bu durumu niye sivil projelere
de taĀàmàyoruz diye” düĀündü. Bütün Türkiye
çapànda dile getirdi. ÇeĀitli bakanlàklara gidildi,
son dakikalarda bazà ihalelerde offset Āartlarà
konuldu.

“Ar-Ge bilinci yayÜlÜyor”
OSTßM’in desteØinin Manufuture-TR’ye kuvvet verdiØini belirten Prof. Dr. Engin Kàlàç,
imalat sektörünün Türkiye’nin en güçlü sanayilerinden birisi olduØunu vurguladà. Herkes
kendi baĀàna bir takàm iĀler yaptàØànà ancak
Türkiye’nin potansiyelinin bunun çok üzerinde
olduØunu anlatan Prof. Dr. Engin Kàlàç, “Ülkemiz çok daha yenilikçi ve kendi geliĀtirdiØi
teknolojileri kullanabilecek ürünleri yapabilme
potansiyeline sahip. EØer Türk sanayisinin önü-

nü bu Āekilde açabilirsek, savunma sanayinde
geliĀtirilen teknolojileri buraya uyarlayabilirsek,
üniversitelerimizde ki bilgi birikimini teknolojilere, teknolojilerden de ürüne doØru yöneltebilirsek çok iĀler yapabileceØimizi düĀünüyorum.
Bunun için de Türkiye’nin altyapàsà çok müsait
görünüyor. En azàndan herkeste Ar-Ge bilinci
oluĀmuĀ durumda.” dedi.

“Bu platformu önemsiyoruz”
Manufuture-TR’nin KOBß’ler için önemli bir
birliktelik olduØunu ifade eden OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, bugüne kadar
yapàlan toplantàlarda ve aktivitelerde yanànda
bulunma gayreti içerisinde olduklarànà belirtti.
“OSTßM olarak KOBß’lerin rekabet güçlerini
artàrmaya yönelik olarak sürekli arayàĀlaràmàzà
ve çabalaràmàzà sürdürmekteyiz. Ancak bu çabalaràmàzàn neresine bakarsak bakalàm sonuçta
üniversitede ki bilgi ve teknolojik birikiminin
Ņrmalaràmàza aktaràlmadan bu rekabetin üstesinden gelmemiz mümkün deØil.” diyen Aydàn
özel sektör, KOBß’ler ve bölge olarak bu anlamda arayàĀlaràn devam ettiØini anàmsattà. Aydàn
Āunlarà kaydetti: Türkiye’de belki bir öncü çalàĀma denilebilir; bölgemizde ki Ņrmalarà sektörel anlamda bir araya getirerek bir kümelenme
organizasyonu Āeklinde yapàlandàk. Bölgemizde
oluĀmuĀ potansiyeli keĀfettik. Bu çalàĀmalarà
yaparken Ņrmalaràn tek baĀàna yaptàklarà üretim
bir yere kadar yürüyor ama bir yerden sonra bu
tek baĀàna bir yere gidemiyor. Firmalarà sadece
bir araya getirmekle sorunu çözebiliyor muyuz?
Bu da yetmiyor. Dolayàsàyla üniversitelerimizi
de sahaya çekerek iĀbirliØi-güçbirliØi meydana
getirmeye çalàĀàyoruz. Aslànda bu da yetmiyor.
Devletin destekleyici kurumlarànà da aynà masada beraber sorunlaràmàzà tartàĀabiliyor hale
getirirsek biraz daha ileri adàm atma imkanàmàz
olabiliyor. Bunlarà bir araya gelip konuĀmaya
baĀladàØàmàz andan itibaren de bu defa ‘nerede
eksik var, neler yapmamàz gerekiyor?’ Āeklinde
yol haritalarà çàkarabiliyoruz. Bunun üzerinden
gittiØimiz zaman da bizim yaptàØàmàzà kàsa süreli tecrübelerde biz bunun son derece yararlà ve
etkin olduØunu gördük, yaĀadàk.

ìartnamedeki tek cümle
çok íey deðiítirdi
Ankara Metrosu ihalesinde Āartnameye eklenen
%51 yerli katkà Āartànàn yabancà yatàràmcàlaràn
Türkiye’ye olan bakàĀ açàsànà deØiĀtirdiØine iĀaret eden Orhan Aydàn, ßstanbul’da katàldàklarà

Eurasia Rail Fuarà’nda Almanya’dan bir kümenin baĀkanà kendilerine; “Biz bu fuara gelince
Āunu fark ettik; Türkiye’de bir takàm Āeyler deØiĀmiĀ artàk bizim sadece Almanya’dan buraya
ürün satan Ņrmalar olmamàz iĀimizi çözmüyor,
buraya gelip burada üretim yapmamàz ve sanayicilerle iĀbirliØini geliĀtirmemiz gerektiØini,
baĀka türlü burayla ticari iĀ yapma imkanàmàzàn
olmadàØànà bu fuarda öØrendik.” dediØini hatàrlattà.
Aydàn sözlerini Āöyle sürdürdü: Bunun arkasànda da burada yapàlan çalàĀmalar var. Artàk
Türkiye’de ihaleye girecek yabancà yatàràmcàlar, en az %51 oranànda buradaki Ņrmalara iĀ
yaptàrmasà ve birlikte çalàĀmasà gerektiØini takip ediyorlar. ÿartnameye giren yerli katkà Āartà
ülkemizde kamunun ihale yapma biçimini ve
yabancà Ņrmalaràn Türkiye’de iĀ yapma biçimini deØiĀtirdi. Bu, bir araya gelmenin sonucudur.
Bu yapàlan çalàĀmalaràn en önemli parçalaràndan birinin de bu platform olmasànà arzu ediyoruz. Kümeleri yan yana getirip Türkiye’nin sorunlaràyla eĀleĀtirmek istiyoruz. Bunun için en
Āanslà bölgedeyiz. Ankara’da da bu anlamda iyi
bir potansiyel var. Yapàlan bütün araĀtàrmalarda Ankara’da ki entelektüel sermayenin önemli
olduØunu düĀünüyoruz. Türkiye’nin deØiĀik
illerinde ki birikimleri de yan yana getirerek
baĀaràlà olacaØàmàza inanàyoruz. Bu platform
kümelere çok önemli boyutlar katacaktàr.

“Üretimin dinamiði Ar-Ge’dir”
OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yönetim Kurulu BaĀkanà Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan da
konuĀmasànda üretimin önemine deØindi.

Manufuture-TR’nin geleceØe yönelik teknolojilerin konuĀulmasà, geliĀtirilmesi ve iĀbirliØi yapàlmasà amacàyla kurulan ve Türkiye’nin
ihtiyacà olan bir oluĀum olduØuna dikkat çeken ÇelikdoØan, “Ülkelerin gücü üretimdir.
Üretiminiz yoksa sizin gücünüz yoktur. Dünyada ki güç dengelerinin neden deØiĀtiØine
bakarsanàz; mesela bunan 20 sene evvel Çin
uykuda olan bir devdi. Bugün üretime dönük
bütün hareketleri yaparak bir numaraya çàktà
ve dünyada ki dengeleri DoØu Asya’ya kaydàrdà. Ardàndan Hindistan, Singapur, Malezya geliyor. ßhracatàmàzàn 150 milyar Dolar’a
çàkmasà dolayàsàyla Türkiye yüzüne bakàlàr ve
sözü dinlenir hale geldi. Üretimi ikiye ayàrmamàz gerekir. ßlki sanayide ki üretim. DiØeri
ise teknolojik yenilik. Bugün üretimde hangi
konuda olursanàz olun bundan seneler evvel
bir Ņrma üretiminde 20 yàlda bir deØiĀiklik
yapmazsa yaĀayamàyordu. Bugüne geldiØimizde havacàlàkta bu 5-10, otomotivde 3-5
sene arasàna, elektronikte 6 ayla 1 yàl arasàna
indi.” dedi.
ÇelikdoØan ayràca “Gelece yönelik üretim
teknolojileri yalnàz Türkiye’nin deØil tüm
dünyanàn ihtiyacà olan bir konudur. Türkiye
üretimin algàlanmasà noktasànda yeterli seviyede deØil. Üretimden düĀmemizin sebebi markalaràn gücünü, sevincini ve orada ki
dinamizminizi yaĀayamamanàzdandàr. Fason
üretimde Ar-Ge derdi yoktur. Bu, bir ülkenin marka çàkarmasànàn önünde bir engeldir.
Üretimin dinamiØini saØlayan; yeni modeller
geliĀtirme, Ar-Ge’dir.” görüĀünü paylaĀtà.

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

Avrupa Birliği Öngörüsü
Önemli çıktılar:
•

Üretim sektörü Avrupa’nın refahı için
temel taştır.

•

Hizmet sektörüne dayalı bir ekonomi uzun
dönemde varlığını sürdüremeyecektir.

•

Avrupa üretim sanayisinin klasik ülkeişgücü-sermaye temellerinden bilgisermaye temellerine dönüşen bir evrim
geçirmesi gerekmektedir.

•

Sonuç: Bilgiye dayalı üretim gereklidir.
Rapor:
MANUFUTURE 2020,
Report of the High-Level Group,
European Commission, Kasım 2004
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“İhtiyaçları Türkiye’den sağlayabiliyorsam yerli ürün
kullanırım, referans olarak arkasında yer alırım”
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.

A

dli tàbbàn nadasa bàrakàldàØànà sadece
sürülüp ekilmesi gerektiØine iĀaret eden
ßnce, yerli ürün tedariØi içinse Āu deØerlendirmede bulundu: Buranàn ihtiyacà olan hemen
her Āeyi Türkiye içinden saØlayabiliyorsam bununla gurur duyaràm. Bunu kullanàràm ve referans olarak da arkasànda yer alàràm.
Doç. Dr. Haluk ßnce OSTßM Gazetesi’nin sorularànà yanàtladà.

Sayàn BaĀkan Adli Tàp Kurumu’nun
gelecekte ki vizyonu nasàl Āekillenecek?
Kurum olarak bu sene 100. yàlàmàzà kutluyoruz.
Özellikle son 3-4 yàldàr Adli Tàp Kurumu’nun adànà basànda hep yoØun olarak görüyoruz. Ne kadar
önemli bir kurum olduØunu biz eskiden biliyorduk ama Āu anda toplum da çok yakàndan biliyor.
Neyi saØlàyor; özellikle adalet mekanizmasànda
çok önemli bir bilirkiĀilik sistemi olarak yer alàyor. Adli tàp hizmetlerine özellikle Türk yargàsànàn
ihtiyacà var. Bu, bilirkiĀilik hizmeti ama geçenlerde toplantàda bana Āunu söylediler; yani Adli Tàp
Kurumu’na ne olur bilirkiĀi demeyin, onu biz daha
yukaràda görüyoruz, daha özel bir kurum. Burasà
özel bir kurum ve Āu anda Türkiye’de monopol.
YanlàĀ mà; bu tartàĀàlàr. Ben yanlàĀ olduØunu düĀünmüyorum ama tartàĀàràz bunu.
Fakat Adli Tàp Kurumu’nu gelecekte nereye oturtacaØàz? Bir kere kararlarànda standardize ve akredite bir kurum. Bu, denetime tabidir demek. Ulusal
ve uluslararasà denetime açàk bir kurum. Bu denetim ‘her konuda denetleyeceØim’ anlamàna gelmiyor. Ben bununla Āunu taahhüt ediyorum: Benim
burada yaptàØàm bir analizi aynà metotla, siz yine
akredite bir kuruma götürdüØünüzde aynà sonucu
alàrsànàz. Ben bu kadar kurumumun sonuçlaràna
güveniyorum. Bu kurum bundan sonra kurumsallaĀacak ve gelecekte ne yapàyorsa bunun bilimsel
gerekçesini de aktaracak. Hakim ve savcàlaràmàza
düzenleyecekleri iddianameden verecekleri karara kadar olan sürede doØru bilgileri ve bugünün
bilimsel doØrularànà verecek. Türkiye’nin her yerine yayàlacak. ÿu anda merkezimiz ßstanbul ama
ßstanbul’u biz bir Ar-Ge merkezi haline getirmeyi
istiyoruz. ßstanbul, yöntem geliĀtiren, kolaylàklar
saØlayan, hem cihaz kullanàmànà öØreten, eØitim
veren, eØitim satan bir kurum olsun. Bu, sadece
Türkiye için deØil özellikle bölge ülkelerini de bu
kapsamda düĀünün. Biz bölge olarak çok büyük bir

de deneriz, kullanàràz. Ürün üzerine görüĀlerimizi
ve önerilerimizi aktaràràz. Mesela kolposkop cihazà
üreten arkadaĀlaràmàza sürekli geri bildirim veriyoruz. Bunun sonucunda mükemmel bir noktaya
geliyorlar, Āu anda da dünya çapànda bu sistemi
pazarlàyorlar. Yöntem geliĀtirme konusunda da
beraber çalàĀabiliriz. Özellikle DNA kitleriyle ilgili; ben o projeyi meraklà olan arkadaĀlara veririm.
Muhataplar da var. Bunlaràn hepsi bir cesaret ve
çalàĀmak gerektiriyor.
hinterlandà hedeņemiĀ durumdayàz. Türki Cumhuriyetler, Balkanlar, Orta DoØu… Bunlar için hem
eØitim alabilecekleri hem de danàĀabilecekleri referans bir kurum. Gelecekte Adli Tàp Kurumu’nu
böyle günler bekliyor. Hayal görmüyoruz ama
Āunu da söyleyeyim; insan hayal ettikçe yaĀar.
Adli Tàp Kurumu’nu dünya standartlaràna
göre deØerlendirdiØimizde nerede görebiliyoruz?
Bu alanda lider olarak görülen ülkelerin baĀànda
ABD geliyor, onun altànda kurumumuzun imkan
ve kabiliyetleri Fransa, Almanya, Hollanda eĀitinde bir ülke. Çok kötü deØil. Kendimizi kahretmememiz gerekiyor. Bizim en Āanslà olduØumuz
nokta; motive bir genç nüfusumuz. Bunlarà çok
hàzlà bir Āekilde sistemin içine kanalize etmek ve
eØitmek gerekiyor. Bu nüfusu istihdam edecek yer
illa ki mühendislik deØil. Bizim için de aynà Āey
geçerli. Bugün bir ßngiliz hasta karĀàsànda doktoru
görmüyor. SertiŅkalà bir memurla orada mesele
çözülürken ben burada karĀàsàna doktor çàkartàyorum. Türkiye’de hesaplanmayan, doktorun saat
ücreti. Bizim en büyük kazancàmàz bu. VerdiØimiz
hizmet çok kaliteli. Adli Tàp Kurumu’nda hocalarla çalàĀàyoruz. Bu hocalarà bir arada tutacak ülke
yok. Yani bir dosya için 10 tane öØretim üyesini
masanàn etrafàna geçiriyor ve müzakere ettiriyorsunuz; kardiyolog, beyin cerrahisi uzmanà, dahiliyeci, çocuk doktoru var ve konuyla ilgili müzakere
ediyor bu hocalar. Dünyada hiçbir ülkenin imkan
ve kabiliyeti bu seviyede deØildir. Çok pahalàdàr bu
sistem. Bu anlamda Türkiye çok güçlü, laboratuvarlaràmàzàn gücü çok iyi.
Yerli sanayiye hizmetlerinizi kolaylaĀtàrabilmek adàna ne gibi görevler düĀüyor?
Benim harcadàØàm kamunun kaynaØà. Kamunun
parasànà harcarken çok dikkatli olmam gerekiyor.
AldàØàmàz malzeme, muadili neyse en az onun
kadar kaliteli olmalà ve ondan daha ucuz olmalà.
Ama onun kadar da kaliteli olmalà. Sonuçta kaliteden, hassasiyetten ödün verme lüksümüz yok. Bir
bisturi bàçaØànà, kaç operasyonda kullanàyorsunuz;
ithal ettiØim ürünü 10 operasyonda kullanàyorsam
yerli üretici 2 operasyonda kullanàlamaz hale getiriyorsa ben bunun hesabànà yapmak zorundayàm.
Mutlaka yapàlmasà gereken; kaliteden taviz vermemek. ÖrneØin buradaki saat ücretleriyle oradakiler
aynà deØil. Bunlaràn hepsini Ņyat anlamànda karĀàmàzda görebilirsek, kalite anlamànda da istediØimizi bulabilirsek bizim tercihimiz her zaman yerli
üretimden yana olacaktàr. Sonuçta bir malzemenin
‘kullanàm dostu’ olmasà gerekiyor. Bu çok önemli
unsur. Arkasàndan bir takàm rahatlàklar saØlamasà
Āart. ÖrneØin cerrahi malzeme; kolay dezenfekte
oluyor, kimyasallarla çok bozulmuyor, kullanàm
kolaylàØà var. Bunlar hep beraber konuĀarak yapàlacak. Yerli üreticiler, “Biz bunu ürettik” derse biz

Yerli sanayiyle çalàĀma adàna perspektiŅniz
nedir?
Ben iĀimi üretirken neleri kullanàyorum; bunu
OSTßM’i ziyaretimde baĀta Sayàn BaĀkanàmàz
olmak üzere anlattàm. Benim kullandàØàm bu. Bunun ne kadarànà yerli üretici saØlayabilir? ÿimdi
bu anlamda benim bakàĀàm ilk önce Türkiye’ye.
Türkiye’de bunu ben saØlayabilir miyim?
Türkiye’de bu imkan var mà? Onun araĀtàrmasànà
mutlaka yapàyoruz. Ama kàrmàzà çizgiler var. Oralara maalesef Ņrmalaràmàzàn girme cesareti yok.
Çünkü orasà ciddi bir yatàràm istiyor, beklemek
istiyor, ondan sonra meyve verecek. Bunlar belki
birleĀerek yapàlabilir. ÖrneØin biz biyoloji kitleriyle ilgili bir alàm yapacaØàz ama Türkiye’de bu
üretilmiyor. Niye üretilmiyor diye baktàØàmàzda
sorun burada. Belki o anda güçlerimizi birleĀtirebiliriz; OSTßM ve benzeri oluĀumlar bu anlamda
buna destek saØlayabilir. Burada ekip çalàĀmasà
gerekiyor. Sadece küçük bir Ņrmanàn yapacaØà
bir Āey deØil. Bu bahsettiØim yatàràm yaklaĀàk 3
milyon Dolar. Pazarlàkla biraz daha düĀürülebilir
ama bu güçlü bir ekiple; düĀünebiliyor musunuz
Türkiye’nin ihtiyacà olan biyoloji kitlerini artàk
üretiyor olacaksànàz, bunun sonunda bu var. Yàllàk
biyoloji kit ihtiyacàmàz 5 senede bu yatàràmà amorti ediyor. Korkulacak bir Āey deØil ama tek kiĀi
girmekte çekince gösteriyor. Daha
güçlü ve kalàcà üretimden yanayàm.
Bunlaràn da Āu faydasà var; sürekli
kendini güncelleme ihtiyacà duyuyor yani masrafànàz da bitmiyor,
sürekli güncellemeniz gerekiyor.
Türkiye’nin bu konuda da yeteneØinin ve bilgi birikiminin iyi olduØunu
düĀünüyorum.
Yapàlacak her Āeyin mutlaka bu topluma bir faydasà olsun. Bu anlamda da ben OSTßM’le ve benzeri
çalàĀan bütün kuruluĀlarla çok rahat çalàĀàlacaØànà
düĀünüyorum. Bu alan nadasa bàrakàlmàĀ tarla sadece sürülüp ekilmesi gerekiyor. Tohum da var, bu
tohumlarà da biz hep paylaĀàyoruz.

“KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK”
Adli Tàp Kurumu OSTßM’i nasàl görüyor?
Biz OSTßM’in ismini üniversitedeyken de duyardàk ama çok irtibatàmàz yoktu. Fakat özellikle Adli
Tàp Kurumu BaĀkanà olduktan sonra en büyük düĀüncem, hizmetin Anadolu’ya yayàlmasàydà. ßĀte
bunlaràn baĀànda da Ankara geliyor. Hem BaĀkent
hem de Anadolu’nun merkezi. Ankara’da Adli
Tàp Kurumu’na eĀdeØer bir kurum yapabilir miyiz
dedik. ßlk önce Keçiören projesi vardà, iptal oldu.
ÿimdi Etlik projesi var. Burada, bu ihtiyaçlaràmàzà
nereden saØlayabiliriz derken karĀàmàza OSTßM
çàktà. OSTßM’e ilk gittiØimde, Medikal Sanayi Kü-

mesi ve Sayàn BaĀkan Orhan Aydàn’à ziyaret ettiØimizde yapàlan toplantàda ben çok heyecanlandàm,
çok keyiņendim. Daha sonra Grup BaĀkanlàØàmàzà
ziyaret ettiler. Sonra ßstanbul’a geldiler ve ortak
projeler yaptàk. Özellikle Adli Tàp Kurumu’nun
biz gelecek üssü dediØimiz yani çalàĀma üssü dediØimiz bir projeyi OSTßM’de yaptàk. Hem graŅk tasaràm hem de simülasyon programà olarak. Onu da
ilk kez Adli Tàp camiasàna sunacaØàz. OSTßM’le
beraber yaptàØàmàz bir proje bu.
Projenin detaylarà hakkànda neler söylersiniz?
Göreve baĀladàØàmda Sayàn Bakanàmàza “Adli Tàp
Kurumu’nun ismi dahil her Āey deØiĀebilir” demiĀtim. Kurum Devlet Denetleme Kurumu denetimi
geçirdiØinde; bütün Ņkirlerimizi biz bu proje kapsamànda da paylaĀtàk. Yani gelecekte ki Adli Tàp
Kurumu ne olacak? Türkiye Adli Bilimler Kurumu
olacak. Türkiye Adli Bilimler Kurumu’nun içinde
bir Ar-Ge merkezi, Adli Bilimler Enstitüsü adànà
verdiØimiz eØitim birimi olacak. EØitim biriminin
içinde çalàĀacak hocalar olacak. Hocalar hem ArGe’de çalàĀacak hem bu konuda master ve doktora
yapacak öØrencilere ders verecekler, hizmet eden
arkadaĀlaràmàzà belli bir süreyle formasyon ve yenilenme eØitimine tabi tutacaØàz. Burasà öyle bir
yer olacak. Aynà zamanda ßstanbul’a da hizmet
edecek, Anadolu yakasànda planlàyoruz. Burasà
sadece Türkiye için deØil bölge ülkeleri için de
bir üs olacak. Bunun adàmànà da 2012 Mart ayànda
attàk ve 30 ülkeyle beraber Avrasya Adli Bilimler
Akademisi’ni kurduk. Bu akademi bünyesinde
hem yurtdàĀàndan hocalar getireceØiz hem öØrenciler gelecek. Burasà sonuçta bir üs olacak. Benim
kalbim Āunu kaldàrmàyor; Amerika’dan gelip de
Kosova’da ki doktoru eØitiyorsa, biz buradan gidip
o eØitimi veremiyorsak bu benim
içimi acàtàr. Bunu özellikle paylaĀmak istiyorum. Kosova’da eØitim
veren ekiple de sürekli konuĀuyoruz. Hakikaten onlar da iĀinin gereØini yapàyor ama Türkiye büyük ve
enerjisi bol bir ülke. Sonuçta enerji
çalàĀarak ve gayret göstererek yakàlabilir. Benim arzum çalàĀmak ve
çok yapàlacak iĀ var.
ÿimdiye kadar OSTßM Medikal Sanayi
Kümelenmesi’nden üç Ņrmayla çalàĀtànàz. Bu
Ņrmalaràn performanslaràyla ilgili deØerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Yaptàklarà çalàĀmalardan gayet memnun kaldàm.
Amerika’da onlaràn gözü oldum. Oradaki gördüklerimi onlarla paylaĀmak istedim. Ürün geliĀtirme aĀamalarànda Ņkirlerimi ilettim. Bu en büyük
memnuniyet göstergesidir. Firmalaràmàzàn güçlü
olmasà beni mutlu eder. GittiØim her yerden de hep
önerilerle geliyorum. Emeklerine saygà duyuyorum, onlar desteklenmeli. Devletimiz de çok ciddi
destekler saØlàyor ve bunun da gereØinin yapàldàØànà söyleyebilirim. ßĀler iyi gidiyor ve daha da iyi
olacak. Üç Ņrmanàn sayàsànà önümüzdeki yàllarda
artàrma arzumuz var. ßnĀallah bunu baĀaràràz. Bunlaràn en büyük yolu da OSTßM’in Āunu söylemesi
gerekiyor: Bizlik bir iĀ var mà? Ne yapabiliriz?
Bizim kapàmàz her zaman açàk.
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Suudi yatırım grubu
Türkiye’ye odaklandı

Yara tedavisinde
teknolojik çözüm

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.

T

ürk sanayisinin üretim kalitesine dikkat çeken Al-Dhowayan Group Yatàràm Müdürü
Osama Ali Abu-Baha, Orta DoØu pazarànda Türk üreticilerinin çok iyi bir yeri olduØunu ve
Ņrmalaràn kaliteli iĀlere imza attàklarànà dile getirerek pazarlama ve tanàtàm konusunda ise iyileĀtirmeye açàk alanlar olduØunu kaydetti.
Al-Dhowayan Group Yatàràm Müdürü Osama Ali
Abu-Baha “Türk sanayisi kesinlikle daha kaliteli,
Türk Ņrmalarà üretim aĀamasànda çok yetenekliler,
çok iyi ürünler üretiyorlar ama özellikle bunun pazara sunulmasà, iletiĀim ve sunumda iyileĀtirmeye
açàk alanlar olduØunu düĀünüyoruz. Avrupa ülkeleri ve özellikle Çin ve Kore bizim pazaràmàza
daha fazla ilgi gösteriyor ve çalàĀàyorlar ancak biz
Türkiye’ye odaklanmak istiyoruz.” dedi.
Suudi Arabistan’da emlak, enerji ve medikal
sektörlerinde 1975 yàlàndan bu yana faaliyet gösteren Al-Dhowayan Group Yönetim Kurulu BaĀkanà Abdullah Al-Dhowayan, Yatàràm Müdürü
Osama Ali Abu-Baha, Pazarlama Müdürü Fhad
Al-Dhowayan ve Halkla ßliĀkiler Müdürü Ammad Al-Batter “ßhracat Kapasitesini GeliĀtirme
Projesi” kapsamànda ikili iĀbirliØi görüĀmeleri
gerçekleĀtirmek için OSTßM’i ziyaret etti. Geçen
yàl Suudi Arabistan’da 250 milyon dolarlàk yatàràm gerçekleĀtiren, bu yatàràmlaràn özellikle saØlàk
alanànda geliĀtirilmesini hedeņeyen Al-Dhowayan
Group, OSTßM Medikal Sanayi Kümelenmesi
üye Ņrmalaràyla iĀbirliklerini geliĀtirmek istiyor.

“Birlikte nasàl yürüyebiliriz, ne gibi iĀbirlikleri yapabiliriz, onun için buradayàz. OSTßM’le aslànda
genel olarak bir ilgimiz var. Grubumuz için OSTßM ilgi çekici bir yer. Bizi baĀaràya götürecek ne
varsa bunlaràn hepsini deØerlendirmek istiyoruz.
Öncelikle pilot projeyle baĀlamak istiyoruz. BaĀlamak için de medikal sektörünü seçtik. Türkiye
ile ilgili vizyonumuz ve hedeņerimiz daha büyük.
Orta DoØu’ya bir çok farklà ülke giriyor. Çok güçlü bir satàn alma gücüyle Orta DoØu ekonomisinin
yükseliĀini herkes görüyor. Bizim pazaràmàzda
Türk üreticilerinin çok iyi bir yeri var. Bunu daha
iyi göstermek için daha farklà projelere ihtiyac
var.” dedi.
Türk ürünlerinin bir çok Asya ülkesinden çok daha
iyi olmasàna raØmen; Avrupa ülkeleri ve özellikle
Çin ile Kore’nin kendi pazarlaràna daha fazla ilgi
gösterdiØini ve daha fazla çalàĀtàklarànà anlatan
Abu-Baha, Al-Dhowayan Group’un Türkiye’ye
odaklanmakta kararlà olduØunu ifade etti.

“Ürünleriniz kaliteli;
daha iyi tanÜtmalÜsÜnÜz”

“PazarÜmÜzda iyi bir yeriniz var”

Türk Ņrmalarànàn üretim kalitesi ve yetenekleri
noktasànda ileri seviyede olduØuna dikkat çeken
Osama Ali Abu-Baha Āunlarà söyledi: Türk sanayisi kesinlikle daha kaliteli. Türk Ņrmalarà üretim aĀamasànda çok yetenekliler, çok iyi ürünler
üretiyorlar ama özellikle bunun pazara sunulmasà
konusunda iletiĀim ve sunumda iyileĀtirmeye açàk
alanlar olduØunu düĀünüyoruz. Üretimin yanànda
bunun satàĀànà da iyi düĀünmek gerekiyor. Bu potansiyeli gördüØümüz için buraya geldik ve güzel
iliĀkiler geliĀtirip Türk ürünlerinin de pazaràmàza
girmesi için iĀbirliØi yapmak istiyoruz. Bu konuda
çok istekliyiz, iyi bir enerjimiz var, kararlàyàz ve
OSTßM’e güveniyoruz. Birlikte çalàĀmalàyàz. Bunun için her iki tarafa da katkà saØlayacak yöntem
belirlememiz gerekiyor.

OSTßM’le iliĀkilere önem verdiklerini ve bir an
önce çalàĀmalara baĀlamak istediklerini dile getiren Yatàràm Müdürü Osama Ali Abu-Baha yeni
bir Āirket kurmayà planladàklarànà ve bu Āirketin
daha çok farklà ülkelerden, sanayilerden ve sektörlerden ürünleri tanàtacaØànà belirtti. Abu-Baha,

Toplantànàn ardàndan ikili iĀ görüĀmeleri yapàldà.
Al-Dhowayan Group temsilcileri OSTßM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi 13 Ņrma ile iĀbirliØi olanaklarànà deØerlendirdi. Heyet son gün Ņrmalarà ziyaret ederek üretim süreçleri hakkànda
bilgiler aldà.

5-6 Mart 2013 tarihlerinde OSTßM’li üreticileri
yakàndan tanàmak amacàyla ikili iĀ görüĀmeleri
ve Ņrma ziyaretleri gerçekleĀtiren Al-Dhowayan
Group temsilcileri, Türkiye ßlaç ve Tàbbi Cihaz
Kurumu BaĀkan Yardàmcàsà Ercan ÿimĀek’in de
katàldàØà toplantàda kendilerini ve Türkiye’de ki
hedeņerini anlattà.

S

aØlàk sektöründe faaliyet gösteren Teknomar, ameliyathanelerde, yoØun bakàmlarda
ve tedavi gerektirecek yaralarda kullanàlmak üzere geliĀtirdiØi cihazlarla dikkati çekiyor.
Çok sayàda Ar-Ge üretimi yapan Teknomar, teknolojiyi de yakàndan takip ederek, ürünlere uyguluyor. Özbek, "ÜrettiØimiz ileri teknoloji ürünler,
8 ayrà ürün grubu ve 60'àn üzerinde farklà modele
ulaĀtà. Hastaneler, hastaneler için üretim yapan
profesyonel Ņrmalar, gàda, taràm, elektronik, savunma sanayiileri gibi farklà alanlara hitap ediyor
ve Ar-Ge projeleri ile sektör'ün öncülüØünü yapàyoruz" diye konuĀtu.

"Hava ve cerrahi alet"
Hava ve cerrahi alet sterilizasyon cihazlarànàn üretiminde yoØunlaĀan bir Ņrma olduklarànà söyleyen
Özbek, "Üretimlerimizin arasànda, düĀük àsàda ve
gaz ile çalàĀan cerrahi alet sterilizasyon cihazlarà,
temiz oda uygulamalarà, biyogüvenlik kabinleri, hava temizleme ve
iklimlendirme sistemleri
yer alàyor. Hizmet verdiØimiz sektör Ar-Ge'ye ve
teknolojiye çok duyarlà.
Doktorlaràmàz ve bölüm
sorumlularànàn sorunlarànà
dikkate alarak yeni ürünleri projelendiriyor, mevcut
ürünlerimizi yeniliyoruz"
dedi.

"Her yÜl 2 ürün"

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.

ürünü grubumuza ekliyor, yenilik yapàyoruz. Firmamàz OSTßM'li olmanàn nimetlerinden fazlasàyla faydalanàyor" dedi.

"AsÜl devrim burada"
Özbek, Āöyle konuĀtu: KOSGEB'li olmamàzàn da
faydasànà görüyoruz. Bu yàl iki TÜBßTAK projesini sonuçlandàrarak hayata geçirdik. ÿu anda yara
bakàmà için dünyada ilk "Topivac" ürettik. Asàl
devrim burada. Yanàklar, vücutta çàkan yaralar,
diyabet hastalarànda olan çukurluklar gibi çeĀitli
yaralaràn tedavi yöntemlerini hàzlandàràcà bir cihaz, bir tedavi sistemi geliĀtirdik. Yaranàn acàsànà
engelliyor. Elektro terapiyle hücrelerin bölünmesi
daha hàzlà oluyor. Patentini aldàk. Bu ayàn içerisinde satàĀa sunuyoruz. EĀ deØeri yok.

20 ülkeye ihracat

YaklaĀàk 20 ülkeye ihracat yapàyoruz. ßhracatàmàzàn büyük çoØunluØu OrtadoØu ülkelerine,
Pakistan, Suriye, Màsàr, Tunus
gibi ekonomisi ve idaresi karàĀàk
ülkeler de ilk sàralarda yer alàyor.
Bunun yanà sàra Rusya, Gürcistan
gibi kuzey ülkelere de ihracatlaràmàz var. Yurt dàĀànda markamàzàn
tanànmasàna esas olan ürün, profesyonel üreticilerin kullandàØà
endüstriyel hacimli etilen oksit
sterilizasyon cihazlaràdàr. Tamamà paslanmaz, euro palet yapàya
Hasan Tahsin Özbek
uygun, yüksek hacimli ürünlerde
rekabet gücümüz çok yüksek."

Türkiye'de ilk kez Teknomar, tarafàndan Ar-Ge
süreci tamamlanarak üretilen Hidrojen Peroksit Plasma Sterilizasyon Cihazà'nàn üretimleri
arasànda olduØunu belirten Özbek, "Bu ürünün
kullanàmà kurumlaràn sterilizasyon ve sarf malzeme masraņarànà önemli ölçüde düĀürüyor, yerli
üretim olmasà avantajà ile de teminini kolay hale
getiriyor. AØàr iĀçilik ve vasàņà iĀçilik gerektiren,
zaman alan proseslere harcayacaØàmàz enerjimizi
ürün geliĀtirmede kullanàyoruz. Her yàl yaklaĀàk 2

ñlk teknokentli firmalardan
Özbek, yàllar önce ilk Teknokentli Ņrmalardan biri
olduklarànà da dile getirerek, "Bilkent Cyberpark'tan
yola çàkàp OSTßM ODTÜ Teknokent'te yer aldàk.
Ancak sadece yazàlàm yapmadàØàmàz, ürün de
geliĀtirdiØimiz için Ar-Ge personelini üretimden
ayàrmanàn dezavantajlarànà yaĀadàk. ÿimdi yerinde
Ar-Ge'yi uyguluyoruz" dedi.
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Atıklar enerjiye dönüşüyor
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.

2

011 yàlànda kurduklarà "Biomass
Enerji"nin faliyet
alanànà anlatan Çelik, "Taràmsal atàklardan enerji
elde ediyoruz. Taràmsal
atàklaràn en büyük kaynaØà tarla ve bahçe bitkileridir. Orman atàklarànàn
Yaşar Çelik
toplanmasà çok daha maliyetli olduØu için biz de
taràmsal atàklarà tercih ediyoruz. Taràmsal atàklaràn içerisinden de baĀka bir
yerde kullanàlamayan atàklarà deØerlendiriyoruz."
diye konuĀtu.

TÜBñTAK destekli
Çeltik havuzunun, markette satàlan etlik piliçlerin
yetiĀtirilmesi sàrasànda altlarànda kullanàlan metaryeller olduØunu söyleyen Çelik, TÜBßTAK destekli, "Etlik piliç atàklarànàn GazlaĀtàràlmasà ve ga-

zàn yakàlarak kümeslerin àsàtàlmasà ve elde edilen
külün taràmda gübre olarak kullanàlmasà" projesi
üzerinde çalàĀtàklarànà kaydetti.

"Etlik piliç artÜyor"
"Etlik Piliç altlàklarànàn gazlaĀtàràlmasànàn daha
uygun olduØunu düĀündük. Kàsmi yanma yapàyoruz, metan gazà deØil de karbonmonoksit aØàrlàklà
gaz üretiyoruz. Bunu kümesi àsàtmada kullanàyoruz. Aynà zamanda elektrik enerjisi üretmede de
kullanàlabilir" diyen Çelik, 2013 yàlànàn sonunda
satàĀa sunacaklarà projeye iliĀkin Āunlarà söyledi: Ankara'da yumurta tavukçuluØu daha fazla
fakat etlik piliç tavukçuluØu da giderek artàyor.
Adapazarà'nda yaptàØàmàz hesaplamalara göre
orada yaklaĀàk bir milyon ton atàk çàkàyor. Ve toplam 8 bin kümes var. Bu yüzden Adapazaràn'ndan
alàĀoruz. Bolu ve Bandàrma'da da aynà durum söz
konusu. Ankara'dan da alàyoruz ama atàklaràn meteryali ne, gazlaĀtàràlabilir mi önce ona bakàyoruz.

AtÜklarÜ gazlaíÜyor

Doðal tarÜm ilacÜ

Kümeslerin önemli giderlerinden biri de àsànma.
O atàklarà alalàm gazlaĀtàralàm àsànsànlar. Isàttàktan
sonra ortaya çàkan külü ürün olarak deØerlendirelim. ÇàkàĀ mantàØàmàz bu. Bizim önceliØimiz kümeslerin àsàtàlmasà baĀka yerde de kullanàlabilir.
Ancak kümesin zaten àsànmaya ihtiyacà var. BaĀka bir enerji kaynaØà tüketiliyor. BaĀka malzeme
alacaØàna kendi atàØànà kullanmasànà saØlàyoruz.
Bizim sosyal amacàmàz bu. Bu ürünü TÜBßTAK'a
sunduk, mali destek verme kararà aldà. Projenin
bütün teknik denetimleri 2013'ün sonuna kadar
bitmiĀ olacak ve satàĀa sunacaØàz. ÿu anda Ar - Ge
aĀamasànda."

Aynà zamanda Ankara Üniversitesi ile de bir proje
yürüttüklerini belirten Çelik, "Odun kömüründen
odun sirkesi ve odun katranà üretiyoruz. Bunlar
topraktaki mantarlarà yok ediyorlar. Biz gàdaya
vermiyoruz, bütün gàda sertiŅkalarànàn alànmàĀ olmasà gerekir. Ama barbekü sosunda kullanàlàyor.
Bu yàl tamamlandàØànda, mantar önleyici taràm
ilacà olacak. Mantar ve toprak hastalàklarànda çok
önemli. Kimyasal deØil tamamen doØal. ÿu anda
Türkiye'nin taràmsal atàØà çok yüksek. Bu sebeple
termik santrallerin bir kàsmà taràmsal atàklaràn yoØunlaĀtàØà alanlarda yapàlabilir" dedi.

"Ürettiğimiz parçalarla
Beton santralleri konusunda
makinenin işlevini artırıyoruz"
kısa sürede büyük başarı
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.

S

abit ve mobil beton santralleri üretimi yapan
ve bunlarà ihraç eden ßNS Makine, üç yàl gibi
kàsa bir sürede sektörde adànà duyurmayà baĀardà.
ÿirket Müdürü Ali Gelmez, "Beton üreten inĀaat
makinalarà üretimi yapàyoruz. Bu iĀi Türkiye'de
ciddi anlamda yapan 10 Ņrmadan biriyiz. Yurt içi
ve yurt dàĀà ihracat gerçekleĀtiriyoruz" dedi.
ßNS Makina'nàn ürettiØi inĀaat sanayi makinalarànàn modelleriyle her zaman yenilikçiliØe önem
verdiklerini ifade eden Gelmez, "Sabit ve mobil
beton santralleri üretimi yapan ihracatçà Ņrmayàz.
ßmalatàmàz olan beton santrallerinde, müĀterilerimize maksimum fayda ve memnuniyeti saØlayan ürünlerimizle sektörde yerimizi aldàk. Bu iĀi
Türkiye'de ciddi anlamda yapan 10 Ņrmadan biriyiz" diye konuĀtu.

DayanÜklÜ
Gelmez, Āözlerine Āöyle devam etti: Uzun ömürlü, dayanàklà ve yüksek performans saØlayan
ürünlerimizin, proje aĀamasànda en ince ayràntà-

aliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kàsa bir süre önce seri
imalata geçtik. Türkiye'de deØiĀik pozisyonlarda
çalàĀan makineler üretiyoruz ve iĀ makinesi kullanan tüm Ņrmalara hitap ediyoruz. Bir iĀ makinesi
için gerekli tüm yedek parçalarà üretebiliyoruz. ßĀ
makineleri yedek parça ekipmanlarà konusunda
sàkàntà yaĀayabiliyor. Karke olarak biz bütün markalara hitap eden yedek parça tasarlàyoruz. Son zamanlarda OrtadoØu, Afrika ve Avrupa'ya yönelik
ihracat çalàĀmalaràmàz var" diye konuĀtu.

Ali Germez

larà düĀünülerek imalatà yapàlàyor. Bunlar, yüksek
verimlilik ve performans saØlayan, uzun süre kullanabilen, dayanàklà ürünler. Civatalà olmasà nedeniyle nakliye ve taĀàmada sunduØu avantajlarla,
müĀterilerimizi de düĀünen bir anlayàĀla üretim
yapàlàyor. Bir çok yeniliØi ve kaliteli ürünü de
sektöre kazandàràyoruz. Ürüne özgü kullanàm kolaylàklarà, ekstra özellikleri, yedek parça ve bakàm
avantajlarà ile müĀterilerine farklà beton santralleri
sunuyor.

"Müíteri memnuniyeti"
Gelmez, "ßmalatà ve montajà Ņrmamàza ait olan
ürünlerde kalite, iĀçilik ve malzemeden taviz vermeden üretim yapàyoruz. ßnĀaat Sanayi makinalarà
sektöründe ihracat yapàyoruz. Nijerya, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi yabancà
ülkelere ürün satàĀàmàz var. Firmamàz, teknolojik
geliĀmeleri yakàndan takip eden, çalàĀmalarànà devamlà geliĀtiren ve sektöre yön veren Ņrmalardandàr. MüĀterilerin faydasà olan bir çok eklentilelede
onlaràn memnuniyetini düĀünüyoruz" dedi.

Yıldıray Erzurum

"OSTñM'de olmak avantaj"
STßM ßĀ ve ßnĀaat Makinalarà Kümelenmesinin üyesi olan Karke Makina büyüme
hedeŅnde. ßĀ makine ataĀmanlarà ile yedek parça
imalatà konusunda faaliyet gösteren bir Ņrma olduklarànà Genel Koordinatör Yàldàray Erzurum,
“ßĀ makineleri için ürettiØimiz parçalar makinenin
iĀlevini artàràyor. Bir makinenin birkaç iĀi yapmasàna imkan saØlàyor. Firmamàzà gelecekte daha da
büyütüp geliĀtirmek istiyoruz ancak bu konuda
imkanlaràmàz yetersiz, bulunduØumuz yerde alan
kàsàtlà" dedi.

O

Erzurum, Karke Makine'nin her geçen gün müĀteri
sayàsànà artàrdàØànà söyleyerek, "Bugün Karke Makine olarak Kazan Sanayi Bölgesi'nde 3000 metrekarelik tam teĀekküllü imalathanesiyle ßvedik
Organize Sanayi Bölgelerin de bulunan atölyeleri
ve ayràca Ostim Sanayi Sitesi'ndeki merkezi ile fa-

OSTßM'de olmanàn Ņrmalar için avantaj olduØunu
söyleyen Erzurum Āunlarà kaydetti: OSTßM'de iĀ
makineleri konusunda uzmanlaĀmàĀ dünya çapànda tanànan Ņrmalar var. Her yere yakàn merkezi bir
alanda yer alàyor, bölgelere yakàn olmamàz hitap
ettiØimiz kitlenin da artmasàna olanak saØlàyor.
Yeni bir projemiz var, yan sanayi ürünlerinden
çok sahada çalàĀacak yerli bir makine üretmeyi
düĀünüyoruz. Makineyi, OSTßM'de alanànda uzmanlaĀmàĀ 4-5 Ņrma bir araya gelerek yapmayà
planlàyoruz. Çankaya Üniversitesi OSTßM'de marka oldu. Stajyer öØrenciler çözüm sunacak projeler üretiyorlar. ÖØrenciler projeleri okul bitirme
projesi olarak hazàrlàyorlar. Bizim vakit ayàramadàØàmàz projelerimizi hayatà geçirmekte yardàmcà
oluyorlar.
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'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 arasànda Ankara Ticaret Odasà Congresium Kongre Merkezi’nde
gerçekleĀtirilen Savunma ve Havacàlàkta
Endüstriyel ßĀbirliØi Günleri, Türkiye’de ilk defa
geniĀ katàlàmlà bir organizasyonla sektörün büyük
oyuncularànà yerli sanayicilerle bir araya getirdi. 3
gün süren, 22 ülkeden 270 Ņrmanàn katàlàm gösterdiØi Savunma ve Havacàlàkta Endüstriyel ßĀbirliØi
Günleri; üreticilere, alt yüklenicilere, hizmet saØlayàcàlara ve kümelenmelere yeni iĀ aØlarà oluĀturma imkanà tanàdà.

yen, ona itici güç oluĀturan ve yetiĀmiĀ eleman
saØlayan önemli kaynaklar. Sadece Āehrin içerisinde olan 8 tane OSB ile sanayisinin alt yapàsà gayet
saØlam ve düzgün, çevreyle baràĀàk ve geliĀmeye
açàk bir yapà içermekte.” dedi.

Uzay ve havacÜlÜk OSB’si
1 yÜl sonra açÜlÜyor
Savunma Sanayi
MüsteĀarà Murad
Bayar, Kazan’da
havacàlàk sektörüne
yönelik büyük bir
OSB’nin kurulma
çalàĀmalarànàn devam ettiØini, çaMurad Bayar
làĀmalaràn bu sene
içerisinde tamamlanacaØànà belirtti. OSB’nin önümüzdeki sene faaliyete geçeceØini ifade eden Bayar, “Bu Ankara için çok önemli bir adàm” dedi.

“Türkiye stratejik önem taíÜyor”
EtkinliØin
açàlàĀ
konuĀmasànà
yapan, organizasyon
Ņrmasà Abe/BCI
CEO’su Stephane
Castet, Türkiye’nin
savunma sanayiinin önde gelen
Stephane Castet
ülkelerinden biri
olduØunu ve gelecek için stratejik önem taĀàdàØànà
söyledi. Havelsan, Roketsan, Aselsan ve THY’nin
dünya çapànda iĀlere imza attàØànà hatàrlatan Castet, “Bütün bu yeterlilikler bize bu amaca ne kadar
yaklaĀtàØàmàzà, amacàmàz doØrultusunda ne derece
kuvvetli yürüdüØümüzü gösteriyor. OSSA’yà ortaØàmàz olarak seçmemiz, bu anlamda çok büyük
rol oynuyor. Organizasyonda 200’den fazladan
Āirket bulunuyor; dünya pazaràna baktàØànàz zaman büyük Āirketler bu pazara çok önemli çaba
sarf ediyor. Türkiye bu anlamda Avrupa ve Orta
DoØu arasànda stratejik bir köprü görevi görmektedir.” dedi.

“ñíbirliði oluíturmayÜ amaçlÜyoruz”
OSTßM Savunma
ve Havacàlàk Kümelenmesi (OSSA)
Yönetim Kurulu
BaĀkanà
Mithat
ErtuØ,
etkinliØin
karĀàlàklà iĀ görüĀmelerinde Ņrmalara
Mithat Ertuğ
imkân ve kabiliyetlerini göstererek
iĀbirliØi oluĀturmayà amaçladàØànà kaydetti. Bu
durumun çok faydalà sonuçlar vereceØini anlatan
ErtuØ, bütün katàlàmcàlarà 2014 Ekim ayànda yapàlacak etkinliØe de davet etti.

“Her iki taraf için yarar saðlayacak”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn,
organizasyonla geçen yàl Meksika’da tanàĀtàklarànà ve daha sonra organizasyonu Türkiye’de
de yapma kararà aldàklarànà ifade etti. Ankara’da
bulunan savunma ve havacàlàk kümelenmesinin,
çok sayàda yan sanayici ve ana tedarikçinin; organizasyonun Ankara’da yapàlmasà için önemli
bir etken olduØunu vurgulayan Aydàn, karĀàlàklà
iĀbirliklerinin her iki taraf için yarar saØlayacaØànà
belirtti. Aydàn, “Bu organizasyona OSTßM olarak

her türlü katkàyà
ve desteØi bugüne
kadar verdiØimiz
gibi bundan sonra
da vermeyi hedefliyoruz. Savunma
ve Havacàlàkta EnOrhan Aydın
düstriyel ßĀbirliØi
Günleri
Ankara
sanayimiz, Türkiye ve savunma-havacàlàk sanayimiz için faydalà olmasànà temenni ediyorum.”
dedi.

çevesinde yardàmcà sanayiye kapàmàz açàktàr, gelin birlikte çalàĀalàm. Burada bulunan yabancà sanayicilere, yüklenici konumda ki dostlaràmàza da
önerim; biz dünya sànàfànda üretim yapan ve pek
çok Ņrma tarafàndan ödüllendirilen, global ölçekte
rekabet gücü olan bir Āirketiz. Yardàmcà sanayiyle
iĀ yapmaktan son derece mutluyuz. Sizler de gelip
aynen yardàmcà sanayiyle iĀ yapabilirsiniz ve buradan bir menfaat elde edebilirsiniz.” dedi.

“Sektör büyüyor, gelin birlikte çalÜíalÜm”

Ülkemizde ilk defa
yapàlan böyle bir
çalàĀmada emeØi
geçen herkese teĀekkür eden Ankara Sanayi Odasà
(ASO)
BaĀkanà
Nurettin Özdebir,
Nurettin Özdebir
Ankara’nàn savunma sanayiyle yeni tanàĀmadàØànà, 1900’lerin baĀlaràndan itibaren sektörle iç içe olan bir Āehir olduØunu dile getirdi. Özdebir, Ankara’nàn Türkiye’nin
en rekabetçi ili olduØunu, bu rekabetçiliØin sadece
ekonomik büyüklük ve üniversitelerle elde edilmediØini geleceØe yönelik potansiyelinin bunda
etkili olduØuna iĀaret etti.

2005 yàlàndan sonra yaptàklarà deØerlendirmelerde
sektörde ve TAI’de
ciddi bir büyüme
ihtiyacànàn ortaya
çàktàØànà ve bu yönMuharrem Dörtkaşlı
de politikalar geliĀtirdiklerini aktaran
TAI Genel Müdürü Muharrem DörtkaĀlà, 2006 yàlànda yapàlan stratejik anlaĀmalarla; yàlda yaklaĀàk
50 bin saat olarak aldàklarà hizmeti geçtiØimiz yàl
sonu 1 milyon saatin üzerinde tamamladàklarànà
söyledi. 2017 yàlà itibaràyla bu sürenin 2 milyon
saate çàkacaØànà anlatan DörtkaĀlà Āu deØerlendirmede bulundu: ÿirketimizde yan sanayiyle paylaĀabileceØimize inandàØàmàz iĀ yükümüzün yüzde
70’ini aØàrlàklà olarak OSTßM, BaĀkent OSB,
Sincan OSB olmak üzere elbette ki EskiĀehir,
Bursa, ßzmir, ßstanbul da var yardàmcà sanayiyle
paylaĀàyoruz. Her türlü detay imalatà, kabraj iĀini,
takàm-aparat mastar, belli seviyeye kadar montaj,
sac, metal ve belli seviyeye kadar kompozit iĀimizi dàĀaràya yaptàràyoruz. Bunu artàrarak devam
ettireceØiz.
Sektörün büyümekte olduØunu belirterek konuĀmasàna devam eden DörtkaĀlà, yardàmcà sanayiye
çaØràda bulunarak birlikte çalàĀmak istedikleri
mesajànà verdi. DörtkaĀlà, “Ciddi bir politika çer-

“Ankara yüksek teknoloji
yatÜrÜmlarÜnÜn merkezi”

Ankara’nàn Āimdiki imkân ve kabiliyetleriyle, savunma sanayinin Ankara’da olmasànà hak eden
bir il konumunda olduØunu vurgulayan Özdebir,
“Ankara, bu konuda he geçen gün potansiyelini
artàran bir ilimiz. Aynà zamanda en yenilikçi yatàràmlaràn, en yüksek teknolojide ki yatàràmlaràn da
bir merkezi. Orta üstü ve ileri teknolojide en çok
ücret ödeyen, en çok istihdam saØlayan ilimiz. 6
tane teknoparkàyla, 16 tane üniversitesiyle, Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà’nàn faaliyetleriyle iĀ tutma
Āekli, iĀ yönetme Āekli deØiĀti. Teknoparklaràmàzàn
çok yüksek teknolojide, dünyada belki bir elin
parmaklarànà geçmeyecek sayàda ülkenin baĀarabildiØi çalàĀmalarà var. Bütün bunlar, Ankara’nàn
savunma sanayisini arkadan besleyen, destekle-

Bayar, Ankara sanayisine, yan sanayisine ve KOBß’lerine güvendiklerinin altànà çizerek 100’e yakàn yabancà Ņrmanàn gelmesinin bu güveni onlaràn
da taĀàdàØànà gösterdiØini kaydetti. Türkiye’nin
ihracatànda ton baĀàna deØerin bin 600 dolar olduØunu ifade eden Bayar, Ankara’nàn ihracatànàn
ton baĀàna deØerinin ise 23 bin 500 dolar olduØuna
dikkat çekerek, Ankara’nàn yarattàØà kalite ve deØerin ihracat rakamlaràna da yansàdàØànà söyledi.
Firmalaràn yaptàklarà çalàĀmalarà dünya standartlaràna uygun gerçekleĀtirdiØini belirten Bayar,
savunma ve havacàlàk sektörünün üretiminin son
10 yàlda 4 kat; ihracatànàn ise 5 kat arttàØàna dikkat
çekerek Ar-Ge’ye yapàlan yatàràmlaràn ise 10 kattan fazla arttàØànà ifade etti.

“Türkiye’de gözlem ve haberleíme
uydularÜnÜn üretimi yapÜlacak”
Kazan’da, havacàlàk sektörüne iliĀkin büyük bir
OSB’nin kurulma çalàĀmasànàn devam ettiØini
hatàrlatan Bayar, bu sene içerisinde OSB’nin kuruluĀ çalàĀmalarànàn tamamlanacaØànà ve OSB’nin
önümüzdeki sene faaliyete geçeceØini kaydederek
“TAI’nin yanànda, tamamen havacàlàk sanayiye
adanmàĀ, bir ihtisas OSB’si kurulacak. Bu, Ankara için çok önemli bir adàm” dedi. TAI’de uzay
uydu entegrasyon merkezi kurma çalàĀmalarànàn
da devam ettiØini dile getiren Bayar, “Merkezi
bu sene açacaØàz. Türkiye’de her türlü gözlem
ve haberleĀme uydusunun üretim, entegrasyon ve
testini yapacaØàmàz modern bir tesise sahip olacaØàz” dedi. Aselsan’àn da radar teknolojileri üzerine
önemli bir birimini GölbaĀà’nda konumlandàracaØà bilgisini veren Bayar, burada üst teknoloji bir
yatàràmàn yapàldàØànà ifade etti. Ankara’nàn savunma ve havacàlàk sanayinin de baĀkenti olma özelliØini saØlamlaĀtàracaØànà vurgulayan Bayar, daha
yolun baĀànda olunduØunu söyleyerek “Bundan
sonrasà önemli. 200’e yakàn yerli-yabancà Ņrmanàn
iĀbirliØi aradàØàmàz dinamizmi getirecek. Türkiye
havacàlàkta muhakkak bir rekabetçi güce ulaĀacak
ülkedir.” diye konuĀtu.
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Hüseyin
Baysak
Genel
Sekreter
SaSaD
Beklentilerimin üstünde
bir
organizasyon olarak
gördüm. Hem konferanslar da çok ilginç konularàn yer aldàØànà hem de Ņrmalaràn yeteneklerini sergiledikleri, bire bir görüĀmelerini
yapabildikleri alanlaràn çok iyi deØerlendirildiØini söyleyebilirim. Üyelerimizin ve yabancàlaràn organizasyon hakkànda ki görüĀlerini
almaya çalàĀtàØàm zaman; kendileri bugüne
kadar katàldàklarà etkinlikler içerisinde en iyi
organize edilmiĀ, en verimli bir organizasyon
olarak tanàmladàlar. Ben de onlaràn görüĀlerine katàlàyorum, gerçekten güzel bir çalàĀma
oldu. EmeØi geçenleri kutluyorum.
Türk Ņrmalarà temel olarak yurtdàĀàna açàlmayà planlàyorlar. ßhracatàmàz her yàl artàyor.
Önceki yàla göre 2012 yàlànda savunma ve
havacàlàk sektöründe ihracatta yüzde 43 artàĀ
oldu. Bu eØilimi devam ettirebilmek için mutlaka yurtdàĀà partnerlerimizle sàkà iĀbirliØini
geliĀtirecek ortamlarà bulmamàz lazàm. Bu organizasyon hem yabancàlaràn hem de Türk savunma ve havacàlàk sanayi oyuncularànàn bir
araya gelebildikleri, iĀbirliØi imkanlarànà yüz
yüze tartàĀabildikleri bir ortam oldu. Buradan
güzel iĀbirliklerinin çàkacaØàna inanàyorum.

Jean
Patrice
Gros
Ortadoğu
ve Kuzey
Afrika
Direktörü
Lectra
Bu
organizasyonu çok beØendim. Özellikle ikili iĀ
görüĀmeleri Ņrmalar için çok yararlà oldu.
Önceden randevular ayarlandàØà için tanàĀmak istediØim isimlerle görüĀmem çok kolay
oldu. Genel olarak dünyada savunma sektörü
çok yüksek kalibrede. Çok önemli teknolojiler kullanàlàyor. Burada yüksek kalitede ki
Āirketlerle tanàĀmaktan çok etkilendim. Or-

ganizasyon katàlàmcàlaràndan bazàlarà uçaØàn
bir parçasànà yaparken bazàlarà da helikopterin
bir baĀka kàsmànà yapàyorlar. Bu sektörde ki
gizlilik nedeniyle ne biz onlarà çok tanàyabiliyoruz ne de onlar bizi net tanàyabiliyorlar.
Dolayàsàyla bu etkinlik birbirimizi tanàmamàz
için çok iyi bir fàrsat oldu.

İsmail
Hakkı
Ateş
Pazar
Geliştirme
Şefi
TAI
Türkiye’de
son yàllarda özellikle beklenenin de üzerinde bir hàzla ilerleyen savunma ve havacàlàk
sektörü için böyle bir organizasyonun vakti
gelmiĀti. Çok doØru bir planlamayla Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà’nàn ve OSSA’nàn
önderliØinde hem TAI, Aselsan, Havelsan,
Roketsan gibi Türkiye’nin büyük savunma ve
havacàlàk Ņrmalarànàn hem de baĀta OSSA’nàn
üyesi olan ve uluslararasà anlamda da Türkiye
pazaràyla yakàn ilgilenen yabancà Ņrmalaràn
katàlàmàyla baĀaràlà bir organizasyon olarak
planlandàØànà düĀünüyorum. 2 günlük iĀ görüĀmeleri sàrasànda bizim Ņrma olarak 80’den
fazla toplantàmàz oldu. Organizasyonun ilk
gününde ulusal ve uluslararasà anlamda sektörün çok deØerli insanlarànàn konuĀmalarànà
dinleme Āansàmàz oldu. Ankara’nàn böyle bir
etkinliØe ev sahipliØi yapmasà çok faydalà bir
giriĀimdir.

Güner
Koçak
Gnl. Mdr.
Yrd.
Küçükpazarlı
Aviation
Bence mükemmel bir
organizasyon. Buna benzer etkinliklere 4
yàldàr Ņrma olarak birkaç ülkede katàlàyoruz.
UlaĀmakta sàkàntà çektiØimiz Ņrmalarà burada
yakàndan tanàyabilme Āansànà bulduk. DoØru
tasarlanmàĀ ve baĀaràyla yürütülmüĀ bir organizasyon

diyebilirim. Firma olarak OSSA’nàn Yönetim
Kurulundayàz. Savunma ve havacàlàk sanayinde, otomotivde ki gibi iĀ geliĀtirmek o kadar hàzlà olmuyor. Sonuçta burada tohumlarà
atàlan çalàĀmalaràn sonuçlarànà 1-2 yàldan önce
görmek mümkün deØil. Çünkü bir sertiŅkasyon dönemi var, Ņrmanàn sizi tanàmasà var.
Küçük parçalarla baĀlàyorsunuz daha sonra
büyüklere geçiyor. Bu bir süreç bunu bütün
Ņrmalaràn kabul etmesi gereken bir Āey. Biz
de zaten bu bilinçle buradayàz. Ancak Āunu
söyleyebilirim: ÿu anda büyük bir maliyet
sorunu var yurtdàĀànda ve bugüne kadar görüĀtüØümüz Ņrmalarda müthiĀ derecede iĀler
var. Dolayàsàyla yüksek kalitede uygun Ņyata
yapacak yerler aràyorlar. Bu, etkinliØe olan
ilgilerinden de belli oluyor. Biz de onlaràn
isteklerine karĀàlàk verebiliyorsak bundan bir
sonuç çàkar.

Ma’en El
Khasman
Uluslararası İş
Yönetimi
Başkanı
KADDB
(Ürdün)
Organizasyonu gerçekleĀtiren kurumlara teĀekkür ediyorum. ßlk defa yapàlmasàna raØmen çok iyi planlanmàĀ, verimli bir etkinlik.
Savunma sektöründe Ürdün ve Türkiye arasànda gerçekleĀen iĀbirlikleri bizleri gururlandàràyor. ßki ülke arasànda bir çok alanda ortak
çalàĀmalar var. Özellikle ekonomi ve savunma öne çàkan iki baĀlàk. Daha bir çok alanda
iĀbirliØini artàrmayà umut ediyoruz. Türk insanlarà çok güvenilir. Savunma sanayinde iĀ
yapan Türk Ņrmalarà büyük kurumlar. Teknolojik güç ve yapà olarak ilerideler.

Tekin Çakmakçı
Genel
Müdür
Dora
Makina
Organizasyonu çok baĀaràlà buldum.
Son derece iyi
düĀünülmüĀ,

planlanmàĀ. Küçük iĀletmelerimizin doØrudan
temas kurabilecekleri bir etkinlik. Düzenleyen
kiĀi, kuruluĀ ve bu iĀte emeØi geçen herkese
teĀekkür ediyorum. Çok faydalà olduØunu düĀünüyorum. Ürün bazlà baktàØàmàzda sektördeki Ņrmalaràmàzàn hepsi kendi kulvarlarànda
dünya devlerinden biri olmaya adaylar, çok
iyi gidiyorlar.

Dominique
Menard
Uluslararası İşbirliği
ve Offset
Müdürü
Thales Air
Systems
S.A.S.
ßlki gerçekleĀtirilen Savunma ve Havacàlàkta Endüstriyel ßĀbirliØi Günleri, etkinliØi
yüksek sayàdaki KOBß katàlàmàndan dolayà
çok baĀaràlàydà. OSSA ile Savunma Sanayi
MüsteĀarlàØà’na bu mükemmel organizasyondan ötür ayrà bir teĀekkürü iletmek gerekir. Birinci gündeki tüm oturumlar; SSM’nin
derinlemesine konunun içinde olduØunu ve
Amerikalà, Avrupalà ve Türk Ņrmalaràn da
buna katkà sunduØunu gösterdi. Bununla
birlikte, Türk endüstriyel katàlàmà ve offset
üzerindeki konferanslar, Türk pazaràndaki
imkanlar ile deØer zincirindeki endüstriyel
geliĀim olanaklarà ile birlikte önemli bir ilgiyi
uyandàrdà.

Bu etkinlikteki anahtar baĀarà faktörü, iki gün
boyunca Türk KOBß’leri ile birlikte ikili görüĀme imkanlarà sunulmasàydà. Bu, bizim için
kàsa sürede birçok Ņrmayla görüĀme fàrsatàna
dönüĀtü. GörüĀtüØümüz Türk Ņrmalarà Thales
ile çalàĀma motivasyonuna sahipti. Etkinlikte
bize kàsa dönem beklentilerini sunmamàza
imkan tanàdà, Türk KOBß’lerinin Thales için
üretici olma rotalarà ile ilgili Ņkir verdi. Bu
etkinlik, Thales için Türk Ņrmalarà hakkàndaki endüstriyel kapasitesini ve iĀbirliØi aØànà
geniĀletmesi konusunda büyük bir fàrsat oldu.

Etkinliğin ilk gününde üç
oturum olarak konferanslar düzenlendi. Konferanslara 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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Kalite, sanayiye olan güvenin teminatı
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.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanà Nihat Ergün, denetimin zayàf olduØunu düĀüncesiyle
bazà pazarlara düĀük kalitede ve
standarda uygun olmayan ürünler göndermenin Türkiye'nin
geleceØini karartmak olduØunu
söyledi. Ergün, Türk Standartlarà
Enstitüsü (TSE) Kalite Ödülleri
Töreni'nde, ''Marifet iltifata tabidir''' sözünü hatàrlatarak, iyi iĀler
yapana bundan dolayà teĀekkür
etmenin, onu ödüllendirmenin ve ülkede iyi iĀler yapàldàØànàn görülmesini saØlamanàn güzel
bir Āey olduØunu, bunun iyi iĀler yapacaklarà
da motive edeceØini kaydetti.
Tüketicilerin satàn aldàklarà mal ve hizmetin
kalitesini, standardànà kendileri için denetleyen
bir kurumun varlàØàna dair bir güven duygusu
içinde olmak istediklerini ifade eden Ergün,
''O, kamu otoritesidir, onun görevlileridir. TSE
ve ona paralel çalàĀan diØer kurum ve kuruluĀlardàr. Uygun kalite ve standart olmadàØàna
dair yaygàn bir kanaat ortaya çàktàØà takdirde
insanlaràn sanayiye olan güveni de devlete olan
güveni de zedelenir.'' dedi.
Ergün, TSE'nin yàllardàr bir güven kurumu

olarak ülke sanayisine, üretimine, ihracatàna ve tüketici güvenine yaptàØà katkànàn önemli
olduØuna iĀaret ederek, Āunlarà
kaydetti: Ama bundan sonraki
süreçte daha da önemli olacak.
Bizim standardà, kaliteyi bundan
sonra daha dikkatli ele almamàz
lazàm. Çünkü bizim rekabet gücümüz artàk oralardadàr. Katma
deØer dediØimiz Āeylerden biri
de kalite katmaktàr, standart getirmektir, uluslararasà standart organizasyonlarànàn içinde olmaktàr, standartlarà belirleyen
ülkelerden biri olmaktàr. Bu komitelerde daha
fazla özel sektör ve üniversite temsilcisinin bulunmasà ve standartlarà belirleyen yerde bizatihi olmak son derece önemlidir.

''Bir kötünün 7 mahalleye zararÜ olur''
''Bir kötünün 7 mahalleye zararà olur'' diyen
Ergün, ihraç edilen ürünlerin gittiØi pazarlarda kalite ve standart Āikayeti olduØunda
bunun Türkiye'de üretilen bütün ürünleri lekeleyen, iĀini iyi yapanlara da zarar veren bir
tablo ortaya çàkaracaØànà dile getirdi. Nihat
Ergün, Āunlarà kaydetti:

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.
''BaĀka ülkelerin tüketicilerinin de haklarànà
koruduØumuzu, o kalite ve standartlarda mal
ve hizmet üreten bir ülke olduØumuzu bütün
dünyaya göstermemiz gerekir. Yoksa bazà
pazarlara 'Nasàl olsa orada denetim zayàftàr,
istediØimiz malà göndeririz' diye düĀünerek
düĀük kalitede ve standarda uygun olmayan
ürünler göndermek geleceØimizi karartmak-

Sazak: İhtiyaç analizleri
firmaların yol haritasıdır

tàr. TSE'nin artàk sadece belge veren, sonra
bu belgeyi unutan bir kuruluĀ olmadàØànà vurgulayan Ergün, TSE belgesinin dünyanàn her
yerinde güven duyulan bir belge haline gelmesi için, sonrasànda belgeye uygun kalite ve
standartlaràn devam edip etmediØine yönelik
denetimlerin mutlaka yapàlmasà gerektiØini
ifade etti.

TSE’den tam not

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.

U

luslararasà Rekabetçilik TebliØi’nde
2 yàlàn geride kaldàØànà belirten
KOBß ve Kümelenme Destekleri
Daire BaĀkanà Emrah Sazak, tebliØin temelinde, Ņrmalara iĀbirliØi kültürü kazandàrmak olduØunu ifade etti. ßĀbirliØini; kamu-özel sektör iĀbirliØi ve birlikte öØrenme
noktasàna taĀàmak istediklerini kaydeden
Sazak, amaçlarànàn süreci birlikte yönetmek
ve öØretmek olduØuna iĀaret etti. Sazak, “Bu
süreçte bizim çok büyük bir Āansàmàz oldu.
Uluslararasà Rekabetçilik TebliØi ile paralel
KOBß ßĀbirliØi Kümelenme Projesi’nin beraber yürümesini ve iki sürecin birbirine ivme
katmasànà temin etmeye çalàĀtàk. Bu noktada
sizlerin de desteØi ile bir mesafe kat ettiØimizi düĀünüyorum. Bu anlayàĀ URGE kapsamànda ki faaliyetlerin kalitesine yansàdà. Bu
bize çok memnuniyet veriyor. KOBß ßĀbirliØi Kümelenme Projesi kapsamànda Sektör
Stratejisi Raporu hazàrlanmasà baĀlàØàmàz
vardà. Bunu, URGE destek mekanizmasànàn
ilk ayaØà olan ihtiyaç analiziyle birlikte bütünleĀtirmeye çalàĀtàk.” dedi.
Bu çalàĀmalaràn ideal ihtiyaç analizinin çerçevesini çizen faaliyetler olacaØànà kaydeden
Sazak, ihtiyaç analizinin, tanàmà güç bir yak-

laĀàm olduØunu, analizle ilgili ortak vizyonun olmasà gerektiØini vurguladà. Emrah Sazak, “ßhtiyaç analizinin temel ilkelerini hep
birlikte öØrendik. ßhtiyaç analizlerinin dinamik metinler olduØunu, dönem dönem bunlarà güncellememiz gerektiØini hepimizin
p
kabul etmesi lazàm. Neticede bunlar, bizim
deØer zincirimizde yer alan, Ņrmalaràmàzàn
yol haritasà niteliØindeki metinler.
ler. Bu katàlàmcà anlayàĀla, Ņrmalaràn, deØiĀen
iĀen ihtiyaçlarànà bu strateji metinlerimize dahil ederek
yolumuza devam edeceØiz. ” diye
ye konuĀtu.

projelerinizle ilgili temel süreçleri bilgi yönetim sistemine girerek, birbirimizden öØrenme
sürecini daha etkin hale getireceØiz.” dedi. Sazak ayràca URGE Projeleri Hazàrlama ve Uygulama Kàlavuzu hazàrlandàØà bilgisini verdi.

URGE projelerine bilgi yönetim
im sistemi
Önümüzde ki dönemde önem verdikleri
rdikleri çalàĀmalardan birinin “URGE projesinin
esinin
taraņarànà bir yönetim sistemiyle
iyle
daha etkin bir Āekilde bir araya
getirmek” olduØunu anlatan
Sazak, “Bu çalàĀmalaràmàzà
sonlandàrmak üzereyiz. Sizlere Bu noktada çok önemli roller
düĀecek. URGE projelerinin birr
web sitesi olacak. Bu site, hepimiz
miz
için öØrenme ortamà, bilgi paylaĀma
Āma
iĀlevini görecek, iletiĀimimizi saØlaØlaEmrah Sazak
yacak. Sizleri yakàn bir zamandaa bu
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı
amaç çerçevesinde davet edeceØizz ve

T

ürk
Standartlarà
Enstitüsü (TSE) tarafàndan OSTßM Organize Sanayi Bölge
MüdürlüØü‘nde 19-20 Mart 2013 tarihlerinde belge yenileme tetkikler
gerçekleĀtirildi. Tetkiklerde TS EN
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001:2004 Çevre
Yönetim Sistemi ile TS 18001:2008
ßĀ SaØlàØà ve GüvenliØi (OHSAS) Yönetim Sistemi kapsamànda yapàlan çalàĀmalar incelendi.
OSTßM OSB MüdürlüØü bünyesinde
bulunan birimlerde ki incelemelerde
ve standartlaràn öngördüØü faaliyetlerin denetiminde bir eksiklik tespit
edilmedi. Tetkikin ardàndan kapanàĀ
toplantàsànda izlenimlerini aktaran
TSE yetkilileri, mevcut belgelerin devamà yönünde görüĀ bildirdi.
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Arap ülkeleri
OSTİM modelini
uygulamakta
kararlı

“Aynı yöntemlerle
başarı sağlamak istiyoruz”

ürk-Arap Sanayi ßĀbirliØi
Konferansà eØitim programànà kapsamànda, KOSGEB tarafàndan ülkemize davet
edilen Filistin, Irak, Màsàr, Tunus
ve Libyalà heyetler OSTßM’i ziyaret ederek çalàĀmalar hakkànda
bilgiler aldà. Aralarànda bakanlàk,
sanayi ve ticaret odalarà, yatàràm
bankalarà ve iĀadamlarànàn bulunduØu konuklara OSTßM’in
üniversite-sanayi projeleri, kümelenme
çalàĀmalarà, organizasyon yapàsà ve faaliyetleri anlatàldà. Kendi ülkelerinde de
benzer yapàlarà oluĀturmak ve aynà yöntemlerle baĀarà saØlamak istediklerini
anlatan heyet üyeleri, Türkiye’ye desteklerinden dolayà teĀekkür ederek iĀbirliklerinin daha da artàràlmasànà istediler.

ABD-Japonya Ticari İlişkileri
yasànda ki ülkelerin
Türkiye’yle
gönül
baØà olduØunu ifade
eden Aydàn, “Sizlerle
dostluk ve kardeĀlik
ve gönül baØàmàz var.
Ticari ve sosyal tüm
projelerde
beraber
olmak bizi memnun
eder. OSTßM’i kendinizin bir çalàĀma oŅsi
olarak düĀünebilirsiniz.” dedi.

T

“Gönül baðÜmÜz var”
Konuklarà OSTßM’de aØàrlamaktan mutluluk duyduklarànà dile
getiren OSTßM Yönetim Kurulu
BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM
modelini bölge ülkelerinde uygulamak için çalàĀmalar yapàldàØànà hatàrlattà. Orta DoØu coØraf-

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.

Ç

2 ay sürecek saha çalàĀmasànda firmalaràn üretim, pazarlama, ihracat gibi
konularda yaĀadàklarà ve gerekli zaman ve personel ayàramadàklarà için
sonuçlandàramadàklarà problemlerin
çözümü amaçlanàyor. Üniversitede
aldàklarà teorik bilgileri çalàĀma hayatànda uygulama Āansà yakalayan
Çankayalà öØrenciler, proje bitimiyle
birlikte mezun olma hakkà kazanacak.
Uluslararasà Ticaret Bölümü’nden
32 öØrenci bu dönem 15 ßÿßM firmasà için; YurtdàĀà Pazar AraĀtàrmasà,
Ülke Raporlarà Hazàrlama, Uluslararasà Fuar AraĀtàrmasà, DàĀ Ticaretin
Finansmanà ÇalàĀmasà, ßĀ Planà ve ßh-

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, her öØrencinin
mutlaka bir sanayi kuruluĀu
ile birlikte çalàĀarak alanàyla
ilgili proje geliĀtirmesi gerektiØine iĀaret etmiĀti. Güvenç,
“Sahaya inmeyene diploma
yok” diyerek proje çalàĀmasà
yapmayan öØrencilerin diplomasànà imzalamayacaØànà belirtmiĀti.

racat Stratejilerinin Hazàrlanmasà, ßhracat SözleĀmelerinin Düzenlenmesi,
Devlet Destekleri-ßhracat TeĀvikleri
ÇalàĀmasà, Gümrük Formaliteleri ve
Uluslararasà Nakliyat baĀlàklarànda
proje hazàrlayacak.

Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç

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

Diploma için sahaya indiler

ankaya
Üniversitesi öØrencileri
yaklaĀàk 5 yàldàr bitirme projelerini OSTßM
ßĀ ve ßnĀaat Makineleri
Kümesi (ßÿßM) firmalarànda gerçekleĀtiriyor. En az 2 kiĀilik öØrenci grubu ile onlara
danàĀmanlàk eden öØretim görevlileri tarafàndan yürütülen saha
çalàĀmasànda Uluslararasà Ticaret Bölümü
son sànàfàndan toplam
32 öØrenci firmalar için
çözümler üretecek.

KISA KISA

Üniversite-sanayi iĀbirliØinin
güzel bir örneØi olan uygulama Çankaya Üniversitesi
Uluslararasà Ticaret Bölümü ÖØretim Görevlisi Dr. Fedai Uzun ile OSTßM ßĀ ve ßnĀaat Makineleri Kümesi
(ßÿßM) Koordinatörü Bülent Çil tarafàndan koordine ediliyor.
Proje hazàrlanacak 15 firma ve kurum: Erdem Maden Makina, Geometri Makine, ßns Makine Beton Santralleri, Karke Makine, Mos Medikal,
NetaĀ Makine, OSTßM Endüstriyel
Yatàràmlar ve ßĀletme A.ÿ., OSTßM
OSB Bölge MüdürlüØü, Özdekan Kauçuk, Özkara Hidrolik Makina, Saygàlà Makina, Soysal Hidrolik, Rulman
Servisi, Üstünel Eksoz, Zübeyir Makina

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.
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KOBİ’lere ‘halka arz’ çağrısı
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.
Destek programÜna 280 baívuru

GeliĀen ßĀletmeler Piyasasà Müdürü Fuat Korhan
Eryàlmaz ise GeliĀen ßĀletmeler
Piyasasà baĀlàklà sunum yaptà.
Fuat Korhan Eryılmaz
KOBß’lerin halka
açàlmamasànàn
baĀlàca nedeni olarak bilgi eksikliØini gösteren Eryàlmaz yeterli bilgi verilerek bu sorunlaràn yüzde 90'ànàn çözülebileceØini söyledi.

ß

stanbul Menkul Kàymetler Borsasà
(ßMKB) GeliĀen ßĀletmeler Piyasa Müdürü Fuat Korhan Eryàlmaz, ßMKB
Kotasyon Müdürü Sertaç KaraaØaoØlu ve
KOSGEB Finansman Daire BaĀkanà Mehmet ÖmerbeyoØlu ve ßMKB uzmanlarà
OSTßM‘li sanayicilere ‘halka arz’ hakkànda
bilgiler verdi. ßMKB yetkilileri “Halka Arz
SeferberliØi” baĀlàØà altànda kurumsallaĀmanàn önemini anlattàlar. KOSGEB Finansman Daire BaĀkanà Mehmet ÖmerbeyoØlu,
KOSGEB‘in bu aĀamada saØladàØà destekleri açàkladà. ÖmerbeyoØlu, “Biz, ilk olarak 4
ÿubat-4 Nisan 2011 tarihleri, arasànda KOSKEB, SPK, ßMKB ve Türkiye Sermaye Piyasasà Aracà Kurumlar BirliØi’yle bir araya geldik ve bir protokol hazàrladàk. Bu protokolle,
ßMKB ve SPK nezdinde halka arza iliĀkin
maliyetlerin aĀaØàya çekilmesi hususunda
yapàlabilecekleri düĀündük. Hem ßMKB hem
SPK kendileri tarafàndan yapàlan hizmetlerin
karĀàlàØàndaki masraņarà 10/1 oranàna kadar
düĀürdüler. Bu
KOBß’ler lehine çok güzel bir
geliĀmeydi. Ama
biz
KOSGEB
olarak bunlarla
da yetinmedik;
protokolü
bir
Mehmet Ömerbeyoğlu
destek
modeli
haline getirdik ve
“GeliĀen ßĀletmeler Piyasasà” adà altànda bir
destek programà hayata geçirdik. Program
çerçevesinde 10/1’e düĀen maliyetin kalemlerine göre yüzde 75 ile yüzde 100 ‘ünü geri

“FirmalarÜmÜza yararÜ olacak”

dönüĀsüz yani hibe olarak biz karĀàlàyoruz.
100 liraya yapàlacak iĀletmenin maliyeti
10 liraya düĀüyor. 10 liranàn da, yaklaĀàk
7,5 lirasà KOSGEB tarafàndan karĀàlanàyor,
KOBß’lere de 2,5 lira civarànda bir maliyet
teĀkil ediyor” dedi. Mehmet ÖmerbeyoØlu,
bu destek programànàn 1.5 yàldàr uygulandàØànà, 280 KOBß’nin baĀvuru yaptàØànà ve 41
talebin kabul edildiØini ve 7’sinin halka arz
edildiØini ifade etti.

“Halka arz sermayeyi güçlendirir”
Her sektörde artan rekabetin, Āirketlerin kar
marjlarànàn düĀmesine, maliyetlerin artmasàna ve müĀteri bulmalarànda güçlüklere yol
açtàØàna dikkat çeken ßMKB Kotasyon Müdürü Sertaç KaraaØaoØlu, yurt dàĀà pazarlaràn çok daha rekabetçi ortamlar içerdiØini,
KOBß’lerin yurt içi ve yurt dàĀànda büyük

sermaye sahibi Āirketlerle rekabet etmek zorunda olduØunu
söyledi. Rekabet
edebilmek içinde
sermayenin güçlü
olmasà gerektiØini vurgulayan
KaraaØaoØlu, buSertaç Fuad Karaağaoğlu
nun için ilk adàmàn, güçlü olan bir ortak bularak projelerin
desteklemesi gerektiØinin altànà çizdi. KaraaØaoØlu, bu yöntemin kontrol mekanizmasànà, ileriye dönük kararlarà ve karà paylaĀmak
zorunda bàraktàØànà, halka arz da ise bir deØil
binlerce ortaØàn olacaØànà, daha yüksek ivmelerle yükselecek Āirket ortamànda yönetim
ve kontrol mekanizmasà saØlanabileceØini
belirtti.

OSTßM Yönetim
Kurulu BaĀkanà
Orhan Aydàn da
bu piyasa hakkànda bilgi sahibi olmanàn KOBß’ler
açàsàndan önemini vurgulayarak,
Orhan Aydın
“ÿu anda ßstanbul
Menkul Kàymetler Borsasà’nda KOBß’lerimize yönelik olarak büyük bir ilgi ve heyecan
var. Onlarà borsaya açma konusunda bir irade
var. Bunu da dikkate alarak uzmanlaràmàz ßstanbul ‘dan buraya geldiler. Bizler de sadece,
sizleri buluĀturma görevini yapmàĀ olduk.
ßnĀallah bu buluĀma sonucunda OSTßM‘de
yeni dinamizm ile bu piyasaya 10 tane Ņrmamàzà açmalàyàz. Buna hepimiz beraber
çaba sarf edelim. Ne yapmamàz gerekiyorsa
bunun yolunu bulalàm, bunun Ņrmalaràmàza
çok yarar saØlayacaØà da kesin, çünkü örnekleri de var” dedi.

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

O

kul Müdürü Mete Kàzàlkaya, Fen
ve Teknoloji ÖØretmeni ßsmail Dönmez ve Teknoloji Tasaràm
ÖØretmeni Seracettin Gürbüz’le birlikte
OSTßM’e gelen grup, ilk olarak OSTßM
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn’la
bir araya geldi.
ÖØrencilere meslek tercihleri hakkànda
sorular soran Aydàn, baĀarà için azimli olmak ve çok çalàĀmak gerektiØini hatàrlattà.
OSTßM’in imkanlaràndan da bahseden BaĀkan Aydàn, “OSTßM Türk sanayisinin temel
taĀlaràndan biridir. Burada yer alan 5 bin
iĀletme 17 ana sektörde üretim yapàyor ve
ülke ekonomisine önemli katkàlar saØlàyor.
Kariyerinize burada yön vermek isterseniz
OSTßM ve Ņrmalarà olarak sizlere her zaman kapàmàz açàk.” dedi.
Ziyaretin ardàndan yeĀil bina konseptli OS-

TßM Yönetim Merkezi gezildi. Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Küme Koordinatörü Pànar Yalman, OSTßM Yönetim
Merkezi’nin; àsànma, yalàtàm ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yapà ve inĀat teknolojisi ile ilgili bilgilendirme yaptà. OSTßM
ßnsan Kaynaklarà Koordinatörü Ufuk Okan
Güvendiren ise meslek seçimlerinde dikkat
edilmesi gereken konularà anlattà.
ÖØrenciler daha sonra OSTßM Vakfà Genel Sekreteri Gülnaz KaraosmanoØlu’yla
birlikte OSTßM’li Ņrmalarà ziyaret ederek
üretim süreçlerini yakàndan tanàma fàrsatà
buldu.
Polis Amca ßlköØretim Okulu ÖØrencileri,
Bilim Kahramanlarà Turnuvasà’nàn Ankara
Ņnaline katàlan tek devlet okulu olmuĀ ve
ßlham Verici Takàm Ödülü’nü almàĀtà.
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sefik.caliskan@ostimyatirim.com

Tahsilat Sorununun
Kaynağı
Ülkemiz ticari hayatànàn en önemli
konularàndan biri tahsilat sorundur.
Mal ya da hizmet satàĀà yapàlmakta
ve fakat tahsilatlarda hem ticari hem
de hukuki yoldan bir hayli güçlük yaĀanmaktadàr. Ticari yönden güçlük
yaĀamanàn üç nedeni bulunmaktadàr:
Birincisi Kamunun ödemelerini zamanànda yapmamasà ve keyŅ davranmasàdàr. ßkincisi, Āirketlerimizin iĀletme
sermayesi eksikliØidir. Son olarak da
Merkez Bankamàzàn ülkemizde yaratàlan deØerler üzerinden deØil de döviz

üzerinden para yaratmasàdàr. ßnsanlaràmàzda ahlak eksikliØi sebep deØil,
yukardaki saydàØàm nedenlerin sonucudur. Hukuki yoldan tahsilatlarda ise
sorun hukuk sistemimizin eleman, bilgi, teknoloji ve belge eksikliklerinden
dolayà hukuki sürecin geç iĀlemesidir.
Kamu yaptàØà ihalelerde ya da kamu
kurumlarànàn aldàØà sarf malzemelerinde tahsilat tam bir faciadàr. ÖrneØin
kamu hastaneleri. Acil malzemeler
dàĀànda demir baĀ ödemelerini nerdeyse iki ila dörte yàla varan gecikmelerle ödemektedir. Ancak bu satàĀlaràn
KDV’lerini maliye bir ay içinde tahsil etmektedir. KDV gecikmelerine
ise göz dahi açtàrmamaktadàr. Keza
Kamunun ihracatta KDV iadeleri ise
baĀka bir trajedi. KDV iadesini alabilmek için olmadàk engeller çàkabilmektedir. Burada da kamu kendi alacaØà
KDV’yi satàĀtan bir ay sonra tahsil
için her türlü yolu kullanmaktadàr. Bu
durum iĀletmelerde zaten eksik olan
iĀletme sermayesini iyice yok etmektedir. Kamu bu yöntemi ile Āirketleri

pazarda daha varlàk göstermeden yok
etmektedir.
ÿirketlerimizdeki iĀletme sermayesi
eksikliØi diØer bir sorundur. ÿirketlerimiz istikrarsàz pazarda faaliyete baĀlamak zorunda kalmaktadàr. Ülkede her
an kambiyo, kur, pazar, faiz ve siyasi
kriz çàkma ihtimali vardàr. Bu ortamda müteĀebbislerin bilgi eksikliØi de
devreye girmesi ile hàzla iĀletme sermayesi erimesi olmaktadàr. Rekabetin
yoØun olmasà, kayàt dàĀàlàØàn aØàr basmasà ve üretim süreci dàĀànda alanlaràn
(gayrimenkul) rantànàn yüksek olmasà
Āirketlerin karlàlàØànà yok etmekte ve
iĀletme sermayesinin güçlenmesine
engel olmaktadàr.
Ekonomimizde Merkez Bankasà tarafàndan para emisyonu döviz ya da hazine kâØàtlarà üzerinden olmakta. Bu
iki kalemin de reel ekonomi ile iliĀkisi
bulunmamaktadàr. Ülkemizdeki para
sirkülasyonu kalp ile akciØer arasàndaki küçük kan dolaĀàmàna benziyor. Büyük kan dolaĀàmà olan vücuttaki tüm
hücrelere kadar temiz kanàn ulaĀtàràl-

masàna benzer bir iĀlemi Merkez Bankamàz yapmamaktadàr. Bu da birçok
KOBß’nin ölmesine neden olmaktadàr.
Kamu, özel sektörden aldàØà sarf malzemeleri, demirbaĀ yatàràmlarà, alt
yapà yatàràmlarà ve KDV iadelerini
geciktirmeden yapmalàdàr. ÖdeneØi ya da bütçesi olmayan kalemlerde
alàma geçerek iĀletmeleri nakit sàkàntàsàna sokmamalàdàr. Kamu kendisine
kesilen faturalaràn bedelini ödemeden
KDV’sini istememelidir.
Mali sistemimiz üretimi ve temel tüketimi deØil, rantà ve lüks tüketimi vergilendirmelidir. Üretim yapan Āirketler
üzerindeki iĀletme sermayesini eriten
vergi ve uygulamalardan vazgeçmelidir.
Merkez bankamàz Yurt dàĀàndan borç
olarak alànan dövizler karĀàlàØà para
basmamalàdàr. Para basacak ise iç tüketimdeki KOBß ve bireylerin borçlanmalarà ya da ihracat karĀàlàØà üretilen senet ve kredi kartà alacaklarà için
para üretmelidir.
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Çin’de tıbbi cihaz
sektöründeki offset uygulamaları
Bora Yaşa

K

üresel ekonomide, Çin en hàzlà büyüme
oranàna sahip ülkelerden biridir. Ekonomi ortalama %7-8 oranànda büyüme
göstermektedir. Bu büyüme, küresel anlamdaki
rakiplerinin büyüme oranlaràna göre oldukça
yüksektir. Çin pazarànda bazà sektörlerdeki büyüme oranà, ülkelerin ortalama büyüme oranàndan
çok daha yüksektir. En hàzlà büyümenin görüldüØü sektör tàbbi cihaz sektörüdür. Bu sektörde
senelik %14-15 oranànda büyüme gözlenmektedir. Çin’deki tàbbi cihaz sektörüne baktàØàmàzda
son derece parçalanmàĀ bir yapà görülmektedir.
Bu alanda faaliyet gösteren irili ufaklà yaklaĀàk
12.000 Āirketten oluĀmaktadàr. Bununla birlikte
ortalama yàlda 1.000 yeni tàbbi cihaz üreticisi pazarda boy göstermektedir. Pazaràn mali boyutuna
baktàØàmàzda ise tàbbi cihaz pazarànàn büyüklüØü
Çin’de 30 milyar dolardàr. Bu rakamàn 2015 de
69,5 milyar dolar olmasà bekleniyor. 2011 yàlà
rakamlaràna baktàØàmàzda Japonya, Asya marketinin lideri konumundadàr. Ancak 2015 yàlànda
öngörülen rakamlara göre Çin’in, Japon pazarànà
geçerek tàbbi cihaz alanànda Asya’da birinci sàraya yerleĀmesi bekleniyor.Bunun sebepleri: Çin
ekonomisinin hàzla geliĀmesi, yaĀlà nüfusun artmasà ve bu insanlaràn daha sàk doktora gitmeleri
son olarak da hàzla yükselen nüfustur. Böylesine
büyük bir atàlàm özel sektörün tek baĀàna yapabileceØi bir baĀarà deØildir. Bu baĀarànàn en önemli
sebebi ise Çin devletinin tàbbi cihaz sektörünü
öncelikli sektör olaralarak kabul etmesi ve buna
uygun politikalarla desteklemesidir. Çin devleti

tàbbà cihaz sektörünün geliĀmesi için teĀvik ve
offset uygulamarànà en iyi Āekilde kullanmakdadàr.
Çin'in tÜbbi cihaz pazarÜnda büyümesini saðlayan
belli baílÜ faktörler íunlardÜr:
ABD, Japonya, Almanya ve ßngiltere gibi ülkelerin çoØunun Çin'de Ar-Ge ve üretim tesisleri
bulunuyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri
ise ucuz iĀ gücüdür. ßĀ gücü sadece vasàfsàz elemanlarda deØil kaliŅye elemanlarda dünya standartlarànàn çok altàndàr. ßyi eØitimli ve tecrübeli
bir mühendisin Çin’de bir Ņrmaya yàllàk maliyeti
$2000-$10000 arasànda deØiĀmektedir. Bu rakam ABD’de $80000-$100000 arasàndadàr. Bu
da dünyaca ünlü tàbbi cihaz üreticilerinin Çin’de
üretim yapmasà açàsàndan iĀtahlarànà kabartmaktadàr. Ayràca ham madenin dünya piyasaàna göre
daha uygun olmasàda önemli etkenlerden biridir.
Üretilen tàbbà cihazlaràn klinik deneyleri de çok
önemli bir yer tutmaktadàr. Batà ülkelerine göre
Çin’de üretilen tàbbi cihazlaràn klinik testleri
üçte bir Ņyatàna yapàlmaktadàr.
2009 yàlànda yürülüØe giren yeni saØlàk reformunun bir parçasà olarak, Çin’deki kàrsal alandaki
hastane ve saØlàk kuruluĀlarànda artan kamu yatàràmà yüzünden ülkedeki tàbbi cihaz pazarànda
çok büyük bir hareketlilik olmuĀtur. Kamunun
yaptàØà tüm alàmlarda yerli ürün önceliØi esastàr.
Bu sebepten dolayà kamu hastaneleri için alànan
tàbbi cihazlaràn %80 yerli üretimdir. Kalan %20
’lik yabancà payà için Çin devletini özel teĀvik-

lerle teknoloji transferleri yaparak ürünleri tamamen yerlileĀtiriyor. Devlet AR-GE çalàĀmalaràna
çok büyük önem veriyor. Shanghai Āehrinde devlet tarafàndan Ņnanse edilen çok büyük AR-GE
merkezleri bulunmaktadàr. GeliĀtirilen ürünler
ve bilgiler sadece büyük iĀletmelerle deØil küçük
ve orta büyüklükteki tàbbi cihaz üreticileri ile de
paylaĀàlàyor. Böylelikle Ņrmalaràn yenilikleri yakalamalarà ve uluslararasà alanda rakiplerini ile
yaràĀabilecek konuma gelmeleri saØlanmaktadàr.
Çin’nin en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri de
Zhangjiang High-Tech Parktàr. Burada bir çok
ünlü dünya markalaràn Ar-Ge merkezleri faaliyet
gösterimektedir.
Çin devletinin yabancà yatàràmcàyà çekmek için
uyguladàØà teĀvikler, tàbbi cihaz alanàndaki büyüme için önemli etkenlerden biridir. Ülkeye yatàràm yapmak isteyen giriĀimcilere 20 yàllàØàna üretim yapacaØà topraØà, elektrik ve suyu hiçbir ücret
talep etmeden vermektedir. Bununla birlikte ilk 3
yàl iĀletmelerden gelir vergisi almamakta ve ikinci 3 yàlda da ise %50 oranànda vergi indiriminden
yararlanmalarà saØlanmaktadàr. Çin devletinin
yabancà yatàràmcàlarà çekmek için bir diØer teĀviki ise serbest bölgelerin sayàsànàn fazla ve etkin
olmasàdàr. Bu sebeplerden dolayà dünyaca ünlü
tàbbà cihaz üreticileri üretim ve Ar-Ge merkezle-

rini Çin’e taĀàmàĀlardàr. Bu da Çin‘e daha fazla
iĀ olanaØà, daha fazla milli gelir saØlamaktadàr.
Aynà zamanda da teknolojiye sahip olurken daha
az maliyet demektir.
Çin Devletinin yaptàØà uygulamalar ve teĀvikleri
sayesinde son 10 yàlda tàbbi cihaz marketindeki
ithalat rakamànà %85 ten %20 ye düĀürmeyi baĀarmàĀtàr. Uygulamalardaki baĀarà sadece Asya
pazarànà domine etmekle kalmamàĀ dünyada ki
tàbbi cihaz marketininde de söz sahibi olmasànà
saØlamàĀtàr. Devlet yerli alàmà teĀvik etmek amacà
ile ‘Çin için Çin’den’ Ņkrini toplumun her kemsine baĀarà ile yaymàĀtàr. Biz de ülkemizde aynà
Āekilde yerli üreticilerimize kamu alàmlarànda öncelik tanàmalàyàz. Daha kaliteli ürünler üretmek
ve dünya markalarà ile yaràĀabilmek için devlet
desteØiyle AR-Ge merkezleri ve tekno parklar
kurmalàyàz. Buradan elde edilen yeni teknolojilerin orta ve küçük büyüklükteki iĀletmelere
adil Āekilde daØàtàlarak, tàbbi cihaz sektörünün
geliĀtirilmesi gerekmektedir. Öncelikli hedeŅmiz toplumun her kesimine ‘TÜRKßYE ßÇßN
TÜRKßYE’DEN’ Ņkrini yerleĀtirmek olmalàdàr.
Çünkü kalkànma topyekün yapàlan çalàĀmalarla
saØlanacaktàr.

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

“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.

A

rtan rekabet koĀullarà, endüstrilerdeki verimlilik çabalarànà artàràyor. Bu
alanda gerçekleĀtirilen yatàràmlaràn
odak noktalaràndan birini ise hàz kontrol sistemleri oluĀturuyor. Enerjinin en yoØun olarak
tüketildiØi fan, pompa ve kompresör
uygulamalarànda yaygàn olarak
kullanàlan hàz kontrol sistemleri, kullanàldàØà motorun
devrini düzenleyerek optimum enerji tasarruf oranlaràna ulaĀàlmasàna aracàlàk
ediyor.
OSTßM’li sanayiciler ‘AC
Motor Hàz Kontrol Cihazlarà
Semineri’nde Sinamics V20’nin
kullanàmàyla ilgili bilgiler aldà. Üç
oturum olarak planlanan seminerde ürün yöneticileri Aykut Teker ve Mehmet Yàlmaz ciha-

zàn teknik özellikleri ve uygulama detaylarànà
anlattà.
Teker ve Yàlmaz Āu bilgileri verdi: Bir at yaràĀànda zemin sonucu etkiler, baĀka bir deyiĀle
her at, her zeminde koĀamaz. Sürücülerde
de buna benzer olarak uygulama tipi
önem taĀàr. Sinamics V20’de yer
alan ve uygulama tipine göre
seçilen makrolar sayesinde
farklà koĀullarda da yüksek
performans elde edilir. Ayràca
at yaràĀlarànda hava koĀullarà
ne kadar önemli ise sürücülerde de çalàĀma koĀullarà büyük
önem taĀàr. Sinamics V20, geniĀ
besleme gerilim aralàØà, geliĀtirilmiĀ
soØutma yapàsà ve vernikli kartlar ile zor
çalàĀma Āartlaràna karĀà tam dayanàklàlàØà ile
öne çàkar. At yaràĀlarànda sonucu etkileyen

baĀka bir etmen de jokeydir. Jokey yaptàØà komutlar ile yaràĀ sonucunu etkilerken, hàz kontrol cihazànda yer alan makrolar ve geliĀmiĀ fonksiyonlar kontrolde
performansà belirler. Kàsacasà; mekanik
at resmi ile gösterdiØimiz cihaz yaràĀ
koĀullarà farklà olsa bile, at deØiĀtirmeksizin her koĀulda yaràĀà kazanmaya yardàmcà olur.
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Timsan’dan çevreci sistem

"Doðalgazdan saðlÜklÜ"

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.

Aksu, atàklardan ve tozlardan ĀàkàĀtàràlarak boncuk, silindir Āeklinde 'pellet' ismi
verilen yakàtlar üretildiØini de kaydederek, "Avrupa’da yaygàn halde kullanàlàyor,
marketlerde paket halinde satàlàyor. Biz
bunu endüstriyel çalàĀàyoruz. Türkiye'de
yaygànlaĀtàkça evlere kadar girecek. DoØalgaz yerine kullanàlabilecek, daha ucuz,
saØlàklà ve organik bir yakàt. Her türlü
atàktan imal ediliyor. Bu konu çok popüler
ve Türkiye'de ciddi anlamda yatàràmlar yapàlàyor. Biz bu yakàtà oluĀturan makinalarà
yurt dàĀàndan
getiriyoruz ve
bunlaràn yerli
üretimini
hedefliyoruz.
Bunlarà yakan
kazan sistemleri üretiyoruz." dedi.

T

imsan'àn farklà mühendislik projeleri
ve endüstriyel çözümlerin hayata geçirilebilmesi düĀüncesiyle 1988 yàlànda
kurulduØunu söyleyen Aksu, kimya, ahĀap,
plastik sanayisi ile gàda ve inĀaat endüstrisi
gibi bir çok farklà dalda üretim yapan tesislerin endüstriyel ekipmanlarànà ürettiklerini
kaydetti.

"Tozlardan enerji üretiliyor"
"Toz toplama ve Ņltrasyon ekipmanlarà ile
biyokütle yakàtlà kazan sistemleri kuruyoruz" diyen Aksu, faaliyet alanlaràyla ilgili Āu
bilgileri verdi: Bir çok endüstriyel ekipman
yapàyoruz. Tesislerin tozsuz ve fabrika içerisinde çalàĀan iĀçilerin daha saØlàklà bir alanda
çalàĀmasànà saØlayan tesisler. En yaygànà bu.
Ortamà ve makinalarà temiz tutan ve maki-

nalardan çàkan tozu uzaklaĀtàran, onlarà Ņltre
eden ve tekrar biriktiren sistemler üretiyor.
Orman ürünleri artàklarà, aØaç iĀleyen ve ahĀap ile ilgili çalàĀan tesislerde çàkan bu tozlar,
merkezi bir toz toplama sisteminde birikiyor.
O biriktirilen üretim atàØà tozlar, tekrar yakàlarak enerji elde ediliyor. Bu enerji tekrar fabrikaya yakàt konusunda kullanàlàyor, elektrik
üretimine kadar gidebiliyor. Böylece tesisler
kendi atàklaràyla kendi enerjilerini üretir hale
geliyorlar.

Ar-Ge çalÜímalarÜ
Aksu, üretimlerinin en popüler olan kàsmànàn
biyokütle yakàtlà kazan sistemleri olduØunu
belirterek, "Çünkü yenilenebilir enerjiye giriyor. Bu tarz atàklaràn büyük bir deØeri var.
DoØalgaz, petrol türevi ve fosil atàk yakàtla-

Genç girişimcilere davet

ràn yerine kullanàlamayan atàklaràn yakàlmasà. Bunlardan yakàt üretmek ve bunlarà tekrar
ekonomiye kazandàrmak için ciddi Ar-Ge çalàĀmalaràmàz var." dedi.

"Yurt dÜíÜ ihracat"
ßhracat yaptàklarànà da belirten Aksu, "Rusya,
Letonya, Azerbaycan, Gürcistan, ßran, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Katar gibi bir çok ülkeye tesis kuruyoruz.
Türkiye'de marka olarak bilinen bir çok tesisin ekipmanlarànà da biz yapàyoruz. Türkiye
dàĀàndan bir çok Ņrmanàn da temsilciliØini
yapàyoruz." diye konuĀtu.

Hasan Tahsin Özbek

Teknoloji Ödülleri’nde
ürün ve süreçler yarışacak
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.

Ü

O

DTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafàndan
9 yàldàr organize edilen giriĀimcilik
yaràĀmasà Yeni Fikirler Yeni ßĀler’in 2013
dönemi kayàtlarà baĀladà. Genç nesillere giriĀimciliØi ve inovasyonu aĀàlamayà
hedeņeyen yaràĀma, Orta DoØu Teknik
Üniversitesi’nin “ßĀ Bulan DeØil, ßĀ Kuran
Mezun” yaklaĀàmà benimsenerek organize
ediliyor.
Yenilikçi ve teknoloji tabanlà iĀ Ņkri olan
öØrencilerin ve mezunlaràn Ņkirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortamà saØlayan
ve baĀaràlà iĀ adamlarà olmalarà yolunda
destekler veren Yeni Fikirler Yeni ßĀler

Yeni Fikirler Yeni İşler’in 2012 yılı OSTİM
Özel Ödülü “OE” ekibinin “RDCS” isimli
projesine verilmişti.

YaràĀmasà’na üniversitelerin tüm bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öØrencisi veya mezunu
KURUM ÖDÜLLER7
(mezuniyetin üzerinden 5 yàlà geçELG7NKAN Vakķ Büyük Ödülü
100.000 TL
memiĀ olmak kaySAVUNMA SANAY77 MÜSTEbARLI)I Büyük Ödülü
100.000 TL
dàyla) olan herkes
TURKCELL Büyük Ödülü
100.000 TL
katàlabiliyor. BaĀOST7M Özel Ödülü
25.000 TL
vurular www.yfyi.
info adresinden 19
DEN7ZBANK Özel Ödülü
25.000 TL
Nisan 2013 tarihiASELSAN Özel Ödülü
25.000 TL
ne kadar yapàlabiÇALIK Özel Ödülü
25.000 TL
liyor.

lkemizde
yenilikçi bir
ürünün, bir üretim
sürecinin,
yeni
bir teknik veya
teknolojinin geliĀtirilmesi çabalarànà desteklemek,
yenilikçi
ürün,
süreç ve teknoloji geliĀtirmenin,
rekabetçi pazarlarda
baĀarànàn
kaçànàlmaz gereØi
olduØu konusunda
sanayicimizi bilinçlendirmek ve kamuoyunun bu konudaki duyarlàlàØànà artàrmak için
düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nin 11.si için
Ņrmalaràn baĀvurularà alànmaya baĀlandà.
Ürün ve Süreç olmak üzere iki ayrà kategoride; kuruluĀ büyüklüØüne baØlà olarak
Mikro, Küçük, Orta ve Büyük/BaØlà olmak
üzere dört farklà sànàf için verilecek ödüller;
yaratàcà, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürünlerin
veya belirleyici özellikleri, özgün farklàlàklarà olan, ulusal teknolojik birikime katkà
saØlayan üretim süreci geliĀtirme çalàĀmalarànàn deØerlendirilerek ödüllendirilmesi ve

kamuoyuna tanàtàlmasànà amaçlàyor. Ödül
kazanan kuruluĀlara 2014 Mayàs ayànda
yapàlacak olan Teknoloji Kongresi ve Ödül
Töreni’nde; Teknoloji Ödülü HeykelciØi ve
Teknoloji Ödül Belgesi verilecek.

Baívuru süreci:
Ödüle aday kuruluĀlar öncelikle Ön BaĀvuru Dosyasà hazàrlayarak Teknoloji Ödülleri
Programà’na baĀvuruyorlar. Ön baĀvuru için
ücret talep edilmiyor. Sonrasànda ilk elemeyi geçen kuruluĀlardan Son BaĀvuru Dosyasà
hazàrlamalarà isteniyor.
Firmalar; ürün/süreç geliĀtirme veya iyileĀtirme çalàĀmalarà ile 15 Haziran 2013 tarihine kadar ödüllere baĀvuruda bulunabilecekler. BaĀvuru formlaràna www.teknoloji.org.
tr/basvuru.html adresinden ulaĀàlabiliyor.
En son TÜBßTAK baĀkanlàØànda yürütülen
10. Teknoloji Ödül Töreni 17 Mayàs 2012
tarihinde yapàlmàĀtà. Yeni dönemde kongre
ve ödül töreni 2 yàlda 1 gerçekleĀecek.
DETAYLI BßLGß ßÇßN
Ödül Sekreteryasà (TTGV)
Tel: (0312) 265 02 72 / 378
e-posta: teknolojiodulu@teknoloji.org.tr
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Abdullah ÇÖRTÜ

kulüpler kupasànda çeyrek Ņnale çàktà.
Milli takàmàmàz baĀaràlà deØilken, kulüp takàmlaràmàzàn baĀaràlà olmasànàn
nedeni çok açàk. Birçok sektörde olduØu gibi futbol sektöründe de baĀaràmàzàn altànda ithalat yatàyor. Yabancà
futbolcu ithalatà… Dövizi veriyoruz,
baĀaràyoruz ve mutlu oluyoruz.

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Kulüp Takımlarımızın
Başarısı Neden Milli
Takıma Yansımıyor?
Türk milli takàmà Dünya kupasà elemelerinde çok baĀaràlà deØil. Grubumuzun
en zayàf takàmà Andorra’yà 2-0 yendikten sonra, diĀimize göre bir takàm olan
Macaristan’la kendi sahamàzda berabere kaldàk. Altà takàmàn bulunduØu
grubumuzda 4. sàradayàz. GidiĀata göre
grubumuzdan iki takàmàn katàlacaØà
Brezilya’daki dünya kupasàna katàlmamàz çok zor… DiØer yandan Fenerbahçe ilk kez UEFA kupasànda çeyrek Ņnale çàkarken, Galatasaray da Āampiyon

Futbol takàmlaràmàzdaki yabancà futbolcularàn sayàsànà ve deØerini bulmak
için bir çalàĀma yaptàm. Süper ligde on
sekiz takàmàmàz var. Takàmlaràn kadrolaràndaki toplam futbolcu sayàsà 497
iken yabancà uyruklu futbolcu sayàsà
171… takàm baĀàna 9,5 yabancà futbolcu düĀüyor. Futbol Federasyonu’nun
altà adet yabancà futbolcu oynatma sànàrànà dikkate alàrsak artàk yedek kulübelerinde de yabancà futbolcular var.
Ligdeki on sekiz takàmda oynayan futbolcularàn toplam deØeri 2,2 milyar TL
civarànda iken bu deØerin yaràsà yabancà futbolculardan kaynaklanàyor. Ligimizin yabancà futbolcularà en yüksek
deØere sahip ilk iki kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe… Sàrasàyla yaban-

cà futbolcularà 178 ve 175 milyon TL
deØerinde… (Bu analizlerde bir tanesi
Türkiye olmak Āartàyla çift tabiiyete
sahip futbolcular yabancà olarak dikkate alànmamàĀtàr.) Hatta hisse senetleri
borsada iĀlem gören bazà kulüplerin
özkaynaklarànà kaybetmelerine raØmen
deØeri yüz milyon TL’yi aĀan yabancà
futbolculara sahip olmalarà Türkiye’deki genel eØilimi yansàtàyor.
Farklà Āehirlerde metro yapàmà ve yüksek hàzlà tren seferlerinin baĀlamasà
hepimizi memnun ediyor. Aynen kulüp takàmlaràmàzàn baĀaràsà gibi… Ama
genel felsefe aynà… Dövizi veriyoruz,
baĀaràyoruz ve mutlu oluyoruz.
Sn. Osman Arolat’àn 21 Mart 2013
tarihli dünya gazetesindeki köĀesinde
yazdàØà gibi… Yasalar iĀlemiyor, genelgeler uygulanmàyor. Ankara metrosu ihalesini alan Çinli Ņrmaya ihale
Āartnamesi olarak %51 offset Āartà getiriliyor. Yani Çin’li Ņrmanàn Ankara’ya
teslim edeceØi metro araçlarànàn yaklaĀàk yaràsànà Türkiye’de imal ettirmesi
gerekiyor. Bu Āartà da Türkiye talep

ediyor. ÿu ana kadar Çin’li Ņrmanàn
hiçbir çalàĀmasà yok. Yine dövizi vereceØiz, baĀaracaØàz ve mutlu olacaØàz
gibi duruyor.
Son dönemde birçok yazar, kamunun
yerli sanayinin geliĀmesi için öncü rolüne dikkat çekiyor. Bu konuda Ostim
gazetesinden örnekleri okuyorsunuz.
ABD, Avrupa ülkeleri ve Uzak DoØu
ülkeleri yerli imalatà desteklemek için
farklà politikalar uyguluyorlar. Bu üç
grup ülke yani ABD, Avrupa ve UzakdoØu ülkeleri bugün için dünyanàn en
geliĀmiĀ ülkelerini temsil ediyor. Özellikle Güney Kore’de kamunun yerli sanayiyi destekleme konusundaki stratejik yaklaĀàmà gerçekten çarpàcà… Belki
her konuda yerli imalat mümkün deØil,
gerekli de deØil. Ama stratejik bir planàn ve milli bir yaklaĀàmàn olmasà gerekiyor. Yoksa verecek dövizimiz olmadàØà zaman baĀaràsàz ve mutsuz oluruz.
Tüketim cennetinde mutluluk doØaldàr,
ama süreklilik kesin deØildir.
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Āartà koyduØunuz ihalenin takibini bu
perspektiften yapmazsanàz “dami” yerli Āirketlerin milyarlàk iĀlerde varlàØàyla
övünürken aslànda içi boĀ hayallerin
kurbanà olabiliriz.

*
adkoseoglu@hotmail.com

Dami Yerli Şirketlerle
Milli Üretim
Gerçekleştirilemez
Tabir Rektör hocaya (Z.Burhanettin
Güvenç) ait. Offset Āartànàn çevresinden dolanan yabancà Ņrmalar, yerli
bir Ņrma kurup ya da içi boĀ bir yerli
Āirketle kendi ülkesinde ürettiØi ürünü
montajlayarak aldàØà ihaleyi tamamlama stratejisi güdüyorlar. Onlar açàsàndan bu yol hàzlà ve karlà olabilir.
Ancak offsetin hedeŅ yerli ve milli
üretimdir. Milli kaynaklar yabancà Ņrmalara mecburen verilirken bu süreçte
yerli Ņrmalaràn geliĀimi ve kaynaklaràn
bir kàsmànàn yurtiçinde kalmasà hedeņenmektedir. Orta vadede teknoloji
transferi ve nihayi olarak milli marka
gerçekleĀtirilmelidir. Ne var ki; ofset

*

*

Konya BüyükĀehir Belediyesi hayàrlà
bir iĀ yaptà! ÿehrin billboardlarànà donatarak ‘Yeni Tramvayàn rengini’ halka seçtirdi. Kàsa bir süre önce tramvay
araçlarànàn ihalesine çàkarken ARUS
gibi mili üretim amaçlà kuruluĀlar
yetkililerden küçük bir istekte bulunmuĀtu. ÿartnameye %51 yerli katkà
koyulmasànà istemiĀti. Bu sayede yerli
Ņrmalar geliĀebilecek, 100 milyonluk
kaynaØàn yaràsà ülke içinde kalabilecekti. Ama olmadà. Belediye farklà gerekçelerle bunu yapmadà. Skoda Ņrmasà
bu ihaleyi kazandà. Seçime kadar araçlaràn yenilenmesi için düØmeye basàldà.
%100 yerli tramvay yapan Ņrmalaràmàz
olsa bile Konya’nàn Āartlaràna! uymadà.
Olsun. En azàndan tramvayàn kendisine
olmasa da rengine biz karar verdik.

*

*

*

TCDD yayàn organà BaØlantà Noktasà dergisi bu ay ‘Milli Üretim’ konulu
kapak yaptà. Bakan baĀta olmak üzere

Genel Müdür ve diØer yetkililerden
yatàràmlar ve yerli katkàlar konusunda
bilgiler alànarak dosya haberde derlendi. 2023 hedeņeri doØrultusunda raylà
sistemlerde yapàlacak yatàràmlaràn büyüklüØü ve bu süreçte yerli sanayinin
etkileĀimi anlatàldà. Offsetin önemi en
üst makamlarca vurgulanàyor. Bunlar
son derece olumlu geliĀmeler. Hatta
artàk yerli ve milli üretim ayàràmànàn
da yapàlàyor olmasà fevkalade mühim.
Hatta kapaktaki manĀet bile devrim niteliØinde. Sadece bir nüans dikkatimizi
çekti; neden ARUS’tan, OSTßM’den ya
da Rayder’den bir kelime bile yer almadà? HoĀ onlaràn böyle bir talebi hiç
olmadà. Hatta bizzat bize sakàn bizim
isimlerimizi ve fotoØraņaràmàzà kullanmayàn telkini sürekli gelmektedir. Ancak biz ‘BaØlantà Noktasà’na raylà sistemlerdeki çalàĀmalaràn ve hedeņerin
tüm bilgilerini geçmiĀtik. Sadece haber
dosyalaràmàzàn ‘Milli Üretim’ baĀlàØànà
almàĀ olmalaràna ĀaĀàrdàk ama yine sevindik. Bazà hatalà bilgiler de olsa bu
konularàn en üst düzeyde gündemde
olmasàndan mütemadiyen memnunuz.
Raylà sistemler konusunda Türk Ņrmalarànàn potansiyeli ve kapasitesi bilinmeli. %100 yerli ve milli araç üretme
imkân ve kabiliyetine sahip olduklarànà
bu millet bilmeli. Billboardlarda duyu-

ramayàz elbet ve fakat en azàndan yetkililer bu insanlara kapàlarànà açmalà.
Üretim merkezlerine gitmeli. O kokuyu
ve heyecanà yerinde görmeli. Türk mühendislerle tanàĀmalà. Bu yerli Ņrmalar
ve bu sektörün geleceØi için fedakarca
öncülük eden sivil toplum kuruluĀlarà
gerçek, dami deØil…

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 ßl Müdürü
Vural Örsdemir Kurumsal Kapasite GeliĀtirme
Programà’yla birlikte “Tekno-GiriĀim OŅsi ve
Tek Adàmda Yatàràm OŅsi” oluĀturduklarànà
söyledi. Örsdemir, müdürlük olarak ölçü ve tartà konusuna önem verdiklerini, bölge düzeyinde
hizmet veren müdürlük laboratuvarànà, uluslararasà kabul edilebilir kriterlerde ölçüm yapan bir
merkez haline getirmek için çalàĀmalaràn devam
ettiØini söyledi.

“Ortak projelere hazÜrÜz”

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.

Ö

rsdemir, merkezde Havacàlàk ve Uzay
Sanayii, Teknoloji GeliĀtirme Bölgeleri ve GiriĀimcilik gibi önemli konularda ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Yàldàràm Beyazàt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Sivil Toplum KuruluĀlarà ve Organize Sanayi
Bölgeleri temsilcilerin katàlàmà ile bir dizi top-

lantà gerçekleĀtirdiklerini ifade etti.
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn,
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkan Yardàmcàsà
Sàtkà Öztuna ve OSTßM OSB Müdürü Adem
Aràcà Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji ßl
MüdürlüØü’nü ziyaret ederek Kurumsal Kapasite GeliĀtirme Programà hakkànda bilgiler aldà.

Üniversite-sanayi iĀbirliØi ile kümelenme çalàĀmalaràna büyük önem verdiklerini belirten
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydà,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji ßl MüdürlüØü ile ortak proje ve çalàĀmalar yapmaya hazàr olduklarànà ifade etti. DoØru ölçüm ve akreditasyonun,
ülke tüketicisi ve sanayicisi açàsàndan en öncelikli konu olduØunu vurgulayan Aydàn, “Ankara
Bilim, Sanayi ve Teknoloji ßl MüdürlüØü’nün
Laboratuvar Projesi sonucu uluslararasà düzeyde güvenilir ve kabul edilebilir ölçüm sonuçlarà
sunabilme kapasitesine ulaĀàlmasà memnuniyet
verici bir geliĀmedir.” dedi.
OSTßM heyeti daha sonra Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji ßl MüdürlüØü’nce oluĀturulan
“Ölçü ve Tartà Aletleri Sergi Salonu’nda incelemelerde bulundu.

DTÖ 'Kamu
Forumu'nun
2013 başlıkları

D

ünya Ticaret Örgütü'nün
(DTÖ) sivil toplum örgütleri, akademi çevreleri, iĀ dünyasà,
medya kuruluĀlarà, hükümetler,
kamu yöneticileri ve hükümetler
arasà organizasyonlar için yàllàk
olarak düzenlemekte olduØu Kamu
Forumu'nun; bu sene için 'dijital
ekonomi' ile 'yenilikçiliØin kullanàmà yoluyla ticareti geniĀletme'
temalarànà iĀleyeceØi duyuruldu.
DTÖ'den yapàlan açàklamada yeni
teknolojilerin geliĀimini takiben
geleneksel iĀ yapma biçimlerinin
deØiĀtiØi ve tamamàyla yeni bir dijital ekonomi kavramànàn doØduØu
bilgisi verildi. Bu dijital ekonomi
oluĀumunun sadece elektronik ticaretle sànàrlà kalmadàØànà, e-devlet
ve e-eØitim gibi kavramlarà da
içermekte olduØunu vurgulayan
DTÖ, bu geliĀmeler àĀàØànda 2013
Forumu'nun 'ticareti geliĀtirmede
teknoloji' ve 'inovasyon ve ticaret'
gibi konu baĀlàklaràna odaklanacaØànà ifade etti.
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man ve kamu desteØinin bir arada olmasà gerekliliØini gün yüzüne çàkaràyor.

Dünyanın
diğer ucundan
OSTİM’e bir
bakış…
Oğuz Ünal

N

asàl görmeliydi dünyanàn nasàl baĀardàØànà? Nasàl dünya devleri çàkaràyorlardà? Bunlar gibi bir çok soruyla baĀlàyordum güne. Peki anlatàlanlar ve okuduklaràmàz,
bazen pek bir Āey ifade etmiyordu. ßçinde olmadàØàn, yabancàsà olduØun modelleri anlamak belki hepsinden zordu. Tüm bu sorularà zihnimin
bir köĀesine yazarak ve en en doØru yerin San
Francisco’yu da kapsayan körfez bölgesi olduØuna karar verildi.
San Francisco, Kaliforniya’nàn en büyük dördüncü Āehridir. Kaliforniya eyaletindeki hem
Āehir hem de idari bölge olma özelliØi gösteren
San Francisco, eyaletin kuzeyinde, PasiŅk Okyanusu ve dünyanàn en büyük kara baØlantàsànda sahip körfezi olan San Francisco Körfezi
arasànda yer almaktadàr. San Francisco’nun nüfusu 2010 yàlà nüfus sayàmàna göre 805.235’dir.
Nüfusun %33,3’ü Asyalà, %6,1’i siyahi ve AfroAmerikalà , %15,1’i ise Hispanik ve Latin göçmenlerden oluĀmaktadàr.
Kümelenme çalàĀmalarà açàsànda da dünyada
en önemli örnekleri baràndàrmaktadàr ve bunlaràn baĀànda körfez bölgesi diye de anàlan,
San Jose’de aØàrlàklà olarak yer alan Silikon
Vadisi’dir. Bilim ve teknoloji alanànda dördüncü eyalet olan Kaliforniya, özellikle risk sermayesi ve giriĀimcilik altyapàsà (birinci) ve Ar-Ge
ürünleri (üçüncü) açàsàndan ilk sàralarda yer
almaktadàr. Eyalette 1 milyona yakàn ileri teknoloji alanànda çalàĀan mevcuttur ve bu rakam
ülke geneli ile karĀàlaĀtàràldàØànda, sektördeki en
yüksek istihdamà Kaliforniya’nàn baràndàrdàØà
saptanmaktadàr. ßstihdam en çok bilgisayar sistemleri tasaràmà ve ilgili hizmetler sektöründe
yoØunlaĀmaktadàr. Yàllàk ortalama 23.000 üzerinde patent ile ilk sàrada yer alan eyalet, sanayi

Ar-Ge’si için 2009 yàlànda 50,6 milyar dolarlàk
harcama ile ülkedeki toplam sanayi Ar-Ge harcamasànàn %25’ini oluĀturmuĀtur.
Temelde baktàØànàzda Silikon Vadisi denen büyük oluĀum, aslànda Stanford Üniversitesi’nin
OSTßM olarak duymaya hiç yabancà olmadàØàmàz “giriĀimci üniversite” nin tetiklemesi ile
oluĀmuĀtur. Devletin bölgeye yaptàØà araĀtàrma
ve geliĀtirme alt yapàsà yatàràmlarà hiçte azàmsanmayacak boyuttadàr ve bu alt yapà devamànda
hem daha çok giriĀimciyi bölgeye çekmiĀ hem
de giriĀimcileri destekleyecek araĀtàrma kuruluĀlarà, geliĀmiĀ insan kaynaklarànà, sermayedarlarà
bölgenin bir parçasà yapmàĀtàr. Bölgede 1990’lar
dan itibaren insan kaynaklarànàn aØàrlàklà olduØu
iĀ kolu olan ICT olarak görünse de biyoteknoloji
alanànda dünyanàn rakipsiz en üst noktasàndadàr.
Ancak bütün California elbette bu sektörlerdeki
giriĀimcilerden ibaret deØil, havacàlàk ve uzay,
taràm ve makine ekipman üretimleri de yoØun
Āekilde devam ediyor. Tüm bu ileri teknolojilerin merkezi olma konumu ile birlikte, dünyada
en fazla turist çeken ilk üç nokta arasàna girmeyi
baĀarmàĀtàr.
GiriĀimcilik burada günlük hayatàn en önemli
parçasà. ßnsanlar kendilerini tanàtàrken, çalàĀtàklarà dev Āirketleri söyledikten sonra kendi küçük
giriĀimlerinden ve çalàĀma alanlaràndan da bahsediyorlar. Bu küçük giriĀimler, buranàn doØasànà besleyen en önemli kaynaklardan birisidir.
Belki de en güzel örneØi Google verdi. Kendi
çalàĀanlaràndan birisinin sahibi olduØu Āirketi 20
milyon dolara satàn aldà. Özellikle ileri teknoloji
giriĀimcileri için doØal bir kuluçka merkezi olan

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.

Ç

alàĀtayda KOBß’ler hakkànda bilgi
veren KOSGEB BaĀkanà Mustafa
Kaplan, projenin ana unsurlaràndan biri-

nin “Teknoloji Transfer Yapàlarà” olduØunu ifade etti.
Kaplan, “Teknoloji GeliĀtirme Merkezleri, Duvarsàz
Teknoloji ßnkübatörleri, Kuluçka ve ßnovasyon Merkezleri, Teknoloji Transfer OŅsleri (TTO) önemli ara yüzler
olduØunu söyleyen Kaplan,
“Bu ara yüzlere iliĀkin yürüttüØümüz Ar-Ge, ßnovasyon
ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programà KOBß’lere baĀaràyla
sunulmaktadàr.” dedi.

bölge, Ņnansla birleĀince baĀarà hikâyelerini
dünyaya mal etmekte hiç zorluk yaĀamadà.
Sürdürülebilir kalkànma için gerekli olan giriĀimciliØi geliĀtirme çalàĀmalarà, ülkemizde çok
farklà kanallarla yapàlmaya çalàĀàlmakta ancak
yalnàzca maddi imkânlar seferber edilerek baĀarà
hikâyelerinin saØlanacaØà bir mecra olmadàØà da
bilinmektedir. Henüz hayal ettiØi iĀ planànà oluĀturmuĀ ve ilk kez para kazanan bir giriĀimcinin
en temelde sektör uzmanlaràna, Ņnans yönetimine, tanàtàma, eØitime, ticarileĀtirme alanànda
desteØe, üretim yada oŅs alanlarà konusunda
bilgiye, üretim teknolojilerine, yeni fon kaynaklaràna, doØru fon seçimine, iĀ aØlaràna ve daha
birçok konuda desteØe ihtiyacà vardàr. ßĀte bu
ihtiyaçlarà alt alta koyduØunuzda temel ihtiyacàn
kuluçka merkezleri olduØunu görüyoruz. Elbet
bunu bir çok kiĀi biliyor ancak geliĀtirmek ve
doØru destekleri saØlamak; doØru yer, doØru za-

Gelelim “OSTßM bu iĀin neresinde görünüyor?”
sorusuna. Aslàna bakarsanàz ne Ankara’da nede
baĀka bir Āehirde kàsa vadede böyle bir doØal
ortam beklememek gerekiyor. Ancak OSTßM'
in oluĀturduØu kurumsal destek mekanizmalarà
(OSTßM çatàsà altànda bulunan kurum ve kuruluĀlar) doØrudan küçük bir kuluçka merkezi prototipine benzetebiliriz. Yani OSTßM bir mikro
klima bölgesi, kendine ait farklà bir atmosferi
olan, kendi çözümleri olan, bölgesel rekabeti
saØlamak için Ņkirleri olan bir alanàn eksikliØi
hissederek bazà yapàlarà oluĀturmuĀ. Bu gün için
kat edilecek yol emin olmalàyàz ki alànan yoldan
çok daha fazla olsa da iĀ birliØi ortamlarà için alt
yapàlarà tanàmlamak önemli ve kàymetli bir baĀlangàç olmuĀtur.
Gelinen noktada OSTßM' in gelecek hedeņerinden birisi ve üzerine düĀen en önemli görevin
“sürdürülebilir ve geliĀtirilebilir sektörel kapasite oluĀturmak” olduØu inancàndayàm. Özellikle
hedef sektörlerimizde endüstriyel giriĀimciliØi
geliĀtirici yeni programlarà hayata geçirmek bizim yol haritamàzdaki önemli kilometre taĀlarà
olmalàdàr. Bu aslànda hükümetler düzeyinde bir
çalàĀma belki ama sahibi olduØumuz mikro klima, tüm paydaĀlaràmàzla birlikte bizi bu konuda
kendi çözümlerimizi sunmamàz ve gerekiyorsa
ilgili tüm noktalara ulaĀmamàz gerekliliØine götürmektedir. Ankara sanayisinin kalbi olduØumuzu ve derinlemesine mühendislikte ileriye
dönük bir vizyonumuz olduØunu söylüyorsak
giriĀimcilerin yaĀam alanànà olmaya mecburuz.
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Özel üretimleri ile dışa açılıyorlar

Ünal, Ņrma hakkànda Āunlarà anlattà:

de esnek üretim yapabiliyoruz. Yani müĀterinin teleplerine göre imalat yapabiliyoruz. Mobil àsàtma cihazlarà,
askeri birlikleri için àsàtàcàlar
üretiyoruz. Bunlar, askeri
çadàrlarda aØàrlàklà kullanàlan
çadàr àsàtma amaçlà cihazlar.
Bununla beraber heklikopter
ve uçaklar için kullanàlan cihazlaràn imalatàna da baĀlandàk. Daha sonra da endüstriyel hortum imalatàna geçtik.
Serhat Ünal
Üretim çeĀitliliØini, endüstriyel iklimlerndirme, mobil
iklimlendirme ve endüstriyel hortum anlamànda ayàrmàĀ olduk. Biz inovasyon ve Ar-Ge
kavramlarànà çok sàk kullandàØàmàzà farkettik.
Çünkü biz ürettiØimiz cihazlarà geliĀtirmeye
sahibiz. Bunun sonucunda da Ņrmamàzàn bir
Ar-Ge Ņrmasà olduØunu farkettik. Üretim yapan bir Ar-Ge Ņrmasàyàz diye konumlandàrdàk
kendimizi ve TÜBßTAK desteklerine baĀvurduk. TÜBßTAK'tan 1507 KOBß Ar-Ge desteØini alan ilk üç Ņrmadan biriyiz."

"ñklimlendirme cihazlarÜ"

"Ekstrem íartlara dayanÜklÜ klima"

"Gökser makine Ņrmasà 1987 yàlànda kuruldu.
Firmamàz kendi imalatànà ve kendi dizaynànà
yapàyor. Dizayn ekibimiz var. Dolayàsàyla lisans altànda bir üretim yapmàyoruz. Böylelikle

Mobil iklimlendirmede önemli bir yol katettiklerini belirten Ünal, "Askeri çadàrlar olsun
veya hastane çadàrlarà olsun mobil hastaneler
veya buna dahil olan diØer ürünler yani mobil

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.
ile Āirketi olan Gökser Makine'de,
ikinci kuĀak temsilcilerden Serhat
Ünal, halenŅrmanàn Genel Müdür
Yardàmcàsà ve SatàĀ Pazarlama MüdürlüØü'nü
yapàyor. Makine Mühendisi olan Ünal "Firmamàz uluslararasà arenada da yer almaya baĀladà. Küçük bir Ņrma olmamàza reØmen Avrupa
BirliØi 7. Çerçeve Programlarànda Proje Koordinatörü olan ilk Ņrmayàz. Bundan dolayà da
TÜBßTAK'dan bir ödül aldàk. ßnovasyon ve
Ar-Ge yoØunluklu imalat yapan kendi dizaynlaràna sahip olan bir Ņrmayàz" dedi.

A

olan ve içerisinde insan yaĀayan
her türlü yapànàn ikimlendirilmesi ilgi alanlaràmàzdan diyebiliriz.
Özellikle bu noktada belirli bir
yol kattettik. ElektriØin, suyun
olmadàØà ekstrem Āartlar için
àsàtàcàlar iklimlendirme cihazlarà
üretiyoruz. Bu cihaza bir çeĀit
ekstrem Āartlara dayanàklà klima
diyebiliriz. Bunlaràn yapàsà bildiØimiz endüstriyel klimalaràn yapàsàndan çok farklàdàr. Ekstrem
Āartlara dayanàklà dediØimiz
için bu klimalar çeĀitli deneme
aĀamalaràndan da geçmeleri gerekiyor. Biz de bunlara uygun olarak üretim yapmaya çalàĀàyoruz. Bu cihazlarà
istenilen standartlarda yapmayà baĀaràrsak zaten dünyaya açàlmàĀ olucaØàz ki hedeŅmiz de
budur" diye konuĀtu.

Önemli projeler
BirleĀmiĀ Milletler'in Nijerya'daki Sahra Hastanesi Projesi'nin iklimlendirmesini de yaptàklarànà anlatan Ünal, Āunlarà kaydetti:

alanànda bir takàm açàlàmlaràmàz oldu. Dünyanàn
en büyük havaalanlarànà kuran Ņrmalarà ile çalàĀàyoruz ve onlara uçak için gerekli olan ņexible
hortumlarà veriyoruz. Bu ņexible hoprtumlar
uçak iklimlendirilmesi amamcàyla kullanàlan
bir çeĀit baØlantà hortumu. Yurt dàĀàna da satàĀ
ve ihracatàmàz var. Üretimimizin yüzde 8'ini bir
ihraç ediyoruz. Fakat bunu yüzde 50'lere çekmeye çalàĀàyoruz. Yurt dàĀànda fuarlara katàlàyoruz. ßkili iĀ görüĀmelerine katàlàràz. Yurt dàĀàna
pazar araĀtàrmasàna gidiyoruz. Küçük bir Ņrma
olmamàza raØmen ihracatà hedeņeyen bir Ņrmayàz. Avrupa da iki ülke ile çalàĀàyoruz. Toplamda ise 8 ülke ile çalàĀàyoruz. OrtadoØu ve Arap
ülkeleri aØàrlàklà. Bu Āekilde ihracat portföyümüz de oluĀtu."

"ÿu anda bununla ilgili Azerbaycan üzerinde
de bir projede çalàĀàyoruz. Bu da yine mobil
hastane. Bu mobil hastanenin iklimlendirme
iĀini yapacaØàz. Projelerimiz devam ediyor.
Hem yerli hem de yurt dàĀàndan savunma sanayi Ņrmalarà ile görüĀüyoruz. Özellikle havacàlàk

EMD Medikal'de hedef nanoteknoloji

E

MD Medikal Teknolojileri, en son
teknolojiyle ürettiØi makineleri saØlàk
alanànda hizmete sunuyor. Ürettikleri
idrar kaçàrma problemini önleyici makinenin,
hastalàØàn tedavisinde yüzde 70 kesin sonuç
verdiØini söyleyen EMD Medikal Teknolojileri Yönetim Kurulu BaĀkanà Kayhan Kayan,
"Makineyi Türkiye'de ilk olarak biz ürettik.
Türkiye genelinde 35 hastanede makine kullanàlàyor. HastalàØàn tedavisinde yüzde 70'lere
kadar kesin çözüm saØlàyor. Yüzde 30'larànda
ise belirgin bir iyleĀtirme sonucu veriyor. Makine, vajinal ameliyat sonrasà oluĀan ĀiĀliØin
inmesi için de kullanàlàyor. ÜrettiØimiz makineler halk saØlàØàna yönelik. Makine yardàmàyla hasta ameliyat olmadan iyleĀebiliyor."
dedi.
EMD Medikal Teknolojileri, 2003 yàlàndan
beri ürettiØi makineleri yurtiçi ve yurtdàĀànda satàĀa sunuyor. Hedeņerinin nano tekoloji ile ilerlemek olduØunu kaydeden Kayan,
"Türkiye'de ilk olabilecek makineleri üretmeye çalàĀtàk. ßdrar kaçàrma problemi olan
hastalara yönelik koltuk Āeklinde bir makine
ürettik. Hasta, haftada 2 seans olarak 8 hafta
boyunca makinede tedavi ediliyor. Her bir seans 20 dakika sürüyor. ßstatistik araĀtàrmasànà
da yaptàk, makineyi kullanan hastalar büyük
ölçüde tedaviye olumlu yanàt veriyor. Firma
olarak iĀe böbrek taĀà kàrma makinesi yaparakc baĀladàk. ßlk olarak ürettiØimiz böbrek

Kayhan Kayan

taĀà kàrma makinesini Bulgaristan'a ihraç ettik. Bütün cihazlarà kendimiz tasarlàyoruz ve
üretimini yapàyoruz. Türkiye'de anjuyograŅ
cihazànà da ilk üreten Ņrmayàz. ÜrettiØimiz
ürünler saØlàk alanànda yapàlan ithalatàn önünü kesiyor" diye konuĀtu.

"F-16 lara parça yapÜyoruz"
EMD Savunma Teknolojileri Firmasà olarak
da hizmet verdiklerini kaydeden Kayan sözlerini Āöyle devam ettirdi:

"F-16'laràn içerisinde bulunan cihazlaràn konulduØu kutularà üretiyoruz. Bu kutular daha
önce ABD'den ithal ediliyordu. ßlerleyen
yàllarda mühendislik kapasitemizi artàrarak
yeni teknolojik ürünler yapmayà hedeņiyoruz. Yerli ürüne dönük destekleri satàn almada sàkàntà var, yerli ürüne destek saØlanmasà
gerekiyor. 25 ülkeye, sipariĀ üzerine satàĀ
yapàyoruz. Medikal alanda yaptàØàmàz ürünleri sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz."

AB KOBİ'leri
krizden çıkış yolu
olarak görüyor

A

B'nin KOBİ'leri krizden çıkış yolu
olarak gördüğüne dikkat çekiliyor.
Avrupa Komisyonu, KOBİ'lerin faaliyetleri sırasında en çok sıkıntı yaşadığı alanları tespit etti. Komisyon'un, elde
ettiği bulgulara göre KOBİ'lerin en çok
sıkıntı yaşadığı alanlar REACH kimyasal
mevzuatı, KDV, ürün güvenliği, profesyonel vasıfların tanımı, veri koruma, atık
mevzuatı, istihdam pazarıyla ilgili mevzuat, karayolu taşımacılığında çalışma
ve dinlenme saatleri, kamu alımları ve
gümrük kanunu olarak belirlendi. Komisyon, geçtiğimiz Aralık ayında başlatılan Düzenleme Uygunluk ve Performans
Programı (REFIT) çerçevesinde bu alanları incelemeye alacağını açıkladı. Bu program aracılığıyla AB müktesebatı, getirdiği
aşırı yükler, verimsizlikler ve boşluklar
için taranacak. Gereken yerlerde mevzuat 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 ikisine istihdam sağladığı ve inovasyon ve
büyümeye önemli katkıda bulunduğu
belirtiliyor.
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