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Ankara ve yakın çevresinde bulunan ağırlıklı olarak fabrikasyon
kauçuk üreticilerini bir araya toplayan küme, “Ankara kauçuk
sektörünün rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak; taraﬂar arasında iletişim, iş ve güç birliğini artırmak,
ortaklaşa rekabetle yerli üretimin katma değerini ve sektördeki
pazar payını yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda
bulunmak.” amacı etrafında çalışmalarını sürdürmektedir.
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Sanayinin gizli kahramanı
maddeler oluşturmakta.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Müdürlüğü’nün, Ocak 2016 tarihli ‘Türkiye Aramalı Dış Ticareti Sektörel Analizi’nde yazılanlara
göre; ihraç edilen ara malının sektörler bazında dağılımında ana metal sanayi ihracatı ilk sırada. Bunu tekstil ürünleri, kauçuk ve plastik ve ürünleri, fabrikasyon metal ürünleri
ile kimyasal ürünlerin izliyor. 2014 yılı itibarıyla ihraç edilen ara malı toplamının yüzde 8.9’unu kauçuk ve plastik
ürünleri, teşkil ediyor.

Sektörün ana aktörlerinden biri
Korhan GÜMÜŞTEKİN
OSTİM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

S

anayinin en önemli girdilerinden, maddelerinden
biri… Otomotiv sanayinden, sağlık sektörüne,
sismik izolatörlerden ayakkabılara, kalemlerden,
elektrik izolasyon malzemelerine, tarım sektöründen, enerjiye kadar geniş bir alanda kauçuk ürünleriyle
karşılaşabiliyoruz.
“Kauçuk sanayi, imalat sanayileri kapsamına konumlandırılmaktadır. Bu tür sektörlerin imalat sanayi içindeki
payları ekonomideki değerlerini ortaya koyan göstergelerden birisi olduğu kadar imalat sanayinin temel karakterlerine/eğilimlerine gösterdikleri paralellikler açısından da
önemlidirler.” Bu ifadeler, OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi için hazırlanan Stratejik Yol Haritası Geliştirme Projesi İhtiyaç Analizi Sonuç Raporu’ndan.
Kümelenmeye geçmeden önce; titiz bir çalışmanın ürünü
olan, sektörün durumunu berrak bir şekilde ortaya koyan
rapora göz atmakta fayda var…
Dünya genelinde yaygın sınıﬂandırma yapılırken kauçuk
ve plastik ürünler kimyasal ürünler kapsamına alınıyor.
İmalat sanayi kapsamındaki çeşitli sektörler, paylaştıkları özelliklerine ve benzer rekabet edebilirlik kaynaklarına
göre beş grup altında toplanıyorlar; buna göre Kauçuk ve
Plastik sektörü ‘bölgesel imalat’ grubunda yer alıyor.
2014 tarihli raporda, kauçuk ürün imalatçılarının rekabet
edebilir olması için iki faktör belirtilmiş. İlkinde Talebe
(Müşterilere) Yakın Olmak başlığı verilmiş. Deniliyor ki,
sektördeki firmalar büyük ölçüde ara malzemesi üreten
tedarikçiler olduğundan, hem taşıma maliyetlerini aşağıya
çekebilmek, hem tam vaktinde teslimatı yapabilmek, hem
de tasarımda çözüm ortağı olmak istediklerinden bu yakınlığı talep ederler.
Diğer bir başlık da yine ‘yakın olmak’la ilgili; ‘Hammaddeye veya Tedarikçisine Yakın Olmak’. Burada da pek
çok kauçuk ürün kümelenmesinin hammaddeye yakın bir
coğrafyada konuşlandığına dikkat çekiliyor. Bunun yanı
sıra iyi bir ulaşım altyapısı ve ucuz lojistik sağlanmasının
da bu işlevi görebileceği vurgulanıyor.
Türkiye’de plastik ve kauçuk sanayine ait işyeri sayısı,
imalat sanayindeki toplam işyeri sayısının yaklaşık yüzde
5’i. Türkiye’nin ara malı ihracatında sanayi için işlem görmüş hammaddeler ön planda yer alıyor. 2015 yılı 10 aylık
verilerine göre, toplam ara malı ihracatının yüzde 69.8’lik
kısmını sanayi için işlem görmüş hammaddeler oluştururken, yüzde 12.3’ünü taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları, yüzde 6.5’ini yatırım mallarının aksam ve parçaları,
yüzde 5.4’ünü sanayi için işlem görmemiş hammaddeler,
yüzde 2.3’ünü esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş ham-

Yukarıdaki gelişmelerin ışığında, küresel gelişmeler ‘birlikte hareket etmenin’ hayatiyetine dikkat çekiyor. Sektörün önemini kavrayan ülkeler, bu birlikteliği sürdürülebilir
hale getirmek için güçlü yapılarla sahadalar.
Bu çabaların hızlı bir şekilde kendini gösterdiği bölgelerin
başında da OSTİM geliyor. OSTİM’deki ‘Birlikte daha
güçlüyüz’ anlayışıyla hayat bulan oluşumlardan biri de Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi.
Geçtiğimiz sayıda ‘Enerji’ temasıyla hazırladığımız ve
büyük beğeni toplayan gazetemizin bu sayıdaki sayfaları
kauçuk sektörüne ayrıldı. Sektörün taraﬂarı sanayinin gizli
kahramanı olan bu maddeyi nitelikli hale getirme, ticarileştirme ve teknoloji geliştirme çabalarını ve en önemlisi
girişimcilikle ulaştıkları sonuçları paylaştı.
Kauçuk sektöründeki değer zincirinde yer alan firmalar ile
üniversiteler, odalar, kamu kurumları, ilgili sivil toplum
örgütleri gibi destekleyici kurumlarının bir araya geldiği
Kümelenme amacını şöyle tanımlıyor: “Ankara kauçuk
sektörünün rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak taraﬂar arasında iletişim, iş ve güç
birliğini artırmak, ortaklaşa rekabetle yerli üretimin katma
değerini ve sektördeki pazar payını yükselterek bölgesel ve
ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak.”
Başlangıçta Ankara odaklı olarak yola çıkan ancak bugün
sektördeki etkinliğini güç geçtikçe artıran Küme, ülke sathında ilgi görmeye başladı.

"Küresel gelişmeler ‘birlikte
hareket etmenin’ hayatiyetine
dikkat çekiyor. Sektörün önemini
kavrayan ülkeler, bu birlikteliği
sürdürülebilir hale getirmek için
güçlü yapılarla sahadalar…
Sektörün en önemli sorunlarından
biri olarak ‘hammaddede
dışa bağımlılık’ gözüküyor.
Söz konusu sorunu azaltmak
için de girişimlerini sürdüren
OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi, gerekli altyapının
sağlanması ve ülkemizde de
bir üretim merkezi kurulması
için çalışmalar yapıyor, lobi
faaliyetlerini yürütüyor."
Küme, bütün sektörlere ara malı tedarik eden firmalarının
üniversiteler ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katma
değeri yüksek, ileri teknolojik ürünler üretmesini, bu hedef
çerçevesinde üretilen ürünlerin yurt dışı pazarlarda yer bulmasını sağlama yönünde ciddi ilerlemeler kaydetti.
Sektörün en önemli sorunlarından biri olarak ‘hammaddede dışa bağımlılık’ gözüküyor. Söz konusu sorunu azaltmak için de girişimlerini sürdüren OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, gerekli altyapının sağlanması ve
ülkemizde de bir üretim merkezi kurulması için çalışmalar
yapıyor, lobi faaliyetlerini yürütüyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, üniversiteler ve diğer kurumlarla
birlikte çalışarak sektöre ilişkin gelişmelerin, değişimlerin
ana aktörlerinden biri olmayı başaran bu güçlü oluşum,
Türkiye’nin 2023 için belirlediği hedeﬂere ulaşmasında da
üzerine düşenleri yerine getirmeye hazır…
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Kauçuk en fazla katma değer
üreten sektörler arasındadır

Dr. Kayhan OLANCA
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü

H

ayatımızın her yerinde olan kauçuk, hammadde olarak yüzde 100 yurtdışına bağlı olması sebebiyle ülkemiz için avantajlı
sektörler arasında yer almamaktadır. Ancak bakıldığında; ülkemize her yıl 2.5 milyar dolarlık
hammadde girişi olmasına karşın yaklaşık aynı miktarda işlenmiş ürün ihracı yapılmaktadır. Bu rakama
Türkiye’de üretilmekte olan otomobil ve iş makineleri
üzerinde bulunan lastikler ve kauçuk aksam dahil değildir. Buradan da anlaşılabileceği gibi, kauçuk sektörü
hammadde olarak yüzde 100 yurtdışına bağlı olmasına
rağmen en fazla katma değer üreten sektörler arasında
yer almaktadır.
Potansiyelimiz bu rakamları daha ileri noktalara götürmeye yeterlidir. Bunun için daha fazla Ar-Ge yapmalıyız, daha çok çalışmalıyız, teknolojiye ve bilime daha
fazla kaynak ayırmalıyız. Tüm bunları sektör üyeleri
bireysel olarak gerçekleştiremezler. Dolayısıyla birlik
olmalı, sorunlara hep beraber çözüm getirmeliyiz.
OSTİM’in önderliğinde başlatılan kümelenme hareketi, firmaların tek başlarına gerçekleştirmekte zorlandığı
konularda, birlikte olmanın gücü ile sorunları çözme
konusunda üyelerimize büyük avantajlar sağlamıştır.
Bugünlerde, OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelen-

Kauçuk sektörü; doğal kauçuğun elde edilmesi ve
çeşitli işlemlerden geçmesinden, sentetik kauçuğun
üretilmesinden, bu malzemeler kullanılarak elde edilen
ürünler, bu ürünlerin pazarlanarak satılması, dağıtımı,
depolanması gibi geniş bir alanı kapsar. Kauçuk
ürünler sektörü ağırlıklı olarak ara mal üreten bir
sektör görünümündedir. Sağlıktan inşaata, giyimden
otomotive kadar çok farklı yapıdaki sanayilere girdi
sağlamaktadır. Kauçuk ürünler inşaat, havacılık, sağlık,
otomotiv, madencilik, makine, giyim, ayakkabıcılık,
büro eşyaları, mobilya, oyuncak ve benzeri çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Boru, hortum, taşıma bantları,
kayışlar, sızdırmazlık elemanları, hareketli mekanizmalarda titreşim sönümleyici takozlar, körükler gibi pek
çok ürünün hammaddesini kauçuk oluşturmaktadır; her
türlü otomobil lastiğinin ana malzemesidir.

mesi, kuruluşundan itibaren dördüncü yılını tamamlamaktadır. İlk başlarda birkaç üyenin “Acaba başarabilir
miyiz?” sorularıyla yaptığı toplantılarla başlayan bu
hareket, bugün bambaşka güzel gelişmelerin arefesindedir. Beraber olmanın yaratacağı olumsuzlukların da
ortaya konulduğu toplantılardan, başarı için birliğin şart
olduğunu bilinci ile çalışmalarına devam etmektedir.
Kümelenmemiz bugün ortak projelerin hayata geçmesi
için mesai harcamaktadır. Başlangıçta sadece Ankaralı
üyelere hitap eden kümelenmemiz, gelen talepler doğrultusunda diğer illerden de üye kabulüne başlamıştır.

“Avrupa Kauçuk Kümeleri Birliği’nin
kurucuları arasındayız”
Aradan geçen 4 yıl içerisinde yönetim yapısı oturmuş,
birinci URGE projesini tamamlamış, ikinci projeyi yazmış, 6 ülkeye yurtdışı pazarlama seyahatleri gerçekleştirmiş, üniversiteler ile ortak projeler geliştirebilecek
olgunluğa erişmiştir. Çok önemli gelişmelerden bir diğeri ise, Avrupa’da Kauçuk Kümeleri Birliği’nin kurulmasına ön ayak olmuş; Fransız, Belçikalı ve İspanyol
kümelerle birlikte Birliğin kurucu üyelerinden biri olmuştur. Yakın zamanda Birlik olarak Avrupa Birliği’ne
oluşumun tanınması ve birlik içerisinde bir sekretarya
verilmesi ile ilgili başvuru yapılacaktır. Türkiye’den ilk
kez bir grup Avrupa Birliği bünyesinde bir birimin kurucu üyesi olma ayrıcalığına kavuşacaktır.
2016 yılında Kümelenmemiz ülkemizde yine bir ilk olarak envanter çalışması gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ile
üyelerimiz hakkında çok kapsamlı bilgiler elde edilmiştir. Şimdi Küme olarak yeteneklerimizi, ihtiyaçlarımızı,
makine parkımızı çok daha iyi biliyoruz.

“Afrika’ya yatırım imkanlarını araştırıyoruz”
2016 yılında Kümelenme olarak gerçekleştirdiğimiz
bazı faaliyetlerden de bahsetmek isteriz. Sektörümüzün
en önemli konularından biri kaliteli ve ucuz hammaddeyi üyelerimize ulaştırmaktır. Hammaddenin ‘ham
mamul’ mü, yoksa ‘yarı işlenmiş’ olarak mı yurda getirilmesi ile ilgili fizibilite çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu çerçevede daha önce başlamış olduğumuz
hammaddenin kaynağına olan seyahatlerimiz bu sene de
devam etti. Bu çerçevede Vietnam ve Tayland’a yönelik
bir seyahat düzenledik. Bu seyahatlerde hammadde tedarikinin yanı sıra kauçuk konusunda güçlü bu iki ülke
ile iş birliği yapmanın yolları da araştırılmıştır. Kauçuk
hammaddesi açısından önemli olabilecek kaynaklardan
Orta ve Doğu Afrika ülkelerine olan ilgimiz de devam
etmektedir. Önümüzdeki dönemde güvenli bölgelerde
yatırım imkanlarının araştırılmasına devam edilecektir.
Üyelerimizin ilgilendiği diğer bir konu ise üretimden
kaynaklanan atıkların çevreye zarar vermeden, mümkünse ekonomiye yeniden kazandırılmasıdır. Bu amaçla detaylı bir fizibilite çalışması için, Kümelenmemiz
OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü ile beraber Ankara
Kalkınma Ajansı’na ‘Doğrudan Faaliyet Desteği’ projesi hazırlamıştır. Yapılacak çalışmalar neticesinde, hem
çevreye zarar veren hem de bertaraf edilmesi üyelerimize maddi yük olan atıkların oluşturduğu sorunu yok
etmek için gerekli proses belirlenecektir.
İtalya’nın Rimini kentinde her yıl düzenlenmekte olan
geri dönüşüm temalı ECOMONDO Fuarı’na bu sene
kümelenme üyelerimizden üçü ile beraber katıldık.

"2017, kümelenmemiz için gerçek
atılım yılı olacaktır. Üyelerimizin
teknik bilgi eksikliklerini gidermek
için üst düzey kauçuk eğitimleri
programlanmıştır. Sadece
kauçuk eğitimi değil, dış ticaret,
pazarlama, sertifikasyon ve kişisel
gelişim konularında da eğitimler
planlamaktayız. Ayrıca 2017 yılı
başı itibariyle 2. URGE devreye
girecektir. Bu URGE’de hedefimiz;
her üyenin ihracat yeteneğine
sahip olmasını sağlamaktır.
Sektörün pek çok sorunu
bulunmaktadır."

7-10 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda,
özellikle ÖTL olarak tabir edilen ‘Ömrünü Tamamlamış Lastik’lerin geri dönüşümüne ilişkin son gelişmeler
takip edilmiş ve granül haline gelmiş kauçuk atıkların
kullanım alanlarına ilişkin yeni bilgiler edinilmiştir.
Her iki yılda bir düzenlenmekte olan bölgenin en büyük Kauçuk Fuarı 2016, 23-27 Kasım tarihleri arasında
TÜYAP Beylikdüzü’nde gerçekleşmiştir, Fuara 3 Kümelenme üyemiz bağımsız stantlarla katılmış, 6 üyemiz
ise Kümelenme olarak oluşturduğumuz ortak stantta
ürünlerini teşhir etme fırsatı yakalamışlardır. Ayrıca
eş zamanlı düzenlenen Kauçuk Kongresinde Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcımız Zeynep Tülin Yılmaz, katılımcılara ‘Atık Yönetmeliği’ konusunda gerçekleşen
son değişiklikler hakkında katılımcıları bilgilendirmişlerdir. Başarı hikayesi kısmında ise, Özdekan Kauçuk
firmasından, aynı zamanda Kümelenmemiz Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Korkmaz, üretimini yaptıkları sismik izolatörlerin geliştirilmesi sırasında yaşadıklarını katılımcılarla paylaşmışlardır.

“2017 atılım yılı olacaktır”
2016 yılında daha pek çok gelişme olmuştur. Yeni üyeler aramıza katılmış, federasyon oluşumu için çeşitli
çalışmalar/toplantılar yapılmıştır. Ancak 2017, kümelenmemiz için gerçek atılım yılı olacaktır. Üyelerimizin
teknik bilgi eksikliklerini gidermek için üst düzey kauçuk eğitimleri programlanmıştır. Sadece kauçuk eğitimi
değil, dış ticaret, pazarlama, sertifikasyon ve kişisel
gelişim konularında da eğitimler planlamaktayız. Ayrıca 2017 yılı başı itibariyle 2. URGE devreye girecektir.
Bu URGE’de hedefimiz; her üyenin ihracat yeteneğine
sahip olmasını sağlamaktır. Sektörün pek çok sorunu
bulunmaktadır.
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Sanayile me ça aları kauçuk
sektörünün geli iminde r l ynaya ak
"Kümeyle birlikte uygulanan;
sektörel analizlerin, kamu
kurumlarıyla geliştirilen iletişimin,
küresel pazarlara açılma
hamlelerinin, URGE projelerinin
üye firmalarımız üzerinde ciddi
faydalarını görebiliyoruz."

İ

Orhan A D N
OSTİM önetim Kurulu Başkanı

malat sanayileri kapsamına konumlandırılan kauçuk ve plastik ürünleri yaygın olarak kimyasal
ürünler kapsamında sınıﬂandırılıyor. Ağırlıklı olarak ara mal üreten bir sektör görünümünde olan
kauçuk sektörü; doğal kauçuğun hasadı, işlenmesi,
vulkanizasyonu, son işlemleri, deopolanması ve dağıtımından oluşan değer zinciri ile geniş bir alanı kapsıyor.
Değer zincirinde her bir aşama sonrası elde edilen çıktı
ticari bir değer taşıyor.

lenmesi; sektör temsilcilerinin kendilerinin eksikliğini
görerek “Biz daha da iyileşebiliriz, ortak adımlar atabiliriz.” düşüncesiyle, heyecanla hayata geçirilen ve çok
doğru bir başlangıç yapan bir yapı. Küme, 50 üyesi ve
1.500’e yakın çalışanıyla, başladıkları yerden çok iyi
yere geldi.

Kauçuk ürünler inşaat, havacılık, sağlık, otomotiv, madencilik, makina, giyim, ayakkabıcılık, büro eşyaları,
mobilya, oyuncak ve benzeri çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Boru, hortum, taşıma bantları, kayışlar, sızdırmazlık elemanları, hareketli mekanizmalarda titreşim
sönümleyici takozlar, körükler gibi pek çok ürünün
hammaddesini kauçuk oluşturmaktadır.

Sektörde iş yapanların yan yana aynı masada oturması,
bir araya gelmesi, işbirliği içerisinde rekabet etmek dikkat çeken bir kazanç. Kümelenme tam da bunu yapıyor:
Firmaların vizyonunu, sektöre bakış açılarını değiştiriyor. Küme çatısı altında firmalarımız, sorunlarını ve çözümlerini konuşabiliyorlar, rekabet güçlerini mukayese
edebiliyorlar. Ortak işleri yapmayı konuşuyorlar. Kamu
politikalarının değiştirilmesi, çevreye uyum konusunda
fikirler üretiyorlar.

Şöyle diyebiliriz; kauçuğun girmediği alan yok, her
alanda ihtiyaç olan bir madde. Etrafımıza baktığımız
zaman hemen hemen her ekipmanda kauçuk yer alıyor.

Sanayileşme çabaları ve
kauçuk sektörünün elişimi
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi için hazırlanan İhtiyaç Analizi Raporu’na göre; dünyada kauçuk
sanayinin pazar büyüme eğilimlerine bağlı olarak özellikle nihai kullanıcıların bulunduğu sektörlerin performansının küresel ekonominin gelişmesinden olumlu
etkilenmesinin sonuçlarına bağlı olarak ‘endüstriyel
kauçuk-sanayi kauçuğu’ ürünleri pazarının tedricen
büyümesi bekleniyor ve bu durumda gelişmekte olan
bölgelerin talep artışında başı çekeceği tahmin ediliyor.
Bu ülke/bölgelerdeki; ekonomik büyüme, imalat sektöründe genişleme, kişisel gelir düzeylerinin yükselişi,
yüksek oranda sabit sermaye yatırımlarının yapılması,
sanayileşme çabalarının yoğunluğu kauçuk sektörünün
gelişiminde rol oynayacak.
Türkiye’de pazar eğilimlerini incelediğimizde ise;
Türkiye’deki kauçuk sektörünün gelişimi otomotiv sanayi ile yakından ilişkili. Kauçuk sektörü yıllar içinde
Türkiye’de dünya markalarının yaptığı yatırımlarla iç
ihtiyacı karşılamanın yanı sıra ihracatta da yüksek rakamlara ulaştı. Ancak otomotivde kullanılan kauçuk
sadece lastik tekerlekten gelmemekte. Otomotiv diğer
aksamlarında kullanılan kauçuğun yarattığı katma değer oransal olarak çok daha yüksek.
5.200 işletme ile ülkemizin köklü sanayi birikimine
sahip OSTİM’de bölgesel kalkınma çalışmalarının halkalarına eklenen OSTİM Kauçuk Teknolojileri Küme-

Gelişmek istiyorsam
ne yapmam erektiğini bilmeliyim

Firmalarımız bu birliktelik ile dünyadaki gelişmeleri
yerinde görerek kendilerinin nerede olduğunu değerlendirebiliyorlar. Ne yapmaları gerektiğini keşfedebiliyorlar. Her üyemiz; ‘İyileşmek, büyümek ve gelişmek
istiyorsam ne yapmam gerektiğini bilmem çok önemli.’
sözünden hareketle geleceğe yönelmektedir.
Kümeyle birlikte uygulanan; sektörel analizlerin, kamu
kurumlarıyla geliştirilen iletişimin, küresel pazarlara
açılma hamlelerinin, URGE projelerinin üye firmalarımız üzerinde ciddi faydalarını görebiliyoruz. Kümelenme faaliyetleri dünyada sektörün bulunduğu noktayı
gözlemleme açısından da onlara katkı sağlıyor.
Klasik yöntemlerin dışında hem üretim hem malzeme
teknolojilerini kavrayıp bunları yaptığımız işe eklemek
katma değerimizi artıracaktır. Firmalar, küme kanalıyla gelişen teknolojilerle tanışabiliyorlar, üniversitedeki
bilgi birikimiyle buluşuyorlar.
Değişim ve gelişim de aslında budur. OSTİM Kauçuk
Teknolojileri Kümelenmesi, hedeﬂerini büyüten işletmelerimize bir yol açıyor, yol haritalarını çıkarıyor.
Bundan sonrası firmanın kendi çabasına bağlı; değişimi
sürdürülebilir hale getirmeleri çok önemli…
Bünyesinden dünya markalarını çıkaran OSTİM,
Türkiye’nin ideallerinde itici güç olmaya devam edecektir.
OSTİM olarak daha çok üretmek, teknoloji ve ürün geliştirmek, daha fazla istihdam ve ihracat yaparak; ülke
kalkınmasına tuğla koymak isteyen firmalara katkı vermeyi önemsiyoruz, kapılarımız açık…
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ele ekte ar lmak için i irliği e
güç irliği ya mak gerekiy r
"Kuruluşundan bugüne kısa
bir süre geçmesine rağmen
üyelerimiz birlikte hareket
etmenin faydalarını görmeye
başlamışlardır. Rekabet edilmesi
gereken pazarın Ankara değil tüm
dünya olduğu anlaşılmış ve yalnız
hareket eden firmaların ömürlerinin
uzun olmadığı anlaşılmıştır."

T

ürk sanayisinin göz bebeği OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi’nde 2000’li yılların başında
oluşmaya başlayan kümelenme hareketinin son
halkası OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, 2013 yılında imzalanan iyi niyet bildirgesiyle
kurulmuştur.

bir eğitim organize edilmiştir. Bu eğitim 3 etap halinde
2017 yılının ortalarına kadar devam etmesi planlanmaktadır. Eğitim için çok sayıda üniversiteden konusunda
uzman öğretim görevlisi ile temasa geçilmiştir.

Kuruluş öncesinde yapılan rekabet analizi çalışmalarında, hammadde konusunda yüzde 100 dışa bağımlı
bir sektörün çok rekabetçi olabileceği ön görülmemişti.
Ancak üyelerin ısrarlı istekleri, beraber hareket etmek
suretiyle, ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere daha kolay
ulaşabilecekleri, ulusal ve uluslararası pazarda daha bilinir/rekabetçi olabilecekleri kısaca birlikten güç doğar
vizyonu ile kuruluşunu tamamlamıştır. Son olarak 1
Temmuz 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
sonucunda Yönetim Kurulumuza 11 Asil üye, 11 Yedek
üye, 3 Denetim Asil ve 3 Denetim Yedek üyesi seçilmiştir. Kümelenmemizin gelişmesi için ele alınması gereken çok fazla konu bulunmaktadır. Bu sebeple Yönetim
Kurulumuz her hafta toplanmak için çaba harcamaktadır.

Kümelenmemizin ihtiyaçlarını, yeteneklerini (yetişmiş
eleman, ekipman, ihracat kapasitesi vs.) tespit etmek
amacıyla; ülkemizde kümelenme açısından bir ilk olan
çok kapsamlı envanter çalışması yaptırılmıştır. Yapılan
bu çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesiyle üyelerin beklentileri tespit edilmiş öncelik sırasına konmuştur.
Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda hem çevreye
hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere geri
dönüşüm konusunda çalışma başlatılmıştır. İlk etapta
bir fizibilite çalışması yapılması için Ankara Kalkınma
Ajansı’na ‘Doğrudan Faaliyet Desteği’ için bir proje hazırlanmıştır. Önümüzdeki dönem için planlanan bir diğer aktivite ise kauçuk hammaddesinin ve kullanılmakta
olan diğer malzemelerin (kimyasallar, metal aksamlar
vs.) ortak alınması ve kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Halen 50 üyesi olan Kümelenmemiz, kauçuk değer zincirinde yer alan tüm alanlarda faaliyet gösteren üyelere sahiptir. Başlangıçta OSTİM ve çevresinde faaliyet
gösteren üyelere sahip iken, son bir yıl içerisinde gelen
talep doğrultusunda, Ankara dışından da üye kabulüne
başlamıştır.

Önümüzdeki dönemde yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Bu konuda Kümelenmemizin Yönetim Kurulu ve Koordinatörlüğü hedef
pazarları ve katılmakta fayda olan fuarları tespit edip, ülkeler üzerine pazar araştırmaları yaptıktan sonra seyahat
kararı alınmaktadır.

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, çalışmalarını birçok alanda sürdürmektedir. Kümelenmemiz
2013 yılında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından URGE
projesine dahil olmuş, bu çerçevede ihracatı arttırmak
adına çeşitli yurtdışı pazar araştırma faaliyetleri kapsamında çeşitli seyahatler düzenlenmiştir. Malezya, Çin
Halk Cumhuriyeti, Almanya, Kazakistan, Vietnam ve
Tayland bu çerçevede ziyaret edilmiştir.

Kuruluşundan bugüne kısa bir süre geçmesine rağmen
üyelerimiz birlikte hareket etmenin faydalarını görmeye
başlamışlardır. Rekabet edilmesi gereken pazarın Ankara değil tüm dünya olduğu görülmüş ve yalnız hareket
eden firmaların ömürlerinin uzun olmadığı anlaşılmıştır.

Kauçuk konusunda önemli ülkelerden Malezya, Vietnam
ve Tayland’da ortak hareket etmek ve kaliteli, ucuz hammaddeye ulaşmak için de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan üyelerimizin, yeteneklerini artırmak
için dış ticarete yönelik eğitimler de konusunda uzman
kuruluşlar tarafından verilmesi sağlanmıştır. Yılın son
faaliyeti olarak özel kauçuk hamuru hazırlama üzerine

Gelecekte var olmak için iş birliği ve güç birliği yapmak
gerekmektedir. Hedefimiz; tüm üyelerimizin alınan kararlara katkıda bulunmasıdır. Bu sebeple Yönetim Kurulu toplantılarımız tüm üyelerimize açıktır.
Kümelenmemize çok sayıda kurum ve kuruluş destek
olmaktadır. Hiç kuşkusuz en büyük desteği OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü vermektedir. Bu
vesile ile OSTİM OSB Yönetim Kuruluna ve Bölge
Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç biliriz.

Akman KA AKÜLA
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi
önetim Kurulu Başkanı
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Sektöre katkı ere ek r elerin
yanındayız
" irmalar, özellikle URGE
projesi kapsamında veya başka
başlıklarda yurtdışına gittikleri
zaman bir araya gelmeden doğan
sinerjinin karşılığını gördükleri
zaman daha iyi motive oluyorlar.
Kümelenmenin değerini daha
iyi anlıyorlar. Aldıkları o enerjiyle
ülkemize dönüyorlar; daha çok
üretmeye başlıyorlar, işbirliklerini
geliştiriyorlar, birlikte proje yapma
kültürleri daha çok artıyor."

K

auçuk
Teknolojileri
Kümelenmesi,
OSTİM’de en son yeşeren küme. Şu anda en
aktif, en hızlı, en proaktif olan kümelerden
biri.

Kauçuk her sektörde var, hammaddede dışa bağımlılığımız sebebiyle; ‘Kauçuk sektöründe bir kümelenme
olmalı mı olmamalı mı?’ diye çok tartışmıştık. Son yapılan çalışmalar ve geldikleri nokta itibarıyla; kümelenmeye olan ihtiyacın, sektörel anlamda birliktelik gerekliliğinin, hem firmalar hem küme yönetiminin yaptığı
çalışmalarla tespit etmiş durumdayız.

Adem A C
OSTİM OSB Böl e Müdürü

Kümenin kuruluşundan bu yana süreci takip ediyorum.
Buradaki en büyük talep şuydu: Özellikle firmaların ihtiyaç duydukları ortak tesisler var. Bunlardan biri ‘Hamur İşleme Tesisi’ idi… Bu tesisi kurmak, yönetmek
bir firmanın yapabileceği bir şey değil. Tam kümelenme
mantığında; amaç, ortak ihtiyaçların ortak karşılanması,
maliyetlerin düşürülmesiydi. Kümelenmenin de özünde
bu var. Ona uyan bir ihtiyaçtan kaynaklandı.
Kauçuğun hammaddesinin tamamında yurtdışına bağımlıyız. Kümelenme, ‘Ortak hammaddelerimizi, ortak
ihtiyaçlarımızı belirleyelim ve ortak satın alalım. Daha
ucuza alalım, daha rekabetçi olalım. Rakiplerimize
oranla pazarda daha fazla pay alalım’ yönündeki bir
görüşle ortaya çıktı. Şu anda geleceğe dair önemli projeleri tasarlama durumuna geldi. Kauçuk denildiğinde,
OSTİM ve civarında akla gelen en nitelikli firmaların
içinde bulunduğu bir gruba dönüştü.
Bölge olarak Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatı ve uluslararası rekabeti teşvik ettiği URGE projelerini genel anlamda destekliyoruz. Bakanlığın verdiği kadar OSTİM
OSB olarak destek sağlıyoruz. Bölge olarak bu destekleri severek, isteyerek ve inanarak sağlıyoruz.
Kümelenmemizde Bir URGE projesi tamamlandı. Bu
projenin birkaç seyahatinde firmalarımızla birlikte olma
şansına sahip oldum. Çin ve Malezya ziyaretlerimizde

kauçuğun hammaddesinin üretimini yerinde gördük ve
sektörel fuara katılım sağladık. Bu organizasyonların
ardından bu birlikteliğin devam edip daha iyi noktalara
getirme ile ilgili firmalardaki heyecanı ve ışığı görerek
çok mutlu olduk.
Firmalar, özellikle URGE projesi kapsamında veya başka başlıklarda yurtdışına gittikleri zaman bir araya gelmeden doğan sinerjinin karşılığını gördüklerinde daha
iyi motive oluyorlar. Kümelenmenin değerini daha iyi
anlıyorlar. Aldıkları o enerjiyle ülkemize dönüyorlar;
daha çok üretmeye başlıyorlar, işbirliklerini geliştiriyorlar, birlikte proje yapma kültürleri daha çok artıyor.
Bunun sonucunda firmaların çoğu mevcutta ihracat yapanlar kapasitelerini artırdılar. Yeni pazarlar buldular.
Yeni ülkeleri ihracat portföyüne eklediler. Sonuç itibariyle ikinci URGE ile ilgili çalışmalar tekrar başladı.
OSTİM olarak Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin
yaptığı her çalışmanın, her projenin sonuna kadar arkasındayız, arkasında durmaya da devam ediyoruz. Biz
bunu inanarak yapıyoruz. Bu konuda destek veren Koordinatörümüze, Proje Uzmanımıza, Yönetim Kurulu
Üyelerimize ve bütün firmalarımıza teşekkür ediyoruz.
Kümemizin bundan sonraki çalışmalarına ve projelerine her türlü katkıyı, desteği sağlamayı hazırız. Onlar
için buradayız, sektöre katkı verecek her türlü projelerin
yanında duracak ve desteklerimizi devam ettireceğiz.
OSB olarak kümeden beklentimiz; firmalarımızın daha
çok ihracat yapmaları Daha çok kişiye istihdam sağlamaları ve üretim yapmalarıdır. Bölgemizden kauçukla
ilgili bir marka çıktığında gurur duyuyoruz.
Firmalardan çok önde, onlardan hızlı düşünerek, onlar
için gelecekteki potansiyel tehlikeleri, tehditleri veya
fırsatları onlar adına araştırıp biz aslında onlara rehberlik önderlik yapıyoruz.
Bundan sonrası firmalarımızın gayretlerine kalıyor…
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Kauçuk üretiminde arz tale
ek l ik e ek n mik dengeler
" nternational Rubber Study Group
RGS yıllık tüketim tahminleri
201 için 1 milyon ton, 202
yıllında 17 milyon ton Rubber
orld 201 , 1 ,10 milyon ton
202 yılında Rusmana 201
doğal kauçuk tüketimi olacaktır."

T

oplumun her kesiminde sürdürülebilir kalkınma için doğru üretim yöntemi ile üretilmiş
insan ve çevre koşulları dikkate alınarak bir
planlama ve üretimin yapılmasının önemi kaçınılmazdır. Mevcut kauçuk ekili alanlarının geliştirilmesi için farklı senaryolar öngörülmektedir .
Toplumun her seviyesindeki sürdürülebilir kalkınmanın
bileşenleri ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmelerdir.
2002 yılında Dünya sürdürülebilir kalkınma konusunda
ohannesburg Uygulama Planını, sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim kalıplarını değiştirilmesi temel
amacı ile kabul edilmiştir.

201 202 yılları arasındaki talebi karşılamak için
ne kadar alana ihtiyaç olacak
2018-2024 yılları arasındaki tahmin edilen kauçuk talebine göre ekili alanlarındaki potansiyel genişlemeyi
hesaplayabiliriz. Talebi karşılamak için Güney Doğu
Asya’da 4 senaryo öngörülmektedir.
1. Senaryo: Herhangi bir geliştirme olmaksızın
mevcut kauçuk alanlarının korunmasıyla, Güneydoğu Asya daki modern hasat verimliliğindeki artış ile
gelecekteki taleplerin karşılanması.

Son 10 yıl içerisinde özellikle Çin ekonomisindeki gelişmeyle birlikte doğal kauçuk talebi küresel boyutta
artmıştır. (FAO 2013) Küresel tüketiminin 70 araba
lastiği için olsa da (Clay 2004) doğal kauçuktan pek çok
ürün üretilmesi için tercih edilmektedir.

2. Senaryo: 1. Senaryodaki gibi fakat Sabah, Saraak ve Endonezya’daki palm ağacı ekili alanları ile
kauçuk ekili alanlarının yer değiştirilmesi. Tahmini
olarak 34 oranında palm ağacının kauçuk ağacı ile
yer değiştirmesi beklenmektedir.

Artan talep, sentetik kauçuk alternatiﬂerinden dolayı
ham petrol fiyatlarında yükselmeye sebep olmuştur.
2012 yılında, kauçuk ağaçlarının kapladığı alan Güney
Doğu Asya (Güney Batı Çin’de dahil) ‘daki ekili palm
ağacının kapladığı alanın 71’ine daha genel bir ifadeyle dünya ekili palm ağacı alanın
57’lik alanına
eş değer olmuştur (FAO, 2013). Kauçuk üreticisi ülkelerdeki üretime ayrılmış yüz ölçümleri Şekil 1’ de verilmiştir.

3. Senaryo: Talebi karşılamak için, Malezya, Sabah
Sara ak ve Endenazyo yarım adasındaki küçük ölçekli kauçuk yetiştiricilerini destekleyerek mevcut
üretim alanlarının maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlamak.

Artan talep ve elecekteki büyüme
2010 yılındaki 70 Asya-Pasifik merkezli olmak üzere
dünya genelinde 10,7 milyon tonluk kauçuk tüketimi,
güçlü doğal kauçuk talebi oluşturmuştur ( RGS 2013).
Yakın zamandaki tahminlere bakılarak küresel kauçuk
tüketiminde, yıllık 3,5’luk artış ve araba lastiği pazarında ise yıllık 5,3’lük artış öngörülmektedir. (Pakiam
2013 ) Li ve Fo ’ un 2012 raporunda 2009 yılında nternational Rubber Study Group ( RGS) yıllık tüketim tahminler 2018 için 13 milyon ton, 2023 yıllında 17 milyon
ton (Rubber orld 2014), 19,10 milyon ton 2025 yılında (Rusmana 2013) doğal kauçuk tüketimi olacaktır.

4. Senaryo: 3. Senaryoda olduğu gibi Sabah, Sara ak ve Endonezya’daki mevcut kauçuk üretim
yerlerinin 2.senaryodaki Palm ağaçlarıyla yerlerini
değiştirilmesi ile 1. Senaryodaki gelecekteki kauçuk
taleplerinin karşılanması sağlanabilir.
Yukarıdaki senaryolara ek olarak; Endüstriyel amaçlı
kağıt ve yağ üretimi için kurulan yapay ormanların sayısını sınırlayan bazı yasaların getirilmesi ile ekosisteme olan negatif etki azaltılabilir ve kauçuk ağacı ekili
alanlarının korunması sağlanabilir.
Aslında toplumun her kesiminde sürdürülebilir kalkınma için doğru üretim yöntemi ile üretilmiş insan ve çevre koşulları dikkate alınarak bir planlama ve üretimin
yapılmasının önemi kaçınılmazdır.

rof. Dr. Murat ŞEN
Ha ette e niversitesi
olimer Kim ası na Bilim alı
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Katma değeri yüksek ürün ihra atımız
i me kazana ak
"Avrupa’nın kalite standartlarına
uyum sağlamakta zorlanmayan
ihracatçı firmalarımız, ülkemizin
coğrafi konum ve lojistik avantajını
da iyi kullanıyor. Katma değeri
yüksek olan kauçuk ve kauçuk
eşya ürünlerinin ihracatının
önümüzdeki yıllarda da artan bir
ihracat ivmesine sahip olacağına
inanıyoruz."

K

imyanın en dinamik ve istikrarlı büyüyen alt
sektörlerinden biri olan kauçuk sektörü, yeni
gelişme ve teknolojileri ihracatına hızlı şekilde aktarabilme gücüne sahip. Kalite ve ürün
çeşitliliğinde ulaştığı nokta kauçuk sektörümüzün ihracat rakamlarına da olumlu yönde yansıyor.

Murat AK Ü
İstan ul Kim evi Maddeler ve Mamulleri
İ ra atçıları Birli i İKMİB
önetim Kurulu Başkanı

Kauçuk bugün inşaat, havacılık, sağlık, otomotiv, madencilik, makine, giyim, ayakkabıcılık, büro eşyaları,
mobilya, oyuncak gibi birçok farklı sektörde kullanılıyor. Aynı zamanda sağlıktan inşaata, giyimden otomotive kadar çok farklı yapıdaki sanayilere girdi sağlıyor.
Boru, hortum, taşıma bantları, kayışlar, sızdırmazlık elemanları, hareketli mekanizmalarda titreşim sönümleyici
takozlar, körükler gibi pek çok ürünün hammaddesini
kauçuk oluşturuyor. En yaygın olarak ulaşım araçlarının
lastik tekerleklerinde kullanılmasının yanı sıra ayakkabı tabanları, bağlantı parçaları, contalar vb. farklı pek
çok alanda kauçuk ürünler kullanılıyor. Kauçuk sektörü hammaddede dışa bağımlılık, üretim maliyetlerinin
yüksekliği gibi olumsuzluklara karşın 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz 15,5 milyar dolarlık kimya ihracatında
Plastikler ve Mamülleri ile Mineral Yakıtlar ve Yağlar
sektörlerinin ardından üçüncü sırada yer aldı. 2016 yılının on aylık döneminde de bu tablo değişmedi.
Kimya sektörümüzün genelinde olduğu gibi hammaddede yüksek oranda (kauçuk sektöründe hammaddenin
yüzde 100’ü ithal ediliyor) dışa bağımlılığa karşın dış ticaret dengesinde sektörün ihracat ve ithalatı arasında çok
büyük uçurumlar olmadığını görüyoruz. Bu da kauçuk
sektörümüzün ihracattaki başarısının bir göstergesi. Kauçuk sektörü, üretimde ulaştığı nokta ile Almanya’dan
sonra Avrupa’nın en büyük ikinci kauçuk üreticisi olarak
dikkat çekiyor.
2015 yılında kauçuk ihracatımız 1 milyar 122 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl en fazla kauçuk ihracatı yaptığımız ilk 10 ülke; Almanya, ABD, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Polonya, Romanya
ve Hollanda olarak sıralandı. 2016 yılının Ocak-Ekim
döneminde ise kauçuk ihracatı 945 milyon dolar oldu.
İhracatta Avrupa ülkelerinin ağırlığını koruduğu görüldü. Avrupa’nın kalite standartlarına uyum sağlamakta

zorlanmayan ihracatçı firmalarımız, ülkemizin coğrafi
konum ve lojistik avantajını da iyi kullanıyor. Katma değeri yüksek olan kauçuk ve kauçuk eşya ürünlerinin ihracatının önümüzdeki yıllarda da artan bir ihracat ivmesine
sahip olacağına inanıyoruz.
İKMİB olarak sürdürülebilir ihracat artışının sağlanmasında kauçuk sektörümüzün yanındayız. Kauçuk sektörüne yönelik olarak her yıl İstanbul’da gerçekleştirilen
Kauçuk Endüstrisi Fuarı’na Ekonomi Bakanlığı Koordinatörlüğünde, Birliğimiz organizatörlüğünde ‘Alım Heyeti’ düzenleniyor. Ayrıca Kauçuk Sektörü Uluslararası
Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Kauçuk URGE) için
hazırlıklara da başlamış durumdayız. İhracatı artırmak
hedefiyle sektörel işbirliğinin güçlendirilmesinin çok
önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. Şimdiye kadar
Ekonomi Bakanlığımızın da katkısıyla pek çok başarılı
URGE takımına imza attık. Kauçuk sektörümüz de yeni
başarı hikayeleri çıkaracak güç ve kararlılığa sahip bulunuyor.
Kauçuk Derneği Başkanı ve yine Kauçuk Derneği’nden
ve Yönetim Kurulumuzdan sektör temsilcileri, Ekonomi Bakanlığımız temsilcileri ile beraber Malezya ve
Vietnam’da yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde
de ortak satın alma ve ortak sektörel stratejilerinde; uzun
vadeli üretim kaynaklarının güvence altına alınacağı organizasyonlara ağırlık verilmesi gerekliliğine karar verilmiştir.
Ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) çerçevesinde
yapılacak yeni projede Kauçuk Derneği ile ortak proje
hazırlanması bunun ardından da Güdümlü Proje Kapsamında Ar-Ge ve Test Laboratuvarının çalışmalarına başlanması öngörülüyor.
Kauçuk ve kauçuk eşyada katma değer potansiyelinin
yüksek olduğunu vurgulamıştık. İhracatta sürdürülebilir artışı sağlamada Ar-Ge’nin önemi yadsınamaz. ArGe’ye yapılan yatırımların artması, inovasyon kültürünün yerleşmesi ve özellikle KOBİ’lerin ortak Ar-Ge
projeleri gerçekleştirmek üzere kümelenmesini doğru bir
yaklaşım olduğunu düşünüyor ve Kauçuk Derneği’nin
bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz.
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Kümelenme uluslararası reka etçiliğin
önemli ir unsurudur

"OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi gibi başarılı yapılar
sektörümüzün potansiyelinin kanıtı
niteliğinde olup büyük önem arz
etmektedir."

K

auçuk sektörü; inşaat, havacılık, sağlık, otomotiv, madencilik, makine, giyim, ayakkabıcılık, büro eşyaları, mobilya, oyuncak
ve benzeri çeşitli sektörlerde kullanılan bir
sektör olarak çok yönlülüğüyle ve tüm ülke sanayisini
etkileme potansiyeliyle ön plana çıkmaktadır.
Sektörümüz; boru, hortum, taşıma bantları, kayışlar,
sızdırmazlık elemanları, hareketli mekanizmalarda titreşim sönümleyici takozlar, körükler gibi pek çok ürün
üretmekte ve özellikle araç lastiği üretimiyle ön plana
çıkmaktadır. Sektörümüze yönelik üretim, ihracat, istihdam gibi veriler kauçuk mamuller üretiminin, Türkiye
sanayisi için ne kadar önemli bir pozisyonda olduğunu
kanıtlar niteliktedir.
Kauçuk Sektörü Avrupa’da, Almanya’dan sonra en büyük ikinci üretim üssü, kimya sektöründen aldığı yüzde
13,9’luk girdi oranıyla bu alanda birinci sıradadır. Kauçuk ve kauçuktan mamuller ihracatı, tüm GTİP’lerde
1980 yılında 35. sırada bulunmakta iken 2012 yılında
13. sıraya yükselmiştir. Sektörümüz, doğrudan 100.000
kişiden fazla istihdam sağlayarak Ülkemizin refah düzeyine büyük katkı sağlamaktadır.
Sektörümüzün ihracatı 2000 yılında 383.345.577 dolar
seviyesinden 2015 yılında 2.165.348.020 dolar seviyesine çıkarak son 15 yılda büyük gelişme kaydetmiştir.
İhracatımızda ön plana çıkan ilk on ülke ise; Almanya,
İtalya, ABD, İspanya, İngiltere, Fransa, Bulgaristan,
Hollanda, Mısır, Polonya gibi genellikle yakın ülkelerden oluşmaktadır. Sektörümüzün uzak ülkelere olan
ihracat potansiyeli göz önüne alındığında bu alanda büyük bir kayıpla birlikte uygun hamlelerin yapılmasıyla
büyük bir potansiyel de olduğu gözükmektedir.
Sektörümüz, Kordsa Global, Brisa Bridgestone, Türk
Pirelli, Good Year, Petlas, Fulda gibi Türkiye’nin ilk
500 sanayi firması içinde yer alan firmaların bulunmasının dışında ağırlıklı olarak KOBİ’lerin faaliyette bulunduğu bir sektördür. Türkiye’de KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara paralel olarak sektörümüzde bulunan KOBİ’ler
de çeşitli sorunlarla yüz yüze gelmektedir. Bununla paralel olarak kümelenme yöntemi bu yaşanan sorunların
önüne geçilmesinde ön plana çıkmaktadır.

Kümelenme yöntemi, uluslararası rekabetçiliğin önemli bir unsuru olmakta, verimlilik ve inovasyon yoluyla
da gelişmeyi sağlamaktadır. Kümelenme yönteminde
firmalar; pazara girmek, bilgiye ulaşmak, finans elde
etmek, Ar-Ge, üretim ve pazarlama ortaklığı yapmak,
riski dağıtmak, ihracatlarını arttırmak için el ele vermektedirler. Bununla birlikte kümelenme faaliyetleri
sayesinde bölge ve ülke ekonomisi gelişmektedir.
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi ise bu açıdan bakıldığında özellikle ön plana çıkmaktadır. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 51 firmanın katılımı
ile kurulan küme URGE projelerine de imza atmaktadır. Yapılan analizler sonucunda firmaların inovasyon
konusunda farkındalık sahibi olduğu ancak daha sistematik ve yoğun çalışmalar yapılması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Firmaların geniş bir müşteri kitlesi ve ürün
yelpazesi olması ile birlikte özellikle Ortadoğu, Rusya
ve Avrupa ülkeleri ile ticari ilişkiler içerisinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bunun yanında küme, sektör ile ortak bir şekilde kamu
kaynaklarından yararlanamama yönüyle ön plana çıkmaktadır. Sanayinin yapıtaşı, ülkenin en büyük 13. ihraç
ürünü olan sektör ne yazık ki kamu önünde sesini yeterince duyuramamaktadır. Bu nedenle sektörün, plastik
sektöründen ayrıştırılarak hak ettiği öneme kavuşması
özellikle elzemdir. Kauçuk sektörü bu alanda, özellikle
son dönemde gerekli adımları atmakta, Kauçuk Tanıtım Grubu ve Kauçuk Sektör Meclisi kurulması yönünde girişimlerde bulunmak üzere harekete geçmektedir.
Sektörümüzün özellikle plastik sektöründe gerçekleşen
ayrışmadan bağımsız olarak değerlendirilmesi ve öneminin farkına varılması elzemdir.
Bu açılardan özellikle amacı; Ankara kauçuk sektörünün rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini
ortaya koyarak taraﬂar arasında iletişim, iş ve güç birliğini artırmak, ortaklaşa rekabetle yerli üretimin katma
değerini ve sektördeki pazar payını yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak olan OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi gibi başarılı
yapılar sektörümüzün potansiyelinin kanıtı niteliğinde
olup büyük önem arz etmektedir.

Nurhan KA A
Kauçuk erne i Başkanı
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Kauçuk kimya sektörünün önemli bileşeni
Kimya Sektör Platformu 8. Kimya
Gelişim Şurası’nı Ankara’da düzenledi.
Şurada, ihracata dayalı sanayileşme
stratejisi yeniden ele alınarak,
kimya sektörünün bu sürece öncülük
etmesi kararlaştırıldı. Programın
önemli başlıklarından biri olan
kauçuğun kimya sektörünün önemli
bileşenlerinden biri olduğu belirtildi.
Ayrıca Türkiye’nin ihracatta Avrupa’da
Almanya’dan sonra ikinci sırada
geldiği bilgisi paylaşıldı.

T

ürkiye ihracatında 15 milyar
dolarla üçüncü sırada yer alan
kimya sektörü, 300 binden
fazla kişiye istihdam sağlıyor. Kimya sanayisinin temsilcileri, akademisyen ve bürokratlar, Kimya Sektör
Platformu’nun (KSP) Ankara’da düzenlediği 8. KSP Kimya Endüstrisi
Gelişim Şurası’nda bir araya geldi.
Şura, Kauçuk Derneği’nin Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Şirzat
Karayel, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu
Başkanı Timur Erk, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Akyüz, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan
Aslan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

“Gelişmiş Türkiye için
elişmiş kimya”
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
(TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı
Timur Erk, kimya sektörünün 30’a
yakın sektöre hammadde ve ara mamül verdiğini hatırlatan Erk, “Gelişmiş bir Türkiye için, mutlaka gelişmiş bir kimya sanayine ihtiyaç var.
Akademisyenler, sanayiciler ve bü-

Ş

ADA ELE AL NAN
KON LA

40 milyar dolara yaklaşan dış
ticaret açığının kapatılmasının
yöntemleri.
Mesleki eğitimde kalitenin artırılması.
Üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin güçlendirilmesi.
Devlet desteklerinin yüksek
katma değerli ürünlere yönlendirilmesi.
Sektörel kümelenmenin hızlandırılması.

rokratlar olarak elbirliği halinde güç
birliğini tesis etmemiz lazım.” dedi.

edef Katma değerde Türkiye
ortalamasını eçmek

için firmaların bir araya gelmesi çok
değerli. Ama bu da yetmiyor, üniversite ve kamunun da firmaların yanında yer alarak eksiklikleri gidermesi
gerekiyor.” dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, kimya sektörünün 2016 yılını 15
milyar dolar ihracatla tamamlayacağını öngördüklerini aktardı. Akyüz,
“Kimya ihracatımızdaki dolar bazında kilogram başına ihraç fiyatlarına
baktığımızda; boyada 1,42; plastik
mamüllerde 2,2; kozmetikte 3,74;
kauçukta 4,8 dolarken ilaçta 15,3 dolara çıktığını görüyoruz. Hedefimiz
Türkiye ortalamasının üzerinde katma değer üretmek.” dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,
boya sanayinden gelen bir sanayici
olarak kimya sanayinin sorunlarına
yabancı olmadığını belirtti ve ATO
olarak sektöre her konuda destek olacakları mesajını verdi.

“Üniversite ve kamu firmaların
yanında olmalı”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yürütülen sektörel
kümelenme çalışmalarına değindi. Firmaların bireysel olarak kendi rekabetlerini yaptıklarını ancak
uluslararası rekabette bunun yeterli
olmadığını anlatan Aydın, “Bunun

Ersan Arslan

“Sorunların çözümü için
çalışacağız”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, şurada ortaya çıkacak sorun ve çözüm
önerilerini takip edeceklerini vurguladı. Kimya sektörünün 50 milyar
dolarlık ihracat hedefine dikkati çeken Aslan, “Kimya sektörünün 50
milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştirme yolunda neler yapılacağının
konuşulacağı toplantının sonuçlarını
yakından takip edecek ve sorunların
çözümü için çalışacağız.” mesajını
verdi.

Refah toplumuna ulaşmak için Ar-Ge
çalışmalarına işaret eden deneyimli
Bürokrat, kamu, üniversite ve sanayi
işbirliğine vurgu yaptı. Ar-Ge Merkezleri hakkında bilgi veren Aslan,
“Türkiye’deki Ar-Ge Merkezlerinin
sayısı 350 oldu. 2017 yılında hedefimiz Ar-Ge Merkezi sayısını 500’e
çıkarmak. Ülkemizde Ar-Ge’ye yapılan yatırımların GSMH’ye oranı
2015 yılında 1,06 dolar. Kimya sektörüne baktığımızda Ar-Ge harcamasının 3 dolar olduğunu görüyoruz.
Yani kimya Türkiye ortalamasının
üç katı Ar-Ge harcaması yapıyor. Bu
yatırımların mutlaka teknoloji düzeyine ve ürüne yansıyacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Kimya sektöründe 22 bin işletmenin
faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ersan
Ar-Ge Merkezi olan işletme sayısının 17 olduğunu bunun sorgulanması gerektiğini ifade etti. Sektörün
istihdamının 300 bin kişi olduğunu
aktaran Aslan, “Kimya, 4. Sanayi
devrimine doğrudan hızlıca girebilecek sektörlerin başında geliyor.”
yorumunu yaptı.
2 gün süren şurada ilk gün Kimya
Sektöründe Uluslararası Boyutuyla
Dış Ticaret Etkileri, Kimya Sektöründe Yatırım, Üretim ve Kümelenme, 2023 İşgücü Planlaması Kimya
Sektöründe Eğitim, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme oturumları gerçekleştirildi.
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.asparkaucuk.com.tr

irket Müdürü

Aspar Kauçuk
hızlı hizmet anlayışıyla
başarıyı yakaladı
spar Kauçuk, 1985 yılından bu yana Aspar ve
Klaspar tescilli markası ile kauçuk, plastik ve
kalıp, metal yedek parça üretim satış ve pazarlama üzerine OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veriyor.

A

eotermal, petrol ve gaz sektörlerine kauçuk plastik
ve metal yedek parça da tedarik eden şirket; kauçuk,
plastik metal ve sızdırmazlık elemanlarını bünyesinde
bulundurarak müşterilerine her an cevap verebilecek
kapasiteye sahip.
Standartlara uygun olarak, istenilen ölçü ve adetlerde
üretim yaptıklarını belirten Şirket Müdürü Aslan Kaya,
“Firmamız 30 yıla yaklaşık tercübesiyle yeniliklere
açık, profesyonel, güvenli ve hızlı hizmet anlayışı ile
kaliteden ödün vermeden müşterilerine hizmet vermeye
devam etmektedir. Kalitemiz başarımızdır.” dedi.

su ve jeotermal sondaj alanlarına üretim yaparken, yedek
parçada da geniş bir yelpazeye sahip. Aspar Kauçuk’un
yedek parça başlığındaki ürünleri ise şunlar: Oring ve
oring seti, kablo geçiş lastikleri, muhtelif silikon conta,
muhtelif fitiller, sünger lama, muhtelif silikon fitiller,
teﬂon, yağ keçeleri, toz keçe ve hidrolik keçe, mekanik salmastra, fren lastikleri, vakum contaları, körükler,
diyaframlar, kriko keçeleri ve traktör lift keçeleri, vana
contaları, temizleme topu ve mikser keçeleri, takoz çeşitleri, poliüretan malzemeler, piston keçeleri, kaplinler,
elek takozları, diyafram levha, özel imalatlar, burçlar ve
teﬂon yatakları.

Firma, sondaj malzemeleri kapsamında; petrol sondaj,

.babacanrubber.com

Akman KA AKÜLA
önetim Kurulu Başkanı

Babacan Kauçuk
0 yıllık tecrübeyi geleceğe taşıyor

B

abacan Kauçuk, 1986 yılında, hidrolik sızdırmazlık ürünleri ile birlikte kauçuk yedek parça
satışı yapmak üzere OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi’nde kuruldu.
1997 yılında Babacan Endüstri firması ile iş ve inşaat
makinaları kauçuk yedek parça üretimine başlayan şirket, 2004 yılında da hidrolik kaya kırıcı yedek parçaları
işine girdi.
2010 yılında poliüretan yedek parça, 2014’te cephe temizlik asansörleri, monoray sistemleri ve hidrolik yürüyen makaslı platform (manlift) sistemlerinin tamamının
üretimini kendi bünyesinde yapmaya başladı. 2015’te
pnömatik hidrolik alanında kurulan firma ile hidrolikhortum yedek parça, hidrolik sistemlerin üretimi de Babacan Kauçuk’un faaliyetleri arasında.
60 kişilik profesyonel bir ekip ile üretim yolculuğunun
gelişerek devam ettiğini kaydeden Yönetim Kurulu

Başkanı Akman Karakülah, “2015 yılı başlarında Ankara Yenikent Sanayi Bölgesi’nde temelini attığımız,
2016’nın ortalarında, 5000 metrekare alanda teknolojisini yenileyerek, yapımını tamamladığımız fabrikada
üretime devam ediyoruz. Yakın zamanda son teknoloji
ile kurulacak olan akredite laboratuvarımızda, ürünlerimizin test ve analiz sonuçlarını kendi bünyemizde yapmaya başlayacağız.” dedi.
30 yıllık tecrübeyle imza attıkları başarılı üretim sayesinde sektörün önde gelen markalarından biri olduklarını dile getiren Karakülah, hedeﬂerine ilişkin şu bilgileri
verdi: “Firma olarak SO-9001 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi’ne sahibiz. Eğitimli ve deneyimli personelimiz,
modern ve donanımlı tesislerimiz ve geniş ürün yelpazemiz sayesinde hedefimiz; sahip olduğumuz güç, bilgi,
tecrübe ve dinamizme odaklanarak önümüzdeki dönemde de büyümeyi sürdürmek ve daima sektörünün öncü
ve lider firması olmaktır.”
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İrfan KO AN

.bimbootomotiv.com

önetim Kurulu Başkanı

Bimbo Otomotiv
özgün ürünler sunuyor

B

imbo Otomotiv, oto yedek parça sektöründe kendi imalatı ve temsil ettiği uluslararası firmaların
ürünlerini deneyimli kadrosuyla sektöre sunuyor.
Firma, müşterilerine seçim özgürlüğü sağlayan büyük bir
veri tabanı da sunuyor.
Uluslararası otomobil markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Bimbo Otomotiv, kendi ürettiği ürünlerle
de oto yedek parça sektörüne hizmet veriyor. Kalitenin
sürekliliğini her zaman sağlamak hedefiyle yoluna devam
eden firma, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.
Yaptığı işlerde garanti ve anında servis güvencesi veren
Bimbo Otomotiv, iş hayatında güvenilir ve istikrarlı yapısıyla emin adımlarla ilerliyor. Kalite politikaları hakkında
bilgi veren Bimbo Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koçan, tüm çalışanlarıyla birlikte, ürünlerini ülke ve
dünya standartlarına uygun üretmeyi ilke olarak belirlediklerini ifade etti.
Ürün ve hizmetlerinde müşteri memnuniyetine dikkat çe-

ken Koçan, üretimlerini dünya standartlarında devam ettirebilmek için her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip ettiklerini ve çalışmalarına uyarladıklarını vurguladı.
“Koçan, gelişmede durağanlığın gerileme ile eş anlamlı
olduğu bilinciyle, hizmet anlayışını ve üretim hedeﬂerini değişen koşullara ve teknolojiye adapte ederken, aynı
zamanda kurumsal yapıyı yenileyerek gelişmeye devam
etmekteyiz.” dedi.
Türkiye de ve dünyada sıkıntısı çekilen otomotiv yedek
parça tedariğinin modern ve teknolojik bir altyapıya kavuşmasını kendilerine misyon edindiklerini dile getiren
Koçan, “Bu amaca yönelik olarak, son araç kullanıcılarından, ürün toptancılarına kadar herkesin elektronik ticaret imkanlarını kullanarak şeffaf bir yapıyla ürün satın
almalarını, ne satın aldıklarını bilmelerini, seçim yapma
özgürlüğüne kavuşmalarını, kendi araçlarını tanımalarını
sağlayacak dev bir veri tabanı oluşturduk. Bu sayede yedek parça ve servis ihtiyacı olan müşterilerimiz aradıkları
ürün ve hizmete kolayca ulaşabiliyor.”

Bekir KA AKAŞ

.buyukanadolukaucuk.com

irket Müdürü

Büyük Anadolu Kauçuk
kaliteyle büyüyor
977 yılında üretime başlayan Büyük Anadolu Kauçuk, Avrupa Standartlarında ürettiği yüzü aşkın
ürün çeşidiyle; ABD, Almanya, Romanya, İran ve
rak başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihracat
yapıyor.
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Kauçuk yedek parça imalatında geniş bir ürün yelpazesi
olan firmanın başlıca ürünleri; jeneratör takozları, anti-titreşim takozları, asansör yedek parçaları, konveyör rulo
lastikler, doğalgaz yedek parçaları, körükler, kaplinler ve
contalar.
Sahip olduğu kalıp atölyesi ve yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile Avrupa Standartlarına uygun üretim yapan Büyük
Anadolu Kauçuk, üretimini kalite kontrol, deneyim, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışı ile sürdürüyor.
SO 9001 ve SO 2008 kalite belgelerine sahip olduklarını belirten Büyük Anadolu Kauçuk Şirket Müdürü
Bekir Karakaş, müşterilerinin isteklerine uygun titreşim
sönümleyici, metalli metalsiz kauçuk üretimi ve bu ürün-

lere ait vulkanizasyon kalıbı, saç kesme ve sıvama kalıbı,
enjeksiyon plastik kalıbı, kauçuk hamuru hazırlama ve
metal kaplama alanında kendi bünyesinde uzmanlaşmış
kadrosuyla sektöre hizmet verdiklerini vurguladı.
Üretimin her aşamasında kalite kontrol işlemi yapıldığını
anlatan Bekir Karakaş, “Vulkanizasyon girecek hamurun
çekme, kopma, aşınma, ezilme değerleri laboratuvarda
test cihazlarında kontrol edilerek onay verilerek üretimi
yapılmaktadır. Basımdan çıkan ürünün ölçü kontrol ve
sertliği kalite kontrol personeli tarafından ürünün teknik
resmine göre kontrol edilip onaylanmaktadır.” dedi.
Üretimde kalite ve standartlara verdikleri önemi vurgulayan Karakaş, “Kalite politikası ve ürün yelpazesi ile müşterilerimizin takdirini alan şirketimiz, müşterilerimizden
aldığı güç ile her geçen gün ürün yelpazesini genişletmeye ve büyümeye devam etmektedir.” değerlendirmesini
yaptı.
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Ne at DEMİ İ

.demirizltd.com

irket Müdürü

emiriz e ticaretle güçlendi
958 yılında Demiriz Ticaret olarak kurulan 2007
yılından itibaren de Demiriz Endüstri Malzemeleri
San. Tic. Ltd. Şti. ismi ile OSTİM de faaliyetlerine
devam eden firma, endüstriyel malzemelerin ticaretini
yapıyor.
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Sızdırmazlık ürünleri ve contalık malzemeler üzerine
ithalat ve toptancılık yapan firmanın ana ürün grubunda
kauçuklu lastik levhalar yer alıyor. Her kalınlıkta, birçok
desen ve renkte lastik levha ihtiyacına cevap verebildiklerini ifade eden Şirket Müdürü Nejat Demiriz, “Salmastra, klingirit ve silikon levhalar gibi yine conta olarak kullanılan malzemeleri de tedarik etmekteyiz. Ayrıca ürün
gamımızda fabrikaların sarf malzemeleri olan yapıştırıcı,
merdiven, bant, eldiven gibi ürünleri de bulundurmaktayız.” dedi.
Faaliyete geçirdikleri
.endustrimalzemesi.com eb
sayfası ile e-ticarete de başladıklarını belirten Demiriz,

. derindenizkaucuk.com

“E-ticaret sitemizde ürünlerimizin detaylı olarak tanıtım
ve anlatımlarını yapmanın yanı sıra, online olarak da
müşterilerimize hizmet edebilmekte ve internet üzerinde
satış yapmaktayız.” değerlendirmesini yaptı.
Üretici firma olmadıklarını vurgulayan Demiriz, mevcut
stokları sayesinde müşterilerinin ihtiyaçlarına en kısa
sürede cevap verebildiklerini anlattı. Müşterileriyle kurdukları güçlü iletişime dikkat çeken tecrübeli iş adamı,
“Sadece ürün pazarlama değil, aynı zamanda satış öncesi
ve sonrası gereken hizmeti de vererek, ihtiyaçlara en uygun ürünü, en uygun koşullarda sunmaya çalışmaktayız.”
yorumunu yaptı.
Üç kuşaktır şirketlerinin devam ettiğini ifade eden Demiriz başarılarının sırrını şu sözlerle dile getirdi: “Şirketimizi bugünlere getirmemizdeki en önemli ve temel faktörler ilk günden itibaren büyük bir titizlikle koruduğumuz
prensiplerimiz; hizmet, kalite ve dürüstlüktür.”

Murat A D N
enel Müdür

erin eniz Kauçuk
metaldeki birikimi sektöre taşıdı
erin Deniz Kauçuk Metal, 40 yıllık metal sektöründeki bilginin kauçuk sektörüne aktarılmasıyla kuruldu. 2011 yılında, Nilüfer Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine başlayan firma, 2015
yılında ise ihracattaki yüzü Deep Sea Rubber Dış Ticaret şirketini hayata geçirdi.

D

Firma, sektörün yenilik ve gelişmelerini yakından takip
edebilmek amacı ile 2016’da OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi ailesine katıldı.
Genel Müdür Murat Aydın, otomotiv, makine, beyaz
eşya, jenaratör, marin, iş makinaları ve asansör endüstrisine yönelik çok çeşitli özel ürünler ile pazardaki yerini aldıklarını söyledi. SO 9001:2015 standartlarına
uygun yüksek ürünler ürettiklerini dile getiren Aydın,
“800m2’lik kapalı alanda vulkanizasyon yöntem ile kauçuk ve kauçuk-metal birleşiminde yüksek teknoloji

kullanarak çeşitli titreşim sönümlendiriciler üretiyoruz.
Geniş ürün gamı zaman geçtikçe artmaktadır.” dedi.
Derin Deniz Kauçuk Metal’in hem kaliteli üretim yaparken, hem çevre sağlık ve güvenlik konularına dikkat
ederek kaliteli ve hesaplı üretim yaptığına işaret eden
Aydın şunları söyledi: “Ürün satışı ve sonrasında müşteri memnuniyeti gözeten firmamız hızla büyümeye
devam etmektedir. Almanya’dan İtalya’ya, İsviçre’den
İsrail’e uzanan büyük bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Müşteri memnuniyetini esas kabul ediyoruz.
İhracatta ana prensibimiz; zamanında teslimat, kalite ve
fiyat istikrarıdır.”
Firmanın üretiminde kullanılan kauçuk çeşitleri: NR
tabi kauçuk, NBR nitril kauçuk, EPDM etilenpropilen
kauçuk, SBR stiren bütadien kauçuk, FKM viton, CR
neopren, MV silikon
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Emira İ EK

.eminipekkaucuk.com

enel Müdür

Emin İpek Kauçuk yatırımla gelişiyor
982 yılında Emira İpek tarafından kurulan, Emin
İpek Kauçuk Plastik Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ağırlıklı olarak enerji sektörüne tedarik sağlıyor. Firma, hidroelektrik santrallerde ve barajlarda, kauçuk baraj kapak contaları, türbin su giriş yatakları,
konik vana contaları, kelebek vana contaları, gezer vinç
tamponları, kauçuk metalli mesnet takozları üretiyor.
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Termik santrallerin kauçuk ve plastik aksamları, maden
ocaklarında kullanılan darbe rulo lastikleri, tamburlar,
kauçuk ve plastik aksamlarının imalatı, tünel kalıplarının
kauçuk takozlarının üretimi ve özel teker imalatları firmanın diğer ürün çeşitleri arasında bulunuyor.
Üretimde kalite konusunda büyük önem verdiklerini ifade
eden Genel Müdür Emira İpek, kauçuk ürünlerinin analiz
raporlarını KOSGEB ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden
aldıklarını vurguladı.
SO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, SO 14001:2004

belgeleri ile kalitesini tescil ettiren şirketin kabiliyetleri
arasında; gemi limanlarında kullanılan kauçuk usturmaça,
atık su tesislerinin kauçuk ve plastik aksamlarının üretiminin ile her türlü kalıp imalatı da bulunuyor.
Doğrudan ihracat yapmadıklarını ancak yurtdışında proje alan firmalar aracılığıyla ürünlerinin dünyanın dört bir
yanında kullanıldığını anlatan Emira İpek, “Bugün aralarında Cezayir, Gürcistan, Ürdün, Pakistan, Azerbaycan,
Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu çok sayıda ülkeye
dolaylı olarak ihracat gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Tüm üretimlerini öz sermaye ile gerçekleştirdiklerini dile
getiren İpek, “Müşterilerden gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla sürekli makine parkımızı genişletiyoruz.
Bütün bunlar, artık bizim mevcut üretim alanımızın da
yetersiz kalmasına yol açıyor. Yakın zamanda geleceğe
güvenle bakarak, üretim alanımızı da hedeﬂerimiz doğrultusunda genişletmeyi planlıyoruz.” değerlendirmesini
yaptı.

Kadir E DAL

.erdalkaucuk.com

önetim Kurulu Başkanı

Erdal Kauçuk
geri dönüşümden
katma değer üretiyor

G

ekonomilere katma değer sağlanıyor. Ülkemizde alanda
faaliyet göstererek ekonomimize katma değer sağlamayı
misyon edindik.” değerlendirmesinde bulundu.

25 yıllık tecrübesiyle hurda kauçukları geri dönüşümle
ekonomiye tekrar kazandıran Erdal Kauçuk Sanayi, kauçuk sektöründeki hammadde bağımlılığının çözümüne
katkı sunarken, atıkların çevreye verdiği zararı da en az
seviyeye çekiyor.

Piyasadan ömrünü tamamlamış ve atık lastikleri toplayarak geri dönüşüm işlemine tabi tutuklarını anlatan Kadir
Erdal, “Bu atıkların çöp olmasını engelleyerek doğanın da
zarar görmesini önlüyoruz. Ayrıca ekonomimize de yeni
ürünler kazandırıyoruz. Atık lastiklerin bir kısmı hayvan
yatağı olarak, kalan kısmını hamur haline getirerek conta,
takoz, tambur gibi hammaddesi dışa bağımlı ürünlerin ülkemizde üretilmesini sağlıyor, ülke ekonomimize katma
değer sunuyoruz.” dedi.

eri dönüşüm alanında çalışan ve kauçuk atıklarını
ekonomiye geri kazandıran Erdal Kauçuk, conta, takoz, tambur gibi hammaddesi dışa bağımlı
ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlayarak ülke ekonomisine katma değer kazandırıyor.

Tecrübesiyle sektörün öncü firmaları arasında yer alan
Erdal Kauçuk, geri dönüşümle ekonomiye kazandırırken
üniversitelerle de bilgi paylaşımında bulunuyor. Geri dönüşüm işleminin ekonomiye olan katkılarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Erdal, “Değişen ve gelişen
dünyada artıkların çöpe atılma devri sona erdi. Bunun yerine, kullanılan ürünler geri dönüşüme tabii tutularak tekrardan yeni alternatif ürün haline getiriliyor. Bu sayede

Üniversite sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapan Erdal,
“Sektördeki tecrübelerimizi İstanbul Kauçuk Derneği,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,
Bursa Teknik Üniversitesi ile yaptığımız işbirlikleriyle
akademik dünyaya da aktarıyoruz.” mesajını verdi.
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Adem G K EK

. okcekmakina.com

irket Müdürü

Gökçek A. .’nin ihracatı
kıtaya yayıldı
968 yılında faaliyete başlayan Gökçek A.Ş., kauçuk,
plastik, metal ve alüminyum endüstri ürünlerinin
üretim ve satışını gerçekleştiriyor.
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Kaliteyi, eksiksiz ve zamanında teslimi ilke olarak benimsediklerini ifade eden Şirket Müdürü Adem Gökçek,
“Firmamız, Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olmuştur. 48 yılı aşkın tecrübesi ile iş makineleri yedek parça
ve sızdırmazlık elemanları, vibrasyon takozları, savunma
sanayi ekipmanları, tıbbi cihaz yedek parçaları, karayolları sinyalizasyon grupları, aydınlatma armatürleri ve
otomotiv yedek parça üretimi yapmaktadır.” dedi.
Yurtdışı pazarında MAG markası altında 5 kıta 56 ülkeye
direkt ihracat yaptıklarını anlatan Gökçek şöyle konuştu:
“1968 yılından bugüne imza attığımız başarılara her gün
yenisini ekleyerek siz değerli müşterilerimize daha iyi
hizmet verebilmek için yolumuzda emin adımlar atmaktayız. Katıldığı uluslararası fuarlarda kalitesi ile beğeni

. ulhankaucuk.com

toplayan ürünlerimizi yeni pazarlara sunmak ve yeni üretim teknolojilerini takip ederek farklı ve yeni ürünlerin
siz müşterilerimize sunulması hedeﬂerimiz arasında yer
almaktadır.”
Adem Gökçek, sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi prensip
alarak müşterilerin istediği şartlardan daha kaliteli, hızlı
ve güvenilir ürünler sunarak sektördeki yerlerini her geçen gün yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.
Başarılı yönetici, kalite politikalarının ana prensiplerini
şöyle sıraladı: Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
sektörde lider firma olabilmek için bütün şartları yerine
getirmek ve uygulamak, üretimde verimliliği sağlamak,
tüm çalışanlarımızın kalite yönetim sisteminin gelişmesine katılımın sağlamak, teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip ederek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak,
çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı ve uygun eğitimler sağlamak, topluma ve çevreye saygılı olmak.

Turan DE İ MENCİ
önetim Kurulu Başkanı

Gülhan edek arça’nın ürünleri
ülkede
0 yıllık tecrübesiyle iş ve inşaat makineleri sektörüne kauçuk yedek parça üreten Gülhan Yedek
Parça İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. 65 ülkeye ihracat yapıyor.
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İş ve İnşaat makineleri sektörüne kauçuk yedek parça
üreten Gülhan Yedek Parça, 40 yıllık tecrübesiyle sektörün lokomotifi konumunda. 6 bin m2’lik kapalı üretim
tesisinde kauçuk yedek parçanın haricinde plastik ve
poliüretan keçeler ile sipariş üzerine yedek parça dizaynı ve imalatı da yapan firma, rotasını savunma sanayiine
çevirerek Aselsan’ın onaylı alt tedarikçisi oldu.
SO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TSE belgelerine sahip olduklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Turan Değirmenci, “kalitenin korunması ve sürekli
iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin geliştirilmesinin devamını sağlamak ve hatasız üretim değişmeyen

politikamızdır.” dedi.
Ürünlerini periyodik olarak kendi laboratuvarlarında
testlere tabi tutarak kontrol ettiklerini belirten Değirmenci, “Her türlü kauçuk ve plastik kalıbı dizaynı ve
imalatı yapabilecek makine ve ekipmana sahip kapasitedeki kalıp imalathanemiz mevcut. Uzman personel,
kaliteli hammadde ve tecrübe ile ürünlerimizin kalitesi
garanti altına alınmıştır.” değerlendirmesini yaptı.
40 yıllık tecrübeyle sektörün lokomotiﬂerinden biri olduklarını dile getiren Değirmenci sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürünlerimiz Türkiye genelinde kullanılmakta
olup; Almanya ağırlıklı olmak üzere Amerika, Rusya,
Suudi Arabistan, Güney Kore, Singapur gibi yaklaşık
65 ülkeye de ihraç edilmektedir. Ürdün, Suudi Arabistan, Libya, Mısır, Azerbaycan ve Güney Kore de de bayilerimiz bulunmaktadır.”
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Adife A KA

.naturelrubber.com

enel Müdür

aturel Kauçuk savunmaya
milli yedek parça üretiyor

N

aturel Kauçuk Sızdırmazlık Elemanları Sanayi,
sektördeki 15 yıllık mesleki tecrübeyle üretim
dünyasına katılan hem kadın girişimcilik hem de
başarılı KOBİ örneklerinden.
2011 yılından itibaren, ürünlerini bilgiye dayalı kalite anlayışı ile müşterilerine ulaştıran firma, üretiminde odak
nokta olarak savunma sanayiini seçti. Kritik alanda ihtiyaç duyulan yedek parçaları milli olarak üreten Naturel
Kauçuk, talebe göre özel üretimler de yapıyor. Faaliyetlerine Ar-Ge çalışmalarıyla hız veren firma, sektörde alışılmış ve geleneksel üretim bandının dışında daha teknolojik ve altyapısı tamamen bilgiye dayalı üretimlerle dikkat
çekiyor.
Geleceğe yönelik planları hakkında bilgi veren firmanın
kurucusu ve Genel Müdürü Adife Aykaç, savunma sanayii ihracatında Türkiye’nin 2023 ihracat hedeﬂerine katkı sağlamayı ve yurtdışında savunma sanayiine yönelik
üretim tesisleri kurmayı hedeﬂediklerini anlattı. Aykaç,
“Ülkemizin savunma sanayiine yönelik ithal ettiği tüm

kauçuk yedek parçaları bünyemizde üretip millileşme sürecinde aktif bir rol almak istiyoruz.” mesajını verdi.
Endüstriyel pazara da hizmet ettiklerini açıklayan Aykaç,
hizmet sundukları sektörün önemine, “Savunma sanayi
çok ciddi bir pazar oluğundan dolayı emin adımlarla ilerlemekteyiz.” sözleriyle temas etti.
İstihdamda mesleki yeterliliği ön planda tuttuklarını açıklayan Adife Aykaç, gerekli eğitimleri firmada bulunan
Kauçuk Teknolojileri Uzmanı tarafından verildiğini belirtti.
Aykaç kauçuk sektöründeki en büyük sorunu; ‘bilinçsiz
tüketim ve satın alma koşulları’ olarak gösterdi. Deneyimli sanayici şunları kaydetti: “Maalesef tüketiciler kauçuğun hammadde özellikleri ve kullanım koşulları hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Bu durum üreticiyi
kalite ve yüksek performans yerine tamamen düşük kalite
ve minimum fiyat üzerine yönlendirmektedir.”

atih Ü EN

.orenkaucuk.com

önetim Kurulu Başkanı

ren Kauçuk talep edilen
özelliklerde üretim yapıyor
Üretim serüvenine 1972 yılında başlayan Ören Kauçuk
İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 20 kişilik uzman kadrosu ve yönetimiyle birlikte pek çok sektöre optimum kalitede ürün
sunarak yoluna devam ediyor.

üzere istenilen uzunlukta üretilebilmektedir.” dedi.

1000 m2 kapalı ve 500 m2 açık alanı ile faaliyet gösteren
Ören Kauçuk, iş makineleri yan sanayi, otomotiv yan sanayi, makine endüstrisi, inşaat, gıda vb. pek çok sektöre
üretim yapıyor.

Ürettikleri ürünlerde; NR, SBR, EPDM, CR ve birçok
kauçuk türlerini müşterilerin talepleri doğrultusunda
karşıladıklarını ifade eden Üren, “Makine ve teknoloji
yatırımları ile üretim kapasitesini ve sunduğu hizmet ile
müşteri portföyünü sürekli zenginleştiren firmamız, ürün
yelpazesini genişletmeye yönelik çalışmalarına da hız
kazandırmıştır.” yorumunu yaptı.

Üretim yetenekleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Üren, “Tesisimizde değişik ebatlarda hidrolik presler mevcut olup, en küçük parçadan 1600 2000
mm büyüklüğe kadar her türlü kauçuk imalatı yapılmaktadır. Levha kauçuk imalatında ise 1550 mm rulo olmak

Uzman kadrosu ve sektördeki tecrübesiyle kaliteyi ve
müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutarak üretimine devam eden Ören Kauçuk, Ankara Sanayi Odası
Kapasite Raporu ve SO 9001:2008 kalite güvence belgelerine sahip.

ESKİ SİTENİZE VEDA EDİP YENİ TEKNOLOJİ İLE TANIŞIN

0312 385 58 20-21
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önetim Kurulu Başkanı

zdekan Kauçuk
inovatif ürünleriyle ilkleri başardı
982 yılında Mustafa Korkmaz tarafından kurulan
Özdekan Kauçuk’un üretim serüveni kauçuk lastik
ayakkabı imalatı ile başladı. İkinci kuşakla birlikte
kurumsallaşma yolunda hızla ilerleyen firma, 1991’de
endüstriyel kauçuk yedek parça imalatına geçiş yaptı. Kauçuğun geniş bir alana hitap etmesi ve talep artışı sonucu
üretim yelpazesine; titreşim takozları, körük lastikleri,
kaplin lastikleri, fitil üretim çeşitleri, çocuk oyun parkları, konveyör yürüyüş lastikleri ve özel imalat kauçuk
parçalar eklendi.

1

2000’li yıllarda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermeye başladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya
Korkmaz, “İlk olarak Çukurova Üniversitesi Zootekni
Bölümü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle ‘hayvan yatakları’ adında pazara yeni ürün kazandırdık. Bunu birçok kurumla işbirliği içerisinde savunma
sanayiine proses parçaları üzerine inovatif çalışmalar ve
üretimler izledi.” dedi.
SO 9000 SO 14001 SO 18001 kalite belgeleri ile mar-

.tambursan.com.tr

ka tescil belgesi sahibi Özdekan Kauçuk, karayolları köprülerine elastomer mesnetler, kayar mesnetler ve teﬂonlu
mesnetler de üretiyor. ODTÜ’nün akademik rehberliğinde TÜBİTAK destekleri kapsamında; kurşun çekirdekli
ve bilyalı çekirdekli deprem titreşim takozlarını sektöre
kazandıran firma, bu ürünleri de başarıyla devreye aldı.
Büyüyen kapasiteyle birlikte yatırımların arttığını dile
getiren Korkmaz, 2005’de gerçekleştirdikleri atış poligonlarında kullanılan kurşun tutucu çalışması ile yurtiçi
ve yurtdışına çok sayıda tedarik sağladıklarını kaydetti.
Üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç ettiklerini anlatan Yusuf Ziya Korkmaz şöyle konuştu: “Geniş ürün
gamı ile yıllık 2000 ton kauçuk işleyebilecek kapasitemiz
ve çözüm odaklı geniş mühendislik kadromuzla 44 ülkeye resmi ihracatımız var. Son yıllarda kauçuk sektörünün
Türkiye içinde imalat kapasitesi gelişiyor. Bilgi, tecrübe
ve Ar-Ge faaliyetleri ile uluslararası pazarlara yeni ürünler sunarak fırsatlar elde edebiliriz.”

Ez in ğünç D

AN

irket Müdürü

Tambursan kadın liderliğinde büyüyor

S

ektörün genç ve dinamik firması Tambursan, Ezgin Öğünç Durhan tarafından 2010 yılında kuruldu.

Kauçuk sektöründe Türkiye’de ve dünya’da bilinen
tek kadın işletmeci olduğunu ifade eden Şirket Müdürü
Durhan, kauçuk sektörünü tercih etmesinde, babasının
uzun yıllar sektörde faaliyet göstermesini ve kardeş firma olan Öner Kauçuk Sanayi firmasının desteklerinin
etkili olduğunu ifade etti.
Kurulduğu yıllarda ilk olarak tambur ve boru kauçuk
kaplama ile üretime başlayan firma, gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Bugün kabiliyetleri arasına talaşlı
metal imalatını da ekleyen Tambursan, üretim alanlarını
genişletiyor.
Faaliyetleri hakkında bilgi veren başarılı iş kadını,
ağırlıklı olarak maden ocakları, kömür ocakları, kırma
eleme tesisleri, iş ve inşaat makineleri yedek parçaları,
gıdaya uygun kauçuk kaplaması, yer altında ve yer üzerinde bant sistemlerinde çalışan özel imalatlar ile rulo
ve tambur üretimini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kauçuk sektöründeki küresel gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren başarılı iş kadını, “Yurtdışındaki yeni makineleri takip ediyor, çalışma prensiplerini
gözlemliyor ve kendi firmamda eksik olanları uyguluyorum. Gördüğüm güzel gelişmeleri personelimle de
paylaşıyorum.” dedi.
Aynı zamanda OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Durhan, küme faaliyetlerinin KOBİ ler üzerindeki yararlarına temas etti.
Kümede sektör paydaşlarıyla sürekli bir araya geldiklerini vurgulayan başarılı iş kadını, “Meslektaşlarımla
düzenli olarak toplantı yapıp kendimizi ve sektörü nasıl canlı tutarız, nasıl gelişiriz ve geliştiririz diye birbirimizden fikir alışverişinde bulunmaktayız.” bilgisini
paylaştı.
Şirketinin hedeﬂerini paylaşan Durhan, maden fuarlarının aktif bir katılımcısı olduklarını aktardı. OSTİM li
sanayici “En büyük hedefim bu sektörde Tambursan firmasının yurt içinde ve yurt dışında ismini duyurmaktır.
Bayan işletmecisi olduğum Tambursan temiz, titiz ve
güler yüzlü çalışmayı ilke edinmiş bir firmadır.” değerlendirmesini yaptı.

Kauçuk 2016 Özel Sayı
.zaferkaucuk.com.tr

Osman KESKİNKA AE
enel Müdür

afer Kauçuk geniş makine parkıyla
hizmet sunuyor
958 yılında Zafer Ayakkabı ismiyle lastik ayakkabı
üretimine başlayan firma, 1992 yılında Zafer Kauçuk Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne dönüşerek faaliyetlerini kauçuk sektörüne yoğunlaştırdı.
Dürüst çalışma ilkesi ve toplam kalite anlayışı ile çalışmalarını yürüten Zafer Kauçuk, sürekli Ar-Ge faaliyetleri
ve kalite standartların uygun üretimi ve yarım asırlık tecrübesiyle sektörde faaliyetlerini sürdürüyor.

Profesyonelce yürüttükleri üretim faaliyetleri ile hizmet
öncesi ve hizmet sonra müşteri memnuniyetini sağlamak
için tüm enerjileriyle çalıştıklarını vurgulayan Keskinkayaer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ömrünü tamamlamış lastiklerden geri dönüşüm tesisimizde, kendi ürünlerimizde
kullanmak üzere rejenere hamur yapmaktayız. Konveyör
taşımacılık sektöründe darbe dönüş lastikleri de üretmekteyiz.”

Genel Müdür İbrahim Osman Keskinkayaer, sektörün
öncü kuruluşlarından olmak üzere atmış oldukları adımların etkili sonuçlar vermesi ile büyüdüklerini ifade etti.
Çalışmalarının kauçuk sektöründeki faaliyet alanında
firmayı lider konuma taşıdığını vurgulayan Keskinkayaer, “Müşteri memnuniyetinin bilincinde olarak müşteri
odaklı çalışmalarımızı üst seviyeye taşımak için daha çok
çalışıyoruz.” dedi.

Sahip oldukları makine parkı ile pek çok farklı sektöre de
iş yaptıklarını dile getiren Osman Keskinkayaer, makine
parkında bulunan preslerini şu şekilde sıraladı: “2000
2000 800 ölçülerinde 6 pistonlu kauçuk presi 1 adet.
1500 1300 800 ölçülerinde 2 pistonlu kauçuk presi
2 adet ve 600 700 600 ölçülerinde 1 pistonlu kauçuk
presi 10 adet.”

1

2
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atırımcıları ve ihracatçıları esas alacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli

“SANA İDEKİ GELİŞMELE İ
OSTİM’DEN TAKİ EDİ O M”

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
Bülent Gedikli, OSTİM’de düzenlenen
programda Bölge Yönetimi,
Kümelenme Yönetimleri, Kooperatif
Başkanları, firma temsilcileriyle bir
araya geldi. Bülent Gedikli,” OSTİM
bizim için adeta bir laboratuvar
gibi; ekonominin, sanayinin, bu tarz
gelişmelerin en iyi takip edildiği yer
olarak ben OSTİM’i görüyorum.” dedi.
Yatırıma ve ihracata dayalı bir
büyüme anlayışı içerisinde yola
devam edileceğini kaydeden Gedikli,
“Yatırımcılarımızı ve ihracatçılarımızı
esas alacağız. Her ne yapıyorsak
onlara destek vermek üzere bunu
yapacağız.” açıklamasında bulundu.
Bülent Gedikli, birilerinin kurlar
üzerinde spekülasyon, manipülasyon
yaparak sürekli bir kriz algısı
oluşturmaya gayret edeceklerini
vurguladı, şu anda Türkiye’de
yapılanın psikolojik fiyatlama
olduğuna dikkat çekti.

G

edikli, programda Türkiye
ve dünyadaki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, sanayi, üretim ve
KOBİ’lere ilişkin görüşlerini paylaştı. Bülent Gedikli ayrıca firmaların
taleplerini dinledi.

“ azılanlar sokağa hızlı intikal
etmiyor”
Programın açılışında konuşan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ülkedeki sorunlara çözüm noktasında sanayi ve üretimin
başlıklarına işaret etti. Aydın, “Ülkenin bir şekilde kurtuluşunun, çaresinin burada olduğunu, başka bir yo-

lunun olmadığını söylüyoruz. Bunun
rant ekonomisiyle, ithalatla ülkenin
kalkınamayacağını, gelişemeyeceğini, sürdürülemeyeceğini hep söylüyoruz.” dedi.

Zaman zaman arayıp aylık elektrik
faturasını soruyorum; ne kadar elektrik faturası var? Ona göre sanayideki gelişmeleri önceden yakalamaya
gayret ediyoruz.” dedi.

Aydın, devamında şunları kaydetti:
“Bunlara cevap olarak ülkemizde
siyasetin bu konudaki ciddi yaklaşımlarını da takip ediyoruz ama bizim genel olarak; şahsen benim bir
cümleyle söylemem gereken şey bu
yazılanlara denk düşmüyor. Yani
yazılanlar, sokağa hızlı intikal etmiyor. Evet diyoruz biz, tamam bunun
çözümü bulunmuş, bu yapılmak için
karar alınmış, yazılmış, Bakanlar
Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu
kayıtlarına geçmiş tamam. ‘Bu bizim
sokağa ne zaman gelecek?’ dediğimiz zaman buralarda biz yeterince
hayata geçmediğini görüyoruz.”

Türkiye’nin 2013’ten bu yana belli
bir süreci yaşadığına dikkat çeken
Gedikli, konuyu şöyle özetledi: “Artık bunları herkes gördü. En başta
konuştuğumuz, anlattığımız şeyleri
belki bazıları inandırıcı bulmadı ama
sonra neyin ne olduğunu gördük. En
fazla 15 Temmuz gecesi bunu görmüş olduk. Bazı odaklar Türkiye’de
adeta iyi bir şey asla olmasın diye
uğraşıyorlar. İyi bir şey varsa onu
doğmadan katletmeye, boğmaya
çalışıyorlar. Böyle odaklar var. Küresel ekonomik gelişmeler ortada,
Türkiye’nin geldiği nokta ortada.
Dev projeler var, birçok yatırım, girişim var. Hizmete sokulan projeler
var. Tabii yapma irademizle devam
ediyor. Fakat bu odakların farklı
dertleri var, bunların derdi başka.”

“OSTİM bizim için laboratuvar ibi”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, sözlerinin başında
OSTİM’in Türkiye ekonomisindeki
yerini vurguladı. Gedikli, “OSTİM
bizim için adeta bir laboratuvar gibi;
ekonominin, sanayinin, bu tarz gelişmelerin en iyi takip edildiği yer
olarak ben OSTİM’i görüyorum. En
başından beri de bu takibi yapıyoruz.

“Türkiye’de yapılan şey
psikolo ik fiyatlamadır”
Birilerinin Türkiye’ye sürekli ‘Yüksek faiz, dışarıdan sıcak para, ucuz
ithalat, tüketimi pompala’ anlayışını
empoze etmeye çalıştığını anlatan

“Ü ETİMİN AN NDA
Terör ola larının Türki e i içe ka at
mak için or ani e edildi inin altını çi en
Bülent edikli a anlar arkasındaki
eller o lo iler Türki e içine ka ansın
etra ındaki elişmelerle il ilenemesin
Tamamen kendi dertleri le sorunları la
u raşmak orunda kalsınlar sikolojileri
motivas onları kalmasın maç u ma
i unlara asla rim verme e e i
de erlendirmesini a tı

“ Aİ TÜ Kİ E’NİN
GELECE İ İLE
ALAKAL ”
Ekonomide sürekli bir operasyon
yapıldığını, kurlara takla attırılarak
faiz çakmaya çalışıldığını ifade eden
Bülent Gedikli, “Bunu daha önce de
yaptılar. Aynı döngüye Türkiye’yi
mahkum etmeye çalışıyorlar, bir kısır
döngü oluşturmaya çalışıyorlar. Bu
faiz meselesi çok önemli bir mesele.
Öyle basite indirgenebilecek bir mesele değil. Bu aslında Türkiye’nin
geleceği ile alakalı, sizin gibi ekonominin temellerini oluşturan yatırımcılarımızın geleceği ile ihracatımızla
alakalı bir konu. ‘Kurlara takla attıralım, böylece ekonomiye de acaba bir
takla attırabilir miyiz?’ bunun gayretini ortaya koyuyorlar.” dedi.

Gedikli, şu görüşlere yer verdi: “Biz
de diyoruz ki, ‘Hayır Bundan sonraki süreç böyle olmayacak, başka türlü olacak’ Nasıl olacak? Yatırıma ve
ihracata dayalı bir büyüme anlayışı
içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Yatırımcılarımızı ve ihracatçılarımızı esas alacağız. Her ne yapıyorsak onlara destek vermek üzere bunu
yapacağız. Bunlar başat rolü oynayacak. Tüketim yine olacak elbette,
ithalat yine olacak ama ekonominin
dinamosunu bunlar oluşturmak durumunda. Bunun için de faizin düşük
olduğu, kurların da daha gerçekçi
olduğu bir sistem. Ki son zamanlarda ortaya çıkan durum da bu aslında. Yapısal reformlar diyoruz; aslen
yapısal reformun birinci maddesi
gerçekleşti. Burada sorun kurların
hareketli olması. Yani onun belli bir
noktada artık belli banda oturması lazım. Oturduktan sonra belli şeylerin
daha iyiye doğru gittiğini hep beraber göreceğiz.”
Birilerinin kurlar üzerinde spekülasyon, manipülasyon yaparak sürekli
bir kriz algısı oluşturmaya gayret
edeceklerini kaydeden Bülent Gedikli, “Şunu net olarak söyleyeyim;
şu anda Türkiye’de yapılan şey psikolojik fiyatlamadır.” açıklamasında
bulundu.

”

Türki e nin ekonomisinin çok da a
üçlü ale elmesi erekti ini atırlatan
edikli Bunun da ö ellikle imalat sana i
ü erinden ürümesi la ım Bi üretimin
anında ı eni sektörler ü erinden i er
reka et di e e imi ir dönem aşlı or
Türki e olarak i im unu üretim imalat
sana i ve atırım ı ü erinden süratle
akalamamı la ım Bunu da si lerle
era er aşara a ımı ı düşünü orum
i adelerini kullandı

Bülent Gedikli
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Kümelerin çatı kuruluşu yol haritasını çizdi

AKİ ’TE ENİ D NEM ENİ EDE LE
Türkiye’deki kümeler ve küme
girişimleri arasındaki işbirliği ve
koordinasyonun sağlanması amacıyla
kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği
Platformu (AKİP) 4. Toplantısı
OSTİM'in ev sahipliğinde gerçekleşti.
Platformun yeni dönem yol haritasının
konuşulduğu toplantıya, ülke
genelinden 41 kümelenme kurumsal
katılım sağladı.

T

üm kümeler ve küme girişimlerinin doğal üye olarak kabul edildiği AKİP in Ankara
buluşmasında; bakanlık, kalkınma
ajansı ve üniversite temsilcileri ile
sanayi, ticaret odası, kümelenme yönetimlerinden 95 katılımcı yer aldı.
Toplantıda AKİP’in yeni dönemdeki
faaliyetlerini koordine edecek 7 kişilik İcra Kurulu oluşturuldu.

Ortak niyet ve kurallar yeniden
tanımlanacak
OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, çeşitli sektörlerden
41 kümelenmenin kurumsal katılın
sağladığı toplantıda AKİP hakkında
bilgi verdi. Karaosmanoğlu, platformun ileri hedeﬂerini şöyle aktardı: “Bölgesel kalkınma modeli olan
kümelenme çalışmaları hakkında
farkındalık yaratmak, Türkiye’de
yaygınlaştırmak ve geliştirmek. Merkezi, yerel otoriteler ve üniversiteler
ile ilişkilerin geliştirilmesine destek
vermek, kümeler ve küme girişimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve
yeni kümelerin gelişmelerine teşvik
etmek ve destek olmak. Kümeler arası işbirliklerini, iş ortaklıklarını artırmak ve ortak projeleri geliştirmek,
sunmak ve yürütmek, uluslararası
işbirliği ağ ve platformlarında etkin
yer almak ve kümelerin uluslararası
tanıtımını yaparak küresel değer ve
tedarik zincirlerine eklenmesini sağlamak, ulusal kümelenme politikası
ile destek modellerinin geliştirilmesi
ve uygulanmasına katkı vermektir.”
Gülnaz Karaosmanoğlu, kurulduğu
günden bu yana geçen süre içinde,
bazı küme ve küme girişimlerinin çalışmalarını sonlandırırken çok sayıda
yeni küme girişiminin oluştuğuna
dikkat çekti. Karaosmanoğlu, her bir
küme hakkında karşılıklı bilinirlik
ve görünürlüğü sağlayarak süreçte
beraber ilerlemek için ortak niyet ve
kuralların yeniden tanımlanarak yürürlüğe konulmasının hedeﬂendiğini
bildirdi.

“ ekabet ücünü artırmada
önemli araç”

“Kalkınma a ansları 0 kümeye
destek sağladı”

Toplantının ev sahibi OSTİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
Türkiye’deki kümelerin, kendini
küme olarak tanımlayan URGE projelerinin iş birliği ve güç birliği yapmalarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Dairesi Uzmanı
Filiz Alsaç, Kümelenme Yönetişim
Modeli’nden bahsetti. Alsaç modeli; ulusal kümelenme politikaları
çerçevesinde paydaşlar arasındaki
ilişkilerin ve kullanılacak araçların
tanımlanması olarak açıkladı. Modelin temel amacını ise şöyle özetledi:
“Rekabet edebilirliği artırmaya hizmet eden kümelenme politikalarının
etkin bir şekilde uygulanmasının
sağlanmasıdır.”

Aydın, şunları kaydetti: Buradan
bölgemiz, şirketlerimiz, ülkemiz için
katma değer oluşturmamız gerekiyor. AKİP, OSTİM’e ait bir organizasyon değil; bütün kümelerimizin,
kuruluşlarımızın ortak platformudur.
Biz bu platformun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bugünlerde
birbirimize sarılarak çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizi yöneten bürokrasimize, Hükümetimize, Devletimize taleplerimizi,
isteklerimizi anlatma açısından bu
platformun önemli olduğunu düşünüyorum.
Bundan sonrası için; hem şirketlerimizin hem kümelerimizin hem de
bölgemizin kalkınmasında, gelişmesinde, rekabet gücünü artırmada
önemli araç olan kümelerin; daha ileri taşınması noktasında gönül birliği
yapalım düşüncesiyle yeniden yola
çıkmaya karar verdik. Birbirimize
enerji vererek tempomuzu artıralım
diye düşündük.”
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk’ün moderatörlüğünde yürütülen toplantının
‘Küme ve Küme Girişimleri’ oturumunda 40 kümelenme tanıtımlarını
ve projelerini paylaştı.

Bakanlık temsilcileri kümeleri
değerlendirdi
AKİP toplantısının, kamu temsilcilerinin konuştuğu ‘Kamu Kümelenme Politika ve Destekleri Gelişmeler, Bilgilendirme ve Öneriler’
oturumunda; Türkiye’de kümelenme
faaliyetlerinin son durumları, mevcut projeler ve beklentiler tartışıldı.
Toplantıda Kalkınma, Bilim Sanayi
ve Teknoloji ile Ekonomi Bakanlığı
temsilcileri kümelerle ilgili izlemimler ve istatistiki bilgileri paylaştı.

Filiz Alsaç, Kalkınma Ajanslarının
kümelenme desteklerine ilişkin olarak da bilgiler aktardı. Buna göre
2013 yılında UNDP ile işbirliği halinde 81 kümenin, 2016 yılında da
109 kümenin analizi yapıldı. Kalkınma ajansları, bugüne kadar 40 kümeye ve küme kapsamındaki 2.445
işletmeye teknik ve mali destek sağladı.

“Kalkınma için sanayileşme
dışında alternatif örmüyoruz”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kümelenme Politikaları Uygulama
ve Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Arıcan, bu tip çalışmaların sıkça
yapılarak etkin bir paylaşım sistemine geçilmesi ülkemiz açısından çok
önemli olduğuna işaret etti. “Önümüzü uzun vadeli olarak görmemiz
lazım; 5-10 sene sonra ne yapacağımızı planlamalıyız.” İfadelerini
kullanan Arıcan’ın görüşlerinin ana
hatları şöyle: “Üretim organizasyonel yapısı ve firmalar arası bilgi akışı
noktasında kümelenmeler önemli.
Rekabetçiliğimizi artırmalıyız. Bunun için bilgiyle ihtiyacımız var.
Teknokentlerle, üniversitelerle işbirliği içinde olmak gerekiyor.
Kümelenme destek programı; kümelenme konusunda birçok projenin
eşzamanlı yürüdüğü nadir programlardan. Burada, bir çıktının diğer
projeye etkisi çarpan etkisi oluşturuyor. İş planı ve somut çıktıları olan
projeleri desteklemek daha önemli.
Rekabetçilik değerlendirmesinin ön
planda olduğunu unutmayalım.

Kümelenmelerde temel olarak; atılması gereken profesyonel adımların
neler olması gerektiğine karar verilmesi gerekiyor. Bu çalışmaların
AKİP tarafından organize edilebileceğine inanıyorum. AKİP’in yaklaşımıyla altyapı oluştuğunu düşünüyorum.
Bakanlık olarak, bir ülkenin kalkınması için sanayileşmesinin dışında
alternatif görmüyoruz. Bugüne kadar Bakanlık olarak ne zaman aransak, bizden ne zaman destek istense
kümelerin yanında olduk.”

“17 pro e devam ediyor”
Ekonomi Bakanlığı KOBİ Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı İhracat Geliştirme Uzmanı Oktay Erkılıç, URGE kapsamında 176 proje
devam ettiğini, yeni başvurular olduğunu anlattı. Bu projelerden 4.200’e
yakın firmanın yararlandığını dile
getiren Erkılıç, “Bugüne kadar 114
proje tamamlandı ve 2.000 firma
bundan yararlandı. URGE tebliğinde
değişiklik yapan tebliğ yayınlandı.
URGE Projeleri süreleri 3 yıldan 5
yıla çıkarıldı. Tanıtım faaliyetleri
bütçeye eklendi. Faaliyetlerin ardından destek ödemeleri başvuruları 3
aya, dosya eksiklerini tamamlama
süresi 2 aya indirildi.” dedi.

G

ÜŞLE

Tü el kişilik çalışmaları a ılmalı
ederas onlaşma
İletişim kanallarının ve iş irli i
to lantılarının derinlemesine devam
ettirilmesi
Kalkınma ajanslarının insan ka nakla
rı la kümeler etkin çalışmalar a malı
Kümeler ortak rojeler a a ilir Ortak
iş lanları eliştirile ilir
Kurumsallaşan kümeler eni kümeler
le te rü elerini a laşa ilir
Sürdürüle ilirlik için kümelerin dernek
leşme ve kurumsallaşma süreçlerine
destek verile ilir
Kİ devlet kurumları la ilişkilerde
akti rol ala ilir
Kamu tara ından verile ek desteklerde
kümelerin de erlendirilme kriterleri
elli ir standart do rultusunda
dü enlenmeli
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Alimar eneratörde dünya markası oldu
Türk ekonomisinin yarım asrı geride
bırakan firmalarından Alimar, ülkeye
katkılarını yatırımla sürdürüyor. 13 yıl
önce jenaratör dünyasına adım atan,
ihracatını büyüten firma, Balıkesir’de
yen tesisinin kurdelesini kesti.
956 yılında Ankara’da ticari hayata başlayan Alimar Makina,
2003 yılında Alimar eneratör şemsiyesi altında jeneratör imalatına
başladı. Talep genişledikçe yatırım
süreçlerini hızlandırdıklarını belirten
Ankara Bölge Müdürü Hatibe Yardımcı, “2016 yılının başında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde 45
bin m2 alana kurulu modern jeneratör
üretim tesislerini tamamladık.” dedi.
Açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü tarafından yapı-

1

lan Balıkesir OSB’deki tesislerin ilk
etabı yıllık on bin adetlik kapasiteye
sahip.
Yardımcı, yeni üretim tesisinin; kaliteli, hızlı ve verimli üretimde çıtayı
yükselteceğini, sürdürülebilir büyüme, müşteri memnuniyeti ve ülke
ekonomisine katkının artacağını dile
getirdi.
Geçen yılın ikinci 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran firmanın
ürünleri arasında; 3-3000 KVA güç
aralığında benzinli ve dizel jeneratör
grupları, kaynak jeneratörleri, mobil
aydınlatma setleri bulunuyor.

Acil durumun ener i kaynağı

oluşan satış sonrası servis ekibi ve
yedek parça stokları ile 24 saat kesintisiz hizmet vermekteyiz.”

edefler
2017 için mevcut üretim bandına
yeni ürünleri eklemeyi planladıklarını söyleyen Hatibe Yardımcı, “Benzinli ve dizel jeneratör yanında doğal
gazlı jeneratör imalatı için hazırlıklarımız devam etmektedir. Ayrıca
özel jeneratör projelerine ait Ar-Ge
çalışmalarımız da devam etmektedir.
Ulaştığımız yeni ihracat pazarlarımızın gelişmesini ve ihracat kapasitemizi daha ileri taşımayı hedeﬂiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut ihracat pazarlarının geliştiren Alimar eneratör’ün, ülkemizde
ve dünyada prestijli projede yer aldığını kaydeden Yardımcı şunları söyledi: “Müşterilerimiz, yaptıkları tercih ile öncelikle hızlı, kaliteli ve
etkin bir satış sonrası desteğe
ve hizmete sahip olurlar. Zira
jeneratör acil durum enerji
kaynağıdır, gerekli olduğunda
hizmet etmez ise amacından
uzaklaşır. Bu anlayış ile uzman ve tecrübeli mühendisler,
teknikerler ve teknisyenlerden

Berdan Cıvata nükleer santrallere
yüzde yüz yerli üretim yapacak
saMARK
AD 2000
ve Ü gibi
önemli kalite belgelerine sahip olan
ilk firmalardan biri olduklarına anlattı. Kurdukları test laboratuvarının
TÜRKAK’tan akredite olduğunu
vurgulayan Şemsi, “Böylece SO
EN 17025’e göre uluslararası geçerliliğe sahip test raporu düzenlemeye
yetkili Bağlantı Elemanları sektörünün Akredite bir laboratuvara sahip ilk ve halen tek firması Berdan
Cıvata’dır.” değerlendirmesini yaptı.

Mega yapılarda kullanılan bağlantı
elemanlarını üreten Berdan Cıvata,
nükleer santral projelerinde
ihtiyaç duyulacak cıvata ve somun
ihtiyaçlarını yüzde yüz yerli
karşılamak için hazırlıklara başladı.

B

erdan Cıvata, Mersin Tarsus
OSB’de 33.000 m2 alan üzerinde 11 bin m2 ‘si kapalı tesislerde 32’si mühendis 260 çalışanıyla
Türkiye’nin mega projelerine bağlantı elemanları üretiyor.

Hasan Şemsi

Berdan Cıvata Sanayi A.Ş Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, nükleer santrallere ait borulama hatlarında, vanalarda pompalarda ve
benzeri çeşitli cihazların ihtiyaçları
olan bağlantı elemanlarının üretimi
konusunda Amerikalı bir nükleer
uzmanından eğitim aldıklarını belirtti.

kitabı ile nükleer santrallere cıvata
somun üretimi için ön hazırlığını
şimdiden yaptıklarını ifade eden
Şemsi, “Nükleer Santrallere Basınçlı Kap, Kazan, Vana, Pompa
ve benzeri cihazları üretecek olan
sanayicilerimizin bağlantı elemanlarını yüzde yüz yerli imk nlarla
karşılamayı, onları yurt dışı cıvata
üreticilerine muhtaç bırakmamayı
hedeﬂiyoruz.” dedi.

Berdan Cıvata, teknik elemanlarının bu konuda hazırladığı kalite el

Hasan Şemsi, Türkiye’de Bağlantı
Elemanları sektöründe CE
Tuc-

Sektörde ilklerin öncülüğünü yapan
Berdan Cıvata, laboratuvarında patentine sahip olduğu, 100 mm çapa
kadar cıvata ve somunlara kopma
testi veya diş sıyırma testi uygulayabilen 500 tonluk çekme testi cihazı ve sıfırın altında -150 C’ye kadar
çok düşük sıcaklıklarda çentik darbe
testi uygulayabilen cihazlara sahip.
Berdan Cıvata’nın bağlantı elemanlarıyla yer aldığı Türkiye’nin bazı
mega projeleri şu şekilde; İzmit
Körfez Geçiş Köprüsü ankerajları,
Anamur-Kıbrıs Arası Barış Suyu
Projesi cıvata ve somunları, rüzg r
gülleri, ve diğer mega projelerin
mega cıvata ve somunları.

Hatibe Yardımcı
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