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Yerli Sanayinin Gözü
Sivil Havacılıkta

B

aĀaràlà hamleleriyle dünya havacàlàk liginde
hàzla yükselen milli markamàz Türk Hava
Yollarà, artan talebi karĀàlamak üzere son
aylarda Türk sivil havacàlàk tarihinin en büyük uçak
alàmànà gerçekleĀtirdi. Toplam proje bedeli yaklaĀàk
olarak 31,2 milyar Dolar olan anlaĀmaya göre;
iĀin yüzde 6’làk kàsmàna karĀàlàk gelen 1,8 milyar
Dolar’làk tutar için ‘yerli katkà payà niyet beyanà’
alàndà. Yapàlan deØerlendirmelerde ise bunun yeterli
olmadàØà görüĀü aØàrlàk kazandà.

Türkiye’de, savunma sanayinde uygulanan ‘yerli
katkà’ politikasà ile oldukça baĀaràlà bir çizgi yakalandà.
Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà uygulamayà baĀaràyla
yönetiyor; bu sayede yerli sanayinin geliĀimine ve
vizyonunu büyütmesine imkan saØlanàyor. Offset,
KOBß’lerin rekabetçi yönünü kuvvetlendirmek
için de önemli bir olgu, teknoloji geliĀtirme ve dàĀ
pazarlara açàlma anlamànda da etkiye sahip. Söz
konusu yaklaĀàmàn sivil havacàlàk alàmlarànda da
geniĀletilmesine ihtiyaç var.
Bu sayàmàzda sivil havacàlàØàn ekonomik
büyüklüØünü, ülkeler bazànda offset örneklerinin
ayràntàlarànà ve yerli sanayinin beklentilerini
sizlerle paylaĀàyoruz. Haberin satàr aralarànda, sivil
havacàlàkta Türkiye’nin gücünü ve offsetin neden
gerekli olduØunu örneklerle anlatmaya çalàĀtàk.
Yüksek kalitedeki uçak parçalarànà uluslararasà
standartlarda üretebilen Ņrmalaràmàz, stratejik olan bu
tip yatàràmlarda daha fazla yer almak istiyor. Havacàlàk
kültürünü benimseyen, büyüyen Türkiye’nin
hedeņerinde aktif rol oynamak isteyen KOBß’ler yerli
katkà payànàn ‘en az yüzde 40’ olmasànà talep ediyor.
Ankara BüyükĀehir Belediyesi, Ankara Sanayi
Odasà ve OSTßM’in koordinatörlüØünde, Ankara
BüyükĀehir Belediyesi’nin ihtiyaçlarànàn yerli
kaynaklardan karĀàlanmasà amacàyla kurulan ABB
Proje OŅsi geçen yàlki “Metro ve Ankaray Yedek

Parçalarà YerlileĀtirme Sergisi”nin devamànà getirdi.
Sergide, üründe milli kimlik vurgusu yapàlarak
yerlileĀtirme ile saØlanan fayda bir kez daha gözler
önüne serildi. Bu güne kadar 80 ana parçada
yerlileĀme sayesinde ulaĀàlan 6 milyon TL’lik
tasarrufun anlamà çok büyük.
Türkiye, içinde bulunduØu coØrafyanàn yanà sàra
dünyanàn bir çok noktasànda da adàndan sàkça söz
ettiriyor. Ülkemizin beĀ kàtadaki iyilik ve dostluk
eli olan Türk ßĀbirliØi ve Koordinasyon Ajansà’nàn
(TßKA) BaĀkanà Dr. Serdar Çam, OSTßM ziyaretinde
önemli mesajlar verdi. Yaptàklarà çalàĀmalarda Türk
sanayisinin öne çàkmasànà arzuladàklarànà ifade eden
Dr. Serdar Çam, en küçük esnafàn bile uluslararasà
rekabete açàlabilecek standarda gelmesi için gayret
göstereceklerinin altànà çiziyor. Dr. Serdar Çam,
kanunlara uygun olmak kaydàyla biraz daha maliyetli
olsa bile tercihin yerliden yana yapàlmasà gerektiØine
iĀaret ediyor.
“Romanya’da inĀaat baĀta olmak üzere demiryolu,
savunma ve havacàlàk, yenilenebilir enerji
baĀlàklarànda limitsiz fàrsatlar var.” Romanya’nàn
Türkiye Büyükelçisi Radu Onofrei, ülkesindeki
yatàràm ortamànà böyle açàklàyor. OSTßM Medikal
Sanayi Kümelenmesi, büyükelçiliklere küme üyesi
iĀletmelerin yeteneklerini anlatan tanàtàm dokümanlarà
gönderdi. Buna ilk cevap Romanya’dan geldi.

OSTßM heyetini aØàrlayan Büyükelçi Onofrei, Türk
iĀadamlarànàn ülkesindeki baĀaràlà performansàna ve
itibaràna dikkat çekerek Romanya’da yatàràmlaràn
artacaØànà ve mevcut iĀbirliklerini geliĀtirmek
istediklerini söylüyor. Deneyimli Büyükelçi, medikal
sektörüne ise ayrà bir baĀlàk açàyor ve kamuya ait
hastanelerin alàmlaràna vurgu yapàyor.
“BabayiØit” kavramàyla bütünleĀen yerli otomobil
konusunda BaĀbakan Recep Tayyip ErdoØan’dan
kararlàlàk mesajà verdi. Devletin tavrànà net olarak
ortaya koyan ErdoØan, Türkiye’nin kendi otomobilini
mutlaka üreteceØini bir kez daha vurguladà. Ekonomi
Bakanà Zafer ÇaØlayan da devletin “Sessiz Ortak,
Altàn Hisse” formülüyle iĀin içinde olacaØànà açàkladà.
BaĀbakan ErdoØan ve Bakan ÇaØlayan’àn sözlerinden
anlaĀàlàyor ki yerli otomobil için önümüzdeki
dönemde farklà bir kulvara girilecek. ßnanàyoruz ki
devlet desteØi Türk yatàràmcàsà, mühendisi ve iĀçisi
için ümit àĀàØà olacak ve yerli otomobil yola çàkacak.
Yerli sanayimiz, sànàrlarà aĀarak dünyanàn dört bir
yanànda önemli iĀlere imza atarken, kamu alàmlarànda
tàpkà diØer ülkelerin yaptàØà gibi pozitif ayràm
bekliyor. Yerli katkà ne kadar çoØalàrsa, cari açàktaki
makas kapanacak, istihdam artacak ve sanayicinin
2023 hedeņerine olan katkàlarà yükselmiĀ olacak.
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Türk Savunma Sanayi IDEF’te gücünü gösterdi
Milli Savunma Bakanlığı’nın himaye ve desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sorumluluğunda düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 11’inci
kez kapılarını açtı. Fuara milli firmalar ve sektörün dünya çapındaki büyük aktörleri katıldı. 16 firma ile temsil edilen OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) etkinlikte
dikkat çeken kuruluşlar arasında yer aldı.

7

-10 Mayàs tarihleri arasànda 52 ülkeden,
255’i yerli, 539’u yabancà olmak üzere,
toplam 794 Ņrma katàlàmà ile gerçekleĀtiri-

len IDEF’13, 25 milli katàlàm ile 98.000 m2 sergi
alanànda, yurtiçi ve yurt dàĀàndan gelen nitelikli
ziyaretçiler tarafàndan yoØun ilgi ile karĀàlandà.

“BarÜítan yanayÜz, barÜí için çalÜíÜyoruz”
Kara, deniz, havacàlàk ve uzay, ulaĀàm, lojistik
destek faaliyetleri ve levazàm malzeme araç
ve gereçlerini kapsayan fuaràn açàlàĀ töreninde konuĀan TBMM BaĀkanà Cemil Çiçek,
Atatürk'ün "Yurtta baràĀ, dünyada baràĀ" sözünün Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel
politikasà olduØunu söyledi. Çiçek, "Biz baràĀtan yanayàz, baràĀ için çaba gösteriyoruz. Ne
zaman ki dünyanàn herhangi bir bölgesinde
baràĀàn tesisi için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir katkàsà söz konusu olsa, bu taleplere her
zaman olumlu baktàk, olumlu katkà vermeye
çalàĀtàk. BaràĀ baràĀ deyip, baràĀà temenni ederek baràĀ gelmiyor. Temenni ettiØimizi temin
etmemiz gerekir onun da birinci yolu güçlü bir
savunma sanayiden geliyor." dedi.

“2012’de 1,28 Milyar Dolar ihracat”
Fuaràn bölgenin ve dünyanàn önemli savunma platformlaràndan biri olduØunu kaydeden
Milli Savunma Bakanà ßsmet Yàlmaz ise Āu
görüĀleri aktardà: “Türk Silahlà Kuvvetleri'nin
ihtiyaçlarà çerçevesinde, önemli projeler ve

16 firma ile
katıldı

modernizasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu
çalàĀmalarda geçmiĀte, doØrudan alàm veya
ortak üretim modelleri aØàrlàklà olarak kullanàlmàĀtà. 2000'li yàllardan itibaren savunma
sanayinde temel hedeŅmiz, öncelik verdiØimiz
alanlarda kendi ürünlerimizi geliĀtirmek ve savunma sanayimizi uluslararasà alanda rekabet
edebilecek bir Āekilde yapàlandàrmaktàr. Bu politikanàn somut sonuçlarà her geçen yàl artan bir
baĀaràyla alànmaktadàr.” Yàlmaz, savunma ve
havacàlàk sektörünün 2012 yàlànda toplam ihracatànàn 1,28 milyar Dolar’a ulaĀtàØànà söyledi.
Savunma sanayi sektöründe, uluslararasà platformda gerçekleĀtirilen önemli organizasyonlar arasànda yer alan ve bölgesinde en önemli
etkinlik olan ßDEF’13, 2011’e göre katàlàmcà
Ņrma sayàsànda %25 ve milli katàlàmda %30
oranànda artàĀ gösterdi. 81 ülkeden ve 2 uluslararasà kuruluĀtan, 529 üyeli 105 heyetin aØàrlandàØà fuara, 22 Bakan, 4 Bakan Yardàmcàsà,
5 Genel Kurmay BaĀkan Yardàmcàsà, 6 Kuvvet Komutanà ve 8 MüsteĀar katàlàm gösterdi.
IDEF’13 kapsamànda, 1700’ün üzerinde ikili
görüĀme organize edildi.

Savunma ve havacılık sektöründe yerli üretim payını ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için faaliyetlerini sürdüren OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), IDEF’13 fuarına 16 firma ile katılım gösterdi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ile uluslararası devlet ve özel sektör temsilcilerinin ziyaret ettiği OSSA standında firmaların
üretim yetenekleri tanıtıldı.

DñKKAT ÇEKENLER
Aselsan, TAI, TEI, TÜBßTAK, Roketsan
gibi milli Ņrmalar ile sektörün dünya çapàndaki büyük oyuncularànàn yer aldàØà
fuarda en dikkat çekenler arasànda ATAK
isimli Türk Helikopteri, ßnsansàz Hava
Aracà (ßHA), Aselsan’nàn askeri araçlarà,
TÜBßTAK’àn yaptàØà Göktürk 2 uydusu ve
füzeler yer aldà. Bunun yanànda Türk tersanelerinde milli imkânlarà inĀa edilen su üstü
harp gemilerinin katàldàØà deniz etkinlikleri
de Büyükçekmece koyunda gerçekleĀti.
KOBß’lerin Ar-Ge çalàĀmalarànàn baĀaràlà
sonuçlarànà paylaĀma imkanà bulduØu etkinlikte OSSA üyesi Digitest Ņrmasà tarafàndan
geliĀtirilen ilk yerli Akàllà AtàĀ EØitim Robotu (AKAR) ziyaretçilerden ilgi gördü.
Digitest Genel Müdürü Sefer Erseven ürün
hakkànda Āu bilgileri verdi: “AKAR, görünümü, boyutu ve davranàĀlarà bakàmàndan
insana benzer Āekilde tasarlanmàĀtàr. 4x4
zàrhlà donanàmà sayesinde arazi Āartlaràna
uygun Āekilde geliĀtirilmiĀtir. Canlà hedef
algàsà yaratmasà, ivmeli hàz kontrolü, frenleme kontrolü, -10 C / +40 C àsàda çevre
Āartlaràna dayanàklàlàØà, kurĀuna dayanàklàlàØà, Āarj edilebilir özelliØi, gece eØitimleri
için àĀàklandàrma özelliØi, personelin eØitim
performansànàn takibi için raporlama yapabilmesi gibi eØitim personelinin ihtiyaçlarànà hem yazàlàm hem de yapàsal olarak karĀàlamaktadàr."

GÖRÜìLER
Müge Ertuğ/EMGE: Savunma sanayinde 30 yàldàr faaliyet gösteren EMGE Elektro Mekanik
Gereçler Endüstrisi havacàlàk sanayinde de

basamaklarà hàzla tàrmanmakta. IDEF,
bizler için eksikliklerimizi görmemiz
ve yol haritasà çizmemizde büyük faydasà olan bir fuar. Bu yàl belgelerimiz
arasàna OHSAS 18001, ISO 14001 ve
50001’i kattàk ve bu yaz AS9100 belgelendirmemizi alacaØàz. Havacàlàk sanayinde talaĀlà imalatàn yanà sàra kabin içi
LED aydànlatma sistemlerinde yer alma
konusunda çalàĀmalaràmàzà devam ettirmekteyiz.
A. Böke Şahin/T-Kalıp Sanayi: Firmamàz kendi tasaràmà olan mayàna dirençli koltuklar, silah monte hamilleri ve silah üstü
teçhizat adaptörleri üretmektedir. Bu sene
ikinci defa OSSA ile birlikte katàldàØàmàz
IDEF’13 Fuarà bir önceki fuara kàyasla
daha fazla katàlàmcà ve ziyaretçi ile çok
renkli ve hareketli bir organizasyona dönüĀtü. Özellikle Kuzey Afrika ve Orta
DoØu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin
ürünlerimize göstermiĀ olduØu yoØun ilgi,
Ņrmamàza yeni pazarlaràn ve iĀ ortaklàklarànàn kapàlarànà açtà.
Raşit Özgül/Sanko Makina: MST markasà
ile yerli olarak üretilen teleskobik forklifti
IDEF’13’te anlatma imkanà bulduk. Oldukça etkili bir organizasyon olan fuarda sergilediØimiz ürün baràĀ zamanànda mühimmat
birliklerinde sandàklà ve paletli mühimmatàn
yükleme ve boĀaltma iĀlemlerinde emniyetli
olarak kullanàlabiliyor. Ekipman, muharebe
Āartlarànda arazide 4x4 hareket imkanà ile
mühimmat ikmalinde mühimmatàn depodan
alànàp kapalà konteynàr veya kapalà tàr’àn içine
yükleme ve boĀaltma iĀlemlerini kàsa sürede
emniyetli bir Āekilde gerçekleĀtirebiliyor.

Hakan Atalay/Tolga Plastik: ASELSAN ve ROKETSAN gibi sektöründe öncü Ņrmalaràn
alt-yükleniciliØini üstlenen Ņrmamàz her türlü teknik plastik parçayà üretebilmekte olup;
plastik enjeksiyon, kalàp üretimi ve 3D prototip üretimi konusunda faaliyet göstermektedir. IDEF’13’te aralarànda çok sayàda yabancà
Ņrmanàn da bulunduØu 50’ye yakàn Ņrma ile
görüĀme imkânàmàz oldu. Organizasyon sonrasànda Ņrmamàzàn pek çok Ņrma ile görüĀmelerini ciddi boyutlarda sürdürmesi fuaràn
verimli geçtiØinin en iyi kanàtàdàr.
Serhat Ünal/Gökser Makina: 1987 yàlàndan bu
yana savunma sanayinin àsàtma-soØutma-havalandàrma ihtiyaçlarànà karĀàlayan Ņrmamàz,
yàllar itibari ile ihtiyaçlar doØrultusunda ArGe çalàĀmalarà yaparak ürünler geliĀtirmeye
devam etmektedir. ßDEF Fuarà’nda son derece
verimli görüĀmeler gerçekleĀtirdik. Türk ana
sanayi Ņrmalarànàn standlarànda çok sayàda yabancà ziyaretçinin olmasà ve ürünler hakkànda
bilgi almasà, Türk savunma sektörünün takip
edildiØinin de bir kanàtà gibiydi. DiØer taraftan
OSSA’nàn bizler için çok ciddi bir referans olduØunu gözlemledik. GörüĀtüØümüz yabancà
Ņrma temsilcilerinden hemen hepsi OSSA
kümesini biliyorlardà.
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Kamuda yerli malı kullanımı zorunlu hale geliyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün: "Yakın bir zamanda kamu alımlarının,
Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanımını belirli kriterlerle zorunlu hale getiren
düzenlemeyi yapmış olacağız."

A

nkara’nàn ev sahipliØi yaptàØà KOMATEK Uluslararasà ßĀ ve ßnĀaat Makine, Teknoloji ve Aletleri ßhtisas Fuarà
bu yàl 13. kez kapàlarànà açtà. Organizasyonun
açàlàĀànà yapan Bilim Sanayi, ve Teknoloji
Bakanà Nihat Ergün yakàn zamanda Kamu ßhale
Kanunu'nda yapàlacak düzenlemeyle Türkiye'de
üretilen ürünlerin kamuda kullanàmànàn zorunlu
hale getirileceØini bildirdi.

üretilen iĀ makinalarànà hem özel sektör hem
kamu kuruluĀlarà hem de kamuya iĀ yapan
Ņrmalaràn "gönüllü olarak" kullanmasànà istediklerini söyledi. Türkiye'de yerli kullanàm
oranànàn satàn almalarda ciddi artàĀ gösterdiØini
ancak bunu yeterli görmediklerini belirten
Ergün, bunun daha da yükselmesi gerektiØini
vurguladà.

Söz konusu fuaràn ileriki yàllarda dünyadaki benzer fuarlarla boy ölçüĀen bir nitelik
kazanacaØànà ifade eden Ergün, iĀ makineleri
sektörünün ihracatànàn 10 yàl içerisinde 10

Kamu ßhale Kanunu'nda yerli ürünlere Ņyat
avantajà getirdiklerini ancak bunun yerli istekli
lehine Ņyat avantajà olduØunu hatàrlatan Ergün,
Āöyle konuĀtu:

milyar dolara ulaĀacaØànà kaydetti. Fuarlaràn
iĀ makineleri üreten Ņrmalaràn yeni ihracat
pazarlaràna ulaĀmasàna yardàm ettiØini belirten Bakan Ergün, “Bu fuarda bir Āey daha
gördük ki yurt dàĀàndan birçok Ņrma Türkiye’de
bu sektörde yatàràm kararà almàĀ ve yer satàn
almalarànà gerçekleĀtirmiĀ durumdalar. Firmalar
yatàràmlarànà hàzlandàrma kararà almàĀlar. Bunu
memnuiyetle bu fuarda gördük.” diye konuĀtu.

“Kanun çalÜímalarÜ devam ediyor”
Kamuda yerli ürün kullanàmàna iliĀkin
deØerlendirmelerde de bulunan Nihat Ergün,
Kamu ßhale Kanunu'nda konuyla ilgili düzenleme yapàlacaØànà ve Türkiye'de üretilen
ürünlerin kamuda kullanàmànàn zorunlu hale
getirileceØi açàklamasànà yaptà.
Ergün, "Türkiye'de yerli iĀ makinalarà üretilmesi
ve ihraç edilmesine raØmen bazà belediyelerin iĀ
makinalarànà yurtdàĀàndan alàyor. Bununla ilgili
bir çalàĀma var mà?" sorusu üzerine, Türkiye'de

"Yani size mal satacak kiĀi yerliyse size ne mal
satarsa satsàn ona avantaj saØlàyordunuz. Halbuki biz kiĀiye deØil Türkiye'de üretilen ürüne
avantaj saØlansàn istedik ve kanunda böyle bir
deØiĀiklik yaptàk. Ama bu yine de gönüllülük
esasàna dayalà. Kamu, Ņyat avantajànà yakaladàØà
zaman yerli ürünü satàn alàyor. Yüzde 15'e kadar pahalà bile olsa kimse ona 'neden pahalàsànà
aldàn' diye sormuyor. Fakat bunun da yeterli
olmadàØànà gördük. Türkiye'de yerli ürünlerin
kamu tarafàndan kullanàlmasànà belirli kriterler
getirerek zorunlu hale getirmemiz gerekecek. ÿu
anda Kamu ßhale Kanunu'nda böyle bir deØiĀiklik
var. Biz bu konuyla ilgili Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nda bir karar çàkarmàĀtàk. Bu karar
çerçevesinde kanun çalàĀmalaràmàz da devam
ediyor. Yakàn bir zamanda kamu alàmlaràn
Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanàmànà belirli kriterlerle zorunlu hale getiren düzenlemeyi
yapmàĀ olacaØàz."

Sektöründe
Avrasya’nın
en büyük fuarı

O

STßM’in
destekleyici
kuruluĀlar arasànda yer aldàØà
KOMATEK 2013’de yerli ve yabancà katàlàmcàlar sektörde yer alan Ņrmalaràn yeni ve
son teknoloji ürünlerini görme Āansà buldu.

2013’e OSTßM’li
47 Ņrma 1500 m2
alanda katàldà. YaklaĀàk 35 bin kiĀi tarafàndan ziyaret edilen etkinlik Avrasya’nàn
en büyük fuarà olma niteliØi taĀàyor.

ßlk 1991 yàlànda düzenlenen KOMATEK,
ülkemizde 2013 yàlànàn en önemli ve büyük
fuar organizasyonlaràndan bir olma niteliØini taĀàyor. 82.000 m² fuar alanà ve 35.000
m² otoparklar olmak üzere 117.000 m² alan
üzerine kurulan fuaràn 75.000 m² si açàk
alan 7.000 m² si kapalà alandan oluĀtu. Fuar
alanànda 48.500 m² açàk alan ve 4.650 m²
kapalà alan standà yer aldà. 400’ün üzerinde Ņrmanàn sergileme yaptàØà KOMATEK

KOMATEK 2013 Fuarànda yaklaĀàk 300
civarànda iĀ ve inĀaat makinesi, 5 tane asfalt
plenti, 8 tane kule vinç, 8 tane kàrma eleme
tesisi sergilendi.
Geleneksel olarak ßMDER ve OSTßM destekleri ile gerçekleĀen KOMATEK iĀ makineleri sektörünün 2013 yàlàndaki pazar yeri
oldu. OSTßM’li 47 Ņrma bu yàlki fuara 1500
m² büyüklüØünde bir kapalà alanda katàldà.

Aksoy: OSTİM’le
işbirliklerini geliştirmek
istiyoruz

Ankara Atatürk Kültür Merkezi’ndeki KOMATEK Fuarı’na OSTİM’li 47 firma 1500 m2 alanda katıldı.

Fuaràn ana destekleyici kurumu olan Türkiye
ßĀ Makinalarà Distribütörleri ve ßmalatçàlarà
BirliØi (ßMDER) Genel Sekreteri Faruk Aksoy fuarla ilgili Āu deØerlendirmede bulundu: “Sektörümüzü temsil etmenin en etkin
yollaràndan bir tanesi de fuarlara katàlarak,
kendimizi en iyi Āekilde anlatmaktàr. ßMDER Türkiye ßĀ Makinalarà Distribütörleri
ve ßmalatçàlarà BirliØi olarak KOMATEK
2013 Fuarà da destek
verdiØimiz ve önemsediØimiz en önemli

organizasyonumuzdur. Bu fuara OSTßM’in
destek vermesi bizce önemli. ßMDER olarak
OSTßM’le olan iĀbirliklerini geliĀtirmek istiyor ve birlikte sektörümüze yönelik çözümler üreteceØimize inanàyorum.”
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Kuzey Ren Vestfalya kümelenme modeliyle
makine sektöründe potansiyelini güçlendirdi

N

RW hakkànda bilgi veren yetkililer,
Almanya’da üretilen her 4 makineden
birinin NRW’de üretildiØini, buna
karĀàlàk, bölgenin makine sektörünün ihracatànàn 30 milyar Euro’yu aĀtàØànà ve NRW’nin
bu ihracatànàn, Almanya’nàn ihracatànàn içindeki payànàn yüzde 20’ye yakàn olduØunu
belirtti. Bu kapsamda Avrupa pazarlaràna giriĀ kapàsà konumunda olan NRW’nin, Türk
makine Ņrmalarà için ‘en mükemmel yatàràm
bölgesi’ olduØuna vurgu yapàlàrken, üretici
ve tedarikçilerin, Almanya’da iĀ aØàna dahil
olabilmeleri için orada yatàràm yapmalarànàn
önemine dikkat çekildi. 16 sektörde kümelenen Kuzey Ren Vestfalya’da kümelenme politikasà ile ekonomik büyümeyi ve sanayinin
yaratàcà bir ekonomiye dönüĀmesinin teĀvikini hedeņiyor.
Dünya Gazetesi, Makine Tanàtàm Grubu
(MAßB), Kuzey Ren Vestefalya Makine ßmalatà/Üretim Teknikleri Sektör Kümelenmesi
ProduktionNRW ve Kuzey Ren Vestfalya
Kalkànma Ajansà NRW Invest Germany tarafàndan düzenlenen "6. Dünya Gazetesi Türk
DàĀ Yatàràmlarà Paneli’nde, Almanya’nàn Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletindeki makine imalatà sektörü ve Türk Ņrmalarànàn burada
yakalayabilecekleri fàrsatlar ele alàndà.
Panelin moderatörlüØünü gerçekleĀtiren Dünya Gazetesi Genel Yayàn Yönetmeni Hakan
GüldaØ, 90’là yàllarda, sektörde atàlàmàn baĀladàØànà belirterek, 1995’te 20,6 milyon dolar
olan Türk makine ihracatànàn, bugün 12 milyar dolaràn üzerine çàktàØànà kaydetti. Sektörün üretim hacminin ise 20 milyar dolar civarànda olduØunu, bunun yüzde 80’inin ihraç
edilebilir halde olduØunu dile getiren GüldaØ,
sektörün, son 15 yàl içerisinde hayli birikim
ve deneyim edindiØine dikkat çekti.

“Makine ihracatÜnda Türkiye ilk 10’da”
NRW Eyaleti Ekonomi, Enerji, Sanayi, KOBß
ve Zanaat BakanlàØà yetkilisi Dr. Johannes
Bauerdick, NRW’nin Avrupa’nàn önemli ekonomik merkezlerinden biri olduØunu kayde-

Makine Tanıtım Grubu tarafından, sektör için Almanya’daki en önemli eyalet olarak
belirlenen Kuzey Ren Vestfalya (NRW), Türk yatırımcıları bekliyor. 16 sektörde
kümelenme çalışmaları bulunan NRW’de makine imalatı ve üretim tekniği, en büyük
sanayi kollarından bir tanesi olarak güçlü bir kümelenmeye sahip.

derek, 2011 yàlànda ßtalya, ßngiltere ve Fransa
gibi ülkelerin sanayi çalàĀmalarà bakàmàndan
NRW’nin gerisinde kaldàØànà bildirdi. “En
büyük dalàmàz makine imalatàdàr. 2012’deki
ciromuz 50 milyar Euro’dan biraz düĀüktür”
diyen Bauerdick, makine sektörünün arkasàndan kimya sanayi ve metal üretim ve iĀlemenin geldiØini dile getirdi.

ve makine ürettiØini ifade ederek “Firmalarà
eĀleĀtirme ve karĀàlàklà yatàràm konusunda
çaba sarf ediyoruz” dedi. Almanya’da iĀbirliØi yapàlabilecek çok sayàda Ņrma olduØunu
söyleyen Aydàn, burada iĀbirliØini geliĀtirebilecek bir mekanizmanàn kurulabileceØini dile
getirdi.

ßki ülke arasàndaki iliĀkileri artàrmanàn mümkün olduØunu bildiren Bauerdick, “NRW’nin
2012’de Türkiye’ye gerçekleĀtirdiØi ihracat
4,5 milyar Euro, Türkiye’den gerçekleĀtirdiØi
ithalat ise 3,1 milyar Euro” dedi. Bauerdick,
Türkiye’nin, NRW’den en fazla makine ithalatà gerçekleĀtiren 10 ülke arasànda bulunduØunu ve 2012’de 850 milyon Euro’luk ithalat
gerçekleĀtirdiklerini kaydetti. NRW’nin ithalatànda ise Türkiye’nin ilk 20 ülke arasànda
olduØunu söyleyen Bauerdick, giyim ve tekstilin burada en büyük payà aldàØànà vurguladà.

16 sektörde kümelenme

“ñíbirliði yapÜlabilecek çok sayÜda firma var”
Paneli takip eden OSTßM Yönetim Kurlu
BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM Ņrmalarànàn çok etkin bir Āekilde bu bölgeye hizmet

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla
oluşturulan proje ofisinin çalışmaları kapsamında "Metro ve Ankaray Yedek Parçaları
Yerlileştirme Sergisi" düzenlendi.

A

malarà kapsamànda düzenlenen serginin açàlàĀàna EGO Raylà Sistemler Daire BaĀkanà Kemal
Temiz, OSTßM Teknoloji Aÿ Yönetim Kurulu
BaĀkanà Sedat ÇelikdoØan, OSTßM Yönetim
Kurulu BaĀkan Yardàmcàsà Sàtkà Öztuna ve sanayiciler katàldà. Sergi, Ankara Metrosu ßĀletme
ve Bakàm Merkezi ile Ankaray HaŅf Raylà Toplu TaĀàm ßĀletmesi ve Yönetim Merkezi olmak
üzere iki ayrà merkezde gerçekleĀti.

“6 milyon TL tasarruf saðlandÜ”
Bu yıl, Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi’nde
250, Ankaray Hafif Raylı Toplu Taşım İşletmesi ve
Yönetim Merkezi’nde 200 yerli yedek parça sergilendi.

(Almanya’daki Toplam Üretime Oranla
Kuzey Ren Westfalya’nın Yüzdesel Payı)
Metalurji ve Hadde Ekipmanları %84, Döküm
Makineleri %43,4, Armatürler ve Bağlantı
Parçaları %42,8, Maden Makineleri %39,8, Tekstil
Makineleri (Kurutucular Hariç) %36,5, Hazır
Giyim ve Deri Tekniği Makineleri %34,4, Ağaç
İşleme Makineleri %32,2, Hava Kompresörleri ve
Vakum Pompaları%31,1, Üretim Makineleri %30,8,
Endüstriyel Tahrik Sistemleri %27,8

ProduktionNRW’nin Sundukları:

Üründe milli kimlik tasarıma bağlı
nkara BüyükĀehir Belediyesi, Ankara
Sanayi Odasà ve OSTßM’in koordinatörlüØünde, Ankara BüyükĀehir Belediyesi’nin
ihtiyaçlarànàn yerli kaynaklardan karĀàlanmasà
amacàyla kurulan ABB Proje OŅsi’nin çalàĀ-

KUZEY REN-VESTFALYA’NIN
DOMİNE ETTİĞİ İHTİSAS DALLARI
(2011)

EGO Raylà Sistemler Daire BaĀkanà Kemal Temiz, bu güne kadar 80 ana parçada yerlileĀme
saØlanarak 6 milyon TL’lik asarruf saØlandàØànà
kaydetti. Ankara sanayisinden destek beklediklerini ifade eden Temiz, “Metronun yüzde 51
yerli oranàyla yapàlacak olmasà bir avantaj, bunu

NRW Makine ßmalatà/Üretim TekniØi Kümelenmesi (ProduktionNRW) Yöneticisi Hans
Seelen, “Kümelenme politikasà ile ekonomik
büyümeyi ve sanayinin yaratàcà bir ekonomiye dönüĀmesinin teĀviki hedeņeniyor.” dedi.
NRW’de 16 sektörde kümelenme bulunduØunu belirten Seelen, makine imalatà ve üretim
tekniØinin, NRW’deki en büyük sanayi kollaràndan bir tanesi olarak, güçlü bir kümelenme
oluĀturduØunu dile getirdi. Sektörün NRW
için önemine iĀaret eden Seelen, kümenin
amacànàn NRW’yi, makine imalatà sektöründe lider konuma getirmek olduØunu vurguladà. Seelen, “Sektörün verimliliØinin muhafaza
edilmesi ve artàràlmasà, sektörün menfaatlerinin bir araya getirilmesi ve uygulanmasànàn
deØerlendirmenizi istiyoruz. Bu
kapsamda yerlileĀtirme çalàĀmalaràna destek olan OSTßM sanayisine teĀekkür ediyorum.” dedi.

“Metro aracÜ için çalÜíÜyoruz”

Etkinlikler: Satış ve Pazarlama, Şirket Finansmanı,
Şirket Yönetimi, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinin,
Federal Hükümetin ve Avrupa Birliği’nin Özellikle
Ar-Ge İçin Sundukları Teşvik ve Destekler, Makine
İmalatında ve Üretim Tekniğinde Başarı Etmenleri,
Teknolojik Trendler ve İnovasyonlar Danışmanlık:
Şirket Finansmanı, Şirket Stratejileri, Ar-Ge
alanında destek olanakları

Kesişen Kümelenme Konuları:
Industrie 4.0 (örneğin IKT -Bilgi ve İletişim
Teknolojileri- Kümelenmesi), Elektromobilite
(örneğin Automotive.NRW Kümelenmesi), Kaynak
verimliliği (örneğin Enerji Kümelenmesi, Kuzey
Ren-Vestfalya Enerji Verimliliği Ajansı), Yeni
materyaller, yeni üretim teknolojileri (örneğin
NMW–Nano Mikro Malzemeler Kümelenmesi)

saØlanmasà, lokasyonun gücünün ve potansiyelinin geliĀtirilmesi, aktörler arasànda çalàĀma aØà oluĀturulmasànà hedeņiyoruz” dedi.

Alman üreticileri ‘yerli’ istiyor
Hans Seelen, Almanya’nàn makine imalatànda
dünya çapànda öncü olduØunu ve geleneksel
bir satàn alma tarzàna sahip olduØuna dikkat
çekerek “Alman makine üreticileri parçalarà
Almanya’dan alma yönünde kararlàlar. Üreticilere mal satmak istiyorsanàz, o zaman onlara yakàn olmanàz lazàm” Āeklinde konuĀtu.
Āartàn konulmasànda OSTßM çok büyük emek sarf
etti.” diyerek sözlerine
devam eden ÇelikdoØan,
Çinli Ņrmanàn yeterli desteØi vermemesi nedeniyle
ilerleme saØlanamadàØànà
anlattà.

OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yönetim
Kurulu BaĀkanà Doç. Dr. Sedat
ÇelikdoØan, “Her parçanàn yedeØini imal ederseniz önümüzdeki
Sedat ÇelikdoØan Āunlarà
yàllarda daha çok miktarlarda alàsöyledi: “Bu iĀin toptan
nacaØànà bilmenizi istiyoruz. Ançözümü kendi metro araDoç Dr. Sedat Çelikdoğan
kara BüyükĀehir Belediyesi’nin
càmàzà üretmektir. DiØergüzel bir anlayàĀà oldu. OSTßM
leri perakende çözümdür.
burada önemli bir rol oynadà, bu
Kendi
aracàmàzà
tasaràmla
yaparsak, tasaràmànà
meseleyi iyice anlattà. Bundan dolayà OSTßM
biz
yaptàØàmàz
için
isterse
yerli
oranà yüzde 50
olarak protokol imzaladàk. Bunun Türkiye’de
yaygànlaĀmasànda fayda var. Aksi halde bizim olsun o bizim malàmàzdàr. Katar’a da yapsak
sanayicimiz gelip burada iĀini rahat göremezse kendi ismimizi taĀàràz. Bu milli bir ürün olunasàl teklif versin, nasàl diyalog kursun?” dedi.
yor. Tasaràmà bizim olan bir metro aracà için
uØraĀàyoruz,
ekipler kurmaya çalàĀàyoruz. Milli
“Bu ürünler ile ilgili baĀka hedeŅmiz var. 324
metro aracà için UlaĀtàrma BakanlàØà’nàn da ürünümüzü, markamàzà çàkardàØàmàz anda bu
kabul ettiØi anlaĀmada yüzde 51 Āartà geldi. Bu meseleler toptan hallolacak.”
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Mazeret hayalleri sınırlar
Sempatik tarzı ve farklı anlatım üslubuyla yaşamımızdaki engelleri fırsata dönüştürmenin
yollarını anlatan, şapkasının altında eğitimcilik, danışmanlık, yönetici koçluğu gibi farklı
yetkinlikleri bulunduran Dr. Şaban Kızıldağ “Mazeret Yok” adını taşıyan sunumuyla
OSTİM’deydi. Kızıldağ, hayata karşı farkında olmadan ürettiğimiz mazeretlere dikkat çekti.
r. ÿaban KàzàldaØ, “Halk Bankasà
KOBß BuluĀmalarà” etkinliØi kapsamànda OSTßM METEM (Mesleki
EØitim ve Teknoloji Merkezi) Tesisleri’nde
bankacàlar ve sanayicilere mazeretlerin insan
hayatàndaki etkisini anlattà. Bugüne kadar yaklaĀàk 1 milyon insana konferans ve seminer veren, bilinmeyeni bilinenle ifade eden, bilinene
yeni bakàĀ açàlaràyla yaklaĀan KàzàldaØ, “Her
Āeye bir mazeretimiz var; okumaya, öØrenmeye, deØiĀmeye, geliĀmeye. Üretmek için, deØiĀmek için, kendin için, ülken için, baĀarà için,
bütün insanlàk için ölüm hariç hiçbir Āey için;
Mazeret Yok!” dedi.

D

PlanlamanÜn önemi
Programàn açàlàĀànda konuĀan OSTßM Yönetim
Kurulu BaĀkan Yardàmcàsà Sàtkà Öztuna, insanàn kendisini sevmesinin baĀarànàn öncelikli
kuralà olduØunu söyledi. ÇalàĀma hayatànda
planlamanàn önemine vurgu yapan Öztuna, “ßĀi
yaparken önce planlamalà ve hemen harekete
geçirmeliyiz. En kötü plan plansàzlàktan daha
iyidir. Bundan sonra OSTßM’e de uygun olarak
üretmek için mazeret yok. Milli markalara ve
üretime devam.” dedi.

“ñnsanÜ tanÜmalÜyÜz”
Sunumunun ilk kàsmànda bir yapàyà, ülkeyi,
organizasyonu anlayabilmek için her yapànàn,
her organizasyonun ve iĀletmenin unsurlarà bulunduØunu söyleyen Dr. ÿaban KàzàldaØ, insanà
tanàmadan ve analiz etmeden bazà Āeyleri anla-

manàn mümkün olmadàØànà dile getirdi. ßnsanàn içinde iki tane benlik bulunduØuna iĀaret
eden KàzàldaØ, “Biri sizinle doØar ve ölür; o
içinizdeki çocuktur. Bir de öteki benlik vardàr; çevrenin istediØi. Biz, içimizdeki çocuØu,
çocukluktan itibaren kenara koyuyor ve resmi
olarak 16 yaĀàna gelince öldürüyoruz. 16 yaĀàna gelince “oØlum konuĀma, sàràtma ciddi ol!.
Kocaman kàz oldun!” deniliyor. Bu ticaretimizi, bankacàlàØàmàzà kàsacasà her Āeyimizi etkiliyor.” ifadelerini kullandà.

SaðlÜklÜ ruh halinin 6 kriteri
ßçindeki çocuØu öldüren toplumun saØlàklà ruh
hali olmadàØànà kaydeden KàzàldaØ, “SaØlàklà
ruh hali olmadàØà için saØlàklà sokaklar, evlilikler ve iliĀkiler yok. Bu, hayatàn her alanànda iliĀkilerimizi etkiliyor.” Āeklinde konuĀtu.
Deneyimli isim, saØlàklà ruh halinin 6 önemli
kriterini Āöyle açàkladà: “ßnsan önce kendisini
sevecek. Aynada kendine merhaba diyecek,
sonra ailesine merhaba diyecek, fabrikasànda
çalàĀtàrdàØà iĀçiye merhaba diyecek. Kendisiyle
problemi olan kiĀinin dünyayla baràĀàk olmasà
mümkün deØil. ßkincisi; insan baĀkalarànà sevecek. BaĀkalarànà severken rengine, diline, dinine, mezhebine bakmayacak. Renk, dil, din ne
olursa olsun gözyaĀànàn rengi aynà. Kimsenin
kimseden bir üstünlüØü yok. Üçüncüsü; yaptàØà
iĀi, çalàĀmayà sevecek. Biz bundan üç yàl önce
15 bin kiĀiye ‘YaptàØànàz iĀi seviyor musunuz?’
diye sorduk. Türk insanànàn yüzde 72’si yaptàØà iĀi sevmediØini söyledi. Doktor da profesör
de pilot da sevmiyor. Bir bahane buluyor. ßĀi-

"ÇalÜímalarÜnÜz moral
kaynaðÜdÜr"

A

K Parti Genel BaĀkan Yardàmcàsà Süleyman Soylu OSTßM’de önemli iĀler yapàldàØànà ve bunun hayranlàk verici olduØunu
söyledi.
Soylu, beraberindeki heyetle birlikte OSTßM’e
gelerek kurum hakkànda bilgiler aldà.
OSTßM’in geçmiĀten günümüze uzanan baĀarà yolculuØunu dinleyen Süleyman Soylu’ya,
OSTßM bünyesinde yer alan kurumlar ve
küme çalàĀmalarànàn ayràntàlarà anlatàldà.
Ziyaretten duyduØu memnuniyeti dile getiren
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, Süleyman Soylu’ya OSTßM’li Ņrmalaràn

yeteneklerini özetledi. Aydàn, “Bölgemizdeki
iĀletmeler, dünyada en büyük Ņrmalaràn istediØi ürünlerini üretebilecek kapasitededir.
OSTßM olarak yerli üreticilerin marka çàkarmasànà önemsiyoruz. Bu amaçla açàlàĀànà yaptàØàmàz Endüstriyel Tasaràm ve Mühendislik
Merkezi’yle milli markalar için çalàĀmalar yürütülecek.” dedi.
Süleyman Soylu ise OSTßM’i takip ettiØini ve
baĀaràlarànàn kendilerini memnun ettiØini ifade
ederek, “Burada önemli iĀler yapàyorsunuz. Bu
çalàĀmalarànàz hayranlàk verici ve herkes için
moral kaynaØà teĀkil etmektedir.” diye konuĀtu.

Sunumunda hayatın gözden kaçan ayrıntılarına dikkat çeken Dr. Şaban Kızıldağ esprileriyle de neşeli anlar yaşattı.
Mazeretlerin başarının önünde bir engel olduğunu ifade eden Kızıldağ, salondakilere hep bir ağızdan, “Üretmek için,
değişmek için, kendin için, ülken için, başarı için, bütün insanlık için ölüm hariç hiçbir şey için; Mazeret Yok!” dedirtti.
ni sevmeyen insanàn dünyayla baràĀàk olmasà
mümkün deØil.

“Her íeye mazeretimiz var”

Dördüncüsü; insan, ait olmayà sevecek. Mesela kendisini OSTßM’e ait hissedecek ki orada
mutlu olsun. Kendisini evine ait hissedecek ki
orada mesut olsun. Aidiyet yoksa bir sorun var.
BeĀincisi; saØlam bir inancà olacak. Bu inanç
neyse onu ayakta tutacak. Altàncàsà; insanlaràn
saØlam umutlarà, o umutlara baØlà hayalleri, o
hayallere baØlà planlarà olacak. Biz hayallerikmüĀ bir milletiz. Hep
nin üzerine beton dökmüĀ
bir yere getirmedik.
böyle kestik attàk. Hiçbir
Āka bir dünya var
Bulutlaràn üstünde baĀka
ama hep korkuyorduk. Ben EskiĀehir’de
dan
yaĀarken
ßstanbul’dan
korkuyordum. ßstanbul’u
görmeden Türkiye’yi
göremezsiniz.
Halar
yallerin üzerine sànàrlar
koymamak lazàm. Haaha
yal etmek bilgiden daha
radan
önemlidir. Gemileri karadan
al etmek
da yürütüleceØini hayal
sàradan bir Mehmet’i Fatih yaDr. Şaban Kızıldağ
pàyor. Bu bir cesaret.. Yoksa
Fatih olamàyorsunuz.”

İnsanın öğrenilmiş çaresizliğin içerisinde
debelenip durduğunu belirterek sunumuna devam eden Dr. Kızıldağ, “Master
yapacaktım olmadı, fabrikayı büyütecektim olmadı, Avrupalı ortak bulacaktım
olmadı. Hep mazeret hep mazeret. Bir
kere yapamadık ya bir daha yapmıyoruz. Laf üretiriz ama en çok ürettiğimiz
şey mazeret. Her şeye bir mazeretimiz
var; okumaya, öğrenmeye, değişmeye,
gelişmeye. Hz. Ali diyor kki; “Mazeret
insanın kendisine söylediği
söyledi en büyük
yalandır.” Allah bütün kit
kitaplarında
Kur’an’da, İncil’de, Tevrat’
Tevrat’ta, Zebur’da;
“İnsanı en mükemmel
mükemme bir şekilde
yarattık.
ya
Madem
ki
k en mükemmeliz,
m
madem
ki
k mazeret en
yal dedim ki
büyük yalan,
‘Mazeret Yok’
Yok o zaman.
Bunu herkese dedirtmey
dedirtmeyi ilke olarak
benimsedim.” diye konu
konuştu.

OSTñM YatÜrÜm’a ñhracat Ödülü

O

STßM Organize Sanayi Bölgesi’nde sahip
olduØu gayrimenkullerini deØerlendirerek kuruluĀ misyonu gereØi bölgesindeki KOBß’lerle birlikte projeler geliĀtirip, OSTßM’li
Ņrmalaràn ürettiØi mal ve hizmetleri dàĀ pazarlara ihraç eden OSTßM Yatàràm A.ÿ.’ye ßklimlendirme Sanayi ßhracatçàlarà BirliØi’nden (ßSßB)
ödül geldi.
ßSßB 2012 Yàlà ßhracat Ödülleri Ekonomi Bakanà Zafer ÇaØlayan’àn katàldàØà törenle sahiplerini
buldu. ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleĀtirilen
törende OSTßM Yatàçekle
ràm A.ÿ. "Nitelikli ßhrac Ürünü”
kategorisinde
ödül aldà. OSTßM
kat
Yatàràm
Yat
A.ÿ.’nin ödülü Bakan
ÇaØlayan tarafàndan OSTßM YöÇaØ
netim Kurulu BaĀkan Yardàmcàsà
neti
Sàtkà Öztuna’ya takdim edildi.
S
OSTßM’in imalat, mühendislik, tasaràm ve iĀletmeye alma
tecrübesinden yararlanarak
proje tabanlà yönetim anlayàĀàyla faaliyet gösteren ve anahtar teslimi endüstriyel tesisler
ta
de kuran ÿirket, ihracatà artàrmak
amacàyla
kurduØu ihracat sevk
am
merkezinden
ambalaj, kalite
m
kontrol ve sevkiyat iĀlemleriyle birlikte, kendi ekibiyle

ihracatàn pazarlama ve operasyon iĀlemlerini
de tek merkezden yürütüyor. Mayàs 2013 tarihi itibariyle ihracat yapàlan ülke sayàsànà 50’ye
çàkaran OSTßM Yatàràm A.ÿ., özellikle Irak’ta
kurulan Āube üzerinden bu ülke pazarànda proaktif olarak faaliyet gösteriyor. Hisse senetleri
Borsa ßstanbul A.ÿ.’de iĀlem gören Āirket, ülkemizin 500 milyar dolarlàk 2023 hedeŅne inanarak, ihracata verilen önem çerçevesinde bünyesinde oluĀturduØu ihracat gruplaràyla çalàĀmalar
sürdürüyor.
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Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Radu Onofrei:

“Yatırımlar ilerleyecek, işbirliğine hazırız”
“Ticaret ve üretim yapmak istiyoruz”

OSTİM’in ve Medikal Sanayi
Kümelenmesi’nin faaliyetlerini yakından
tanımak isteyen Romanya’nın Türkiye
Büyükelçisi Radu Onofrei, OSTİM
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
ve küme yönetimiyle bir araya geldi.
İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesini
istediklerini belirten Büyükelçi
Onofrei, Romanya’da medikal alanda
yatırımların ilerleme kaydedeceğini
ifade ederek “Türkiye ile mükemmel
derecede ilişkilerimiz mevcut. Her alanda
işbirliğine hazırız.” mesajı verdi.

A

vrupa’nàn güney doØusunda yer alan
ve Polonya’nàn ardàndan Orta ve
DoØu Avrupa’nàn en büyük ikinci pazarà durumunda olan Romanya, Aralàk 1989
Devrimi’nden sonra serbest piyasa sistemine
adapte olmaya baĀladà. ßktisadi geliĀme amacàyla dàĀ ticarete önem veren ve bu amaçla
reformlar yapan Romanya, Batà Avrupa ülkelerine yakàn ve önemli ticaret yollarànàn kesiĀtiØi bir bölgede.

"Türk yatırımcıların stratejik açıdan
bakmaları gerekiyor. Romanya hem özel
hastaneler hem de kliniklere kapılarını
açmış durumda. Doğal olarak kliniklere
ve özel hastanelere yatırım yapıldığı
takdirde bunlar da tıbbi cihazlara ihtiyaç
duyacaklar."
Türkiye, üçün
üçüncü ülkeler
üzerinden
gelenlerle
beraber halen
hale 6 milyar
Dolar’àn üzerinde
bir
üz
rakamla R
Romanya’da
en büyük mik
miktarda yatàràma sahip üülkeler arasànda yer alàyor. Bazàlarà orta
ort ve büyük
çaplà
iĀletmeler,
birçoØu da KOBß
statüsünde
olan
statüsü
6.000’in
6.000’ üzerinde Tü
Türk Ņrmasà
toptan
topta ve perakende
ticaret,
kend
Radu Onofrei
imalat
ve hizima
metler iĀkollarànà kapsayan geniĀ bir yatàràm aralàØànda
aktif olarak Romanya’da faaliyet gösteriyor.
OSTßM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafàndan hazàrlanan tanàtàm dokümanlarànà
inceleyen Romanya’nàn Türkiye Büyükelçisi Radu Onofrei, OSTßM hakkànda detaylà
bilgiler edinmek ve ülkesindeki fàrsatlarà anlatmak üzere OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn ve Medikal Sanayi Küme-

OSTßM’in bir çok sektör ve Ņrmanàn bir arada bulunduØu bir üretim kompleksi olduØunu anlatan OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà
Orhan Aydàn da Büyükelçi Radu Onofrei
OSTßM’de aØàrlamaktan onur duyacaklarànà
kaydetti.

lenmesi Yönetimini elçilik binasànda konuk
etti. Onofrei, OSTßM’in geniĀ kapsamlà çalàĀmalarànà yakàndan tanàmaktan memnun olduØunu dile getirerek “Ülke olarak Türkiye
ile mükemmel derecede iliĀkilerimiz mevcut. Her alanda iĀbirliØi yapmak istiyoruz”
diye konuĀtu.

“SaðlÜk ekipmanlarÜ ve
özel hastanelerle ilgileniyoruz”
SaØlàk ve tàp baĀlàklarànàn önemli olduØuna iĀaret eden Büyükelçi Onofrei, “Bu alanlar sadece
bakanlàØa baØlà olarak çalàĀmàyor. Son dönemde
de ticari iliĀkilere dayalà bir sektör olarak görüyoruz. Ticari anlamda iki ülkenin nasàl bir iĀbirliØi yapabileceØi konusunda da çalàĀàyoruz.”
deØerlendirmesinde bulundu.
SaØlàk ekipmanlarà ve özel hastaneler konularàyla ilgilendiklerini kaydeden Onofrei, “Türk
yatàràmcàlaràn Romanya piyasasànà tanàmasà ve
oradaki talepleri bilmesi gerekiyor. ßhracatàn
yanà sàra iĀ ortaklàØànà da düĀünmeliyiz. Romanya, tüm Avrupa ve Balkan piyasasàna açàk bir
piyasa. Türkiye’de ürettiØiniz medikal malzemeleri Romanya’da da üretebilirsiniz.” ifadelerini kullandà.
Onofrei Āu görüĀlere yer verdi: “Burada üretilen
saØlàk ekipmanànàn Ņyat açàsàndan diØer büyük
Āirketlerle rekabet edebileceØi düĀüncesindeyim. Türk yatàràmcàlaràn stratejik açàdan bakmalarà gerekiyor. Romanya hem özel hastaneler
hem de kliniklere kapàlarànà açmàĀ durumda.
DoØal olarak kliniklere ve özel hastanelere yatàràm yapàldàØà takdirde bunlar da tàbbi cihazlara
ihtiyaç duyacaklar. Özel hastaneler ve kliniklere
tàbbi cihazlaràyla birlikte yatàràm yapàlmasànà
öneriyorum. Medikal alanda yatàràmlaràn çok
ilerleme kaydedecek. Kamuya ait hastaneler de
diØer bir müĀteri konumunda. Tàbbi cihazlaràn
yenilenmesine yönelik çalàĀmalar yapàlabilir.”

“Limitsiz fÜrsatlar var”
Türk iĀadamlaràna Romanya’da büyük deØer verildiØini belirterek sözlerine devam eden Büyükelçi, SaØlàk Bakanà Mehmet MüezzinoØlu’nun
yakàn bir zamanda Romanya’yà ziyaret edeceØini, bu ziyaretin OSTßM’li Ņrmalaràn kendini anlatmasà adàna iyi bir imkan olduØunu hatàrlattà.

TÜRKİYE – ROMANYA 2012 İHRACAT/İTHALAT RAKAMLARI
Yıl

Ülke adı

İhracat Dolar

İthalat Dolar

2012

Romanya

2.496.394.006

3.236.424.993
Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

Radu Onofrei, “Bir çok
alanda iĀbirliØi yapàyoruz fakat bunu daha da
geliĀtirmek amacàndayàz.
ßnĀaat baĀta olmak üzere
demiryolu, savunma ve

havacàlàk, yenilenebilir enerji baĀlàklarànda limitsiz fàrsatlar var. Hangi alanda destek istiyorsanàz size yardàmcà olmaya hazàràz.” dedi.
Romanya’nàn, bulunduØu konum açàsàndan rüzgar enerjisinde Avrupa’da ikinci sàrada yer aldàØànà anlatan Onofrei Āunlarà söyledi: “Savunma
sanayinde de çok büyük bir potansiyel mevcut. Türkiye de aynà Āekilde çok hàzlà ilerliyor.
Romanya’nàn da savunma sanayinde çok güçlü
bir yeri var. Hem Türkiye’deki hem de Romanya’daki Āirketlerin birbirleriyle ortaklàk kurmasà
için gerekli ortamlarà saØlamalàyàz.”

OSTßM’de küçük ve orta ölçekli iĀletmeler
aØàrlàkta bulunduØunu vurgulayan Aydàn,
Ņrmalaràn aØàrlàklà konularànàn; medikal sanayi, iĀ ve inĀaat makineleri, yenilenebilir
enerji, raylà sistemler, savunma ve havacàlàk ve kauçuk olarak ĀekillendiØine iĀaret etti. Aydàn, “Bölgemizdeki Ņrmalaràn
Romanya’yla iĀ iliĀkileri olduØunu düĀünüyorum. Orayla irtibatlà Ņrmalar hakkànda
bilgim var. GeçmiĀte OSTßM’in kurumsal
olarak Romanya’yla çalàĀmalarà oldu. OSTßM Yatàràm olarak orada sulama sistemleriyle ilgili bir takàm projeler geliĀtirdik. Medikal alanànda ülkemizin en etkin Ņrmalarà
Ankara’da yoØunlaĀmàĀ durumda. Uluslararasà standartta üretim yapan gruba sahibiz.
Bu grup ticaret yapmak, ürünlerini satmak,
üretim amaçlà iĀbirliØi geliĀtirmek istiyor.
Romanya, Türkiye için çok çalàĀàlabilir ve
eriĀilebilir bir yerde. Bu nedenle bir çok fàrsat oluĀabilir.” dedi.
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TİKA, KOBİ’leri uluslararası rekabete açacak
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar Çam:
"Kendi insanımızın uluslararası rekabetteki üstünlüğünü, ticaretini, başarısını arzulamamamız düşünülemez. Biz
her vesileyle en küçük esnafımızın bile uluslararası rekabete açılabilecek standarda gelmesi için gayret göstereceğiz ve
fırsatlar oluşturacağız.
“Kanunlara, hukuka uygun olmak kaydıyla biraz daha maliyetli olsa bile tercihi yerliden yana yapmalıyız.”
sanayimizin gerek üretim gerekse ihracatànàn geliĀimine dönük önemli projeler
geliĀtirebiliriz.” dedi.

Sanayiciye davet

Dr. Serdar Çam

ßKA BaĀkanà Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet OSTßM’e gelerek
kurumsal faaliyetler ve devam eden
projeler hakkànda bilgiler aldà. Programa
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç, Ankara Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri Doç. Dr. Asàm
Balcà ile TßKA uzmanlarà katàldà.

T

“Düíünceler ortak”
Ankara Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri
Doç. Dr. Asàm Balcà konuĀmasànda TßKA,
Ajans ve OSTßM arasàndaki sinerjiye dikkat çekti. Balcà, “Birkaç ay önce Kalkànma
Bakanàmàzàn OSTßM ziyaretinde belli konular gündeme gelmiĀti. Onun arkasàndan
Sayàn BaĀkanàmàzà ziyaret ettik, fikir paylaĀàmànda bulunduk. Gördük ki düĀünceler
ortak. Aynà hisler hepimizin kalbinde bulunmakta. Dolayàsàyla bu iĀbirliØini hàzlà
bir Āekilde harekete geçirme noktasànda
gösterdiØi kararlàlàktan dolayà Sayàn BaĀkanàmàz ve ekibine teĀekkür etmek istiyorum.” dedi.
OSTßM dünyaya örnek modeller çàkardàØànàn altànà çizen ve kümelerin mükemmel
çalàĀtàklarànà belirten Balcà Āöyle devam
etti: Burada yer alan sanayicimizi yurtdàĀàna açma konusunda TßKA üzerinden, çalàĀmàĀ olduØu bir takàm modeller geliĀtirebilirsek bu hem Ankara’ya hem OSTßM’e
hem de ülkemize çok daha fazla katma
deØerler üretecektir.

“1 DolarlÜk çalÜímanÜn bile
ülkemize getirisi var”
KatàldàØà
toplantàlarda
OSTßM’den örnekler verdiØini anàmsatan ve Filistin’deki
hastane ihtiyaçlarànàn giderilmesinde verdikleri teknik
destek için Medikal Küme’ye
teĀekkür eden TßKA BaĀkanà
Dr. Serdar Çam, Türkiye’nin
TßKA aracàlàØàyla yurtdàĀànda
imza attàØà faaliyetlerin kazandàrdàØà prestijin önemine iĀaret
etti. Çam, “TßKA’da projenin
küçüØü büyüØü yok. Türkiye
Cumhuriyeti’ni temsilen yapàlan her çalàĀma 1 Dolarlàk da
olsa onun mutlaka maddi ve
manevi ayrà bir getirisi var.
Özellikle küçük ve orta ölçekli

TßKA çalàĀmalarànàn sanayiciler için fàrsat
olduØunu anlatan Serdar Çam, “Biz pek
çok projeyi baĀkalaràna göre çok ucuza geliĀtirebilsek bile onlarca, yüzlerce misli etki
bàrakabiliyoruz. Bu sanayicimiz için bir fàrsattàr. Küçük küçük, özgün çalàĀmalar geliĀtirip, devlet yönetimine, bakanlàklara ve bize
bir Āekilde saØlamasà gerekiyor. Bizlerin de
bunu keĀfetmek için mücadele etmesi gerekir.” Āeklinde konuĀtu.

“Kendi insanÜmÜzÜn
baíarÜsÜnÜ arzuluyoruz”
“Bütün bu çalàĀmalarà yaparken geleneØimizdeki kodlarà iyi kullanàp diØer taraftan sanayicimizin becerilerini en güzel Āekilde yansàtarak Türkiye’nin de dolaylà olarak orada etkin
olmasànà saØlamamàz gerekiyor.”sözleriyle
konuĀmasànà sürdüren Çam, “Kendi insanàmàzàn uluslararasà rekabetteki üstünlüØünü,
ticaretini, baĀaràsànà arzulamamamàz düĀünülemez. Biz bir Āekilde her vesileyle en küçük
esnafàmàzàn bile uluslararasà rekabete açàlabilecek standarda gelmesi için gayret göstereceØiz ve fàrsatlar oluĀturacaØàz.” dedi.

“ñíbirliklerini geliítirme çabasÜndayÜz”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn da konuĀmasànda OSßTM hakkànda
bilgiler verdi. Kurumun faaliyet gösterdiØi
baĀlàklarà ve OSTßM modelinin ülke dàĀànda da yaygànlaĀtàràlmasà için gerçekleĀen
çalàĀmalarà anlatan Aydàn, TßKA’yla her
zaman iĀbirlikleri geliĀtirme çabasànda
olduklarànà söyledi. Kamunun alàmlarànda
yerli üreticiye mutlaka öncelik tanàmasà
gerektiØinin altànà çizen Aydàn, bunun yapàlabilmesi için de öncelikle kamu yöneticilerinin yerli sanayiyi tanàmasà, üretim
kalitesine inanmasà gerektiØini belirtti.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet
OSTİM firmalarında incelemelerde bulundu. Firma
ziyaretlerinde üretim süreçleri ve ihracat kapasiteleri
anlatıldı.

OSTİM hakkında detaylı bilgilerin verildiği programda Medikal Küme firmaları tarafından
tasarlanan Numune Alma ve Transfer Kutusu tanıtıldı.
Ziyareti çok önemsediklerini söyleyen
Aydàn, önümüzdeki dönemde gerçekleĀtirilebilecek her türlü iĀbirliØine hazàr
olduklarànà kaydetti. Aydàn, “Zaman za-

man bazà baĀlàklarda da çalàĀtàk ama bunu
sürdürülebilir kàlamadàk. ßnĀallah bunun
ortamànà hep birlikte oluĀtururuz.” diye
konuĀtu.

“TERCİH YERLİ ÜRETİCİDEN YANA OLMALI”
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam kanuna ve hukuka uygun olmak kaydıyla projelerde yerli
üreticilerin tercih edilebileceğini bildirdi.
Amerika’da KOBİ seviyesindeki ihalelerde;
ihale sonucunda KOBİ’lerin belli bir oranda
pahalıya verme hakkını verdiğini hatırlatan Çam, “Yüzde 20-30 oranında büyük
firmaya göre yüksek verse de KOBİ alsın

diye teşvik ediyor. Bu çok önemli. Uluslararası rekabette de kanunlara, hukuka uygun
olmak kaydıyla bizim firmamız hatta yeni
yeni oyuncu olarak girecek firmaların biraz
daha maliyetli olsa bile OECD standartlarına ve genel hükümlere rahatsızlık
vermeyecek şekilde tercihi yerliden yana
yapmalıyız.” açıklamasında bulundu.

Meslek liselilerin yÜl sonu sergisi

A

nkara Kàzàlcahamam’da bulunan
meslek okullarà yàl içinde yaptàklarà çalàĀmalarà 'Mesleki ve Teknik EØitim
Sergisi'nde görücüye çàkardà. Sergide öØrencilerin yàl boyunca aldàklarà teknik eØitimler sonrasànda hazàrladàklarà her okulun
çeĀitli bölümlerine ait çalàĀmalar tanàtàldà.

Kàzàlcahamam Kaymakamà Mustafa
Çit’in de katàldàØà etkinlikte bir konuĀma
yapan OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà
Orhan Aydàn uluslararasà rekabetin en belirgin araçlaràndan birinin meslek eØitimi
görmüĀ nitelikli eleman olduØunu söyledi.
Nitelikli elemanlarà sisteme kazandàrmadan iĀletmelerin devamlàlàØànàn saØlanamayacaØànà kaydeden Aydàn, sürekli
geliĀim için mutlaka mesleki eØitime ve
nitelikli iĀgücüne yer verilmesi gerektiØine iĀaret etti.
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Başbakan’dan yerli otomobil için kararlılık mesajı:

“Türkiye kendi otomobilini de üretecektir”

A

BD Ticaret Odasà'nda düzenlenen
yuvarlak masa toplantàsànda Türk
ve ABD'li iĀadamlaràyla bir araya
gelen ErdoØan, hedeflerinin yerli otomobili üretmek olduØunu belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil konusunda net konuştu. Erdoğan,
“Türkiye kendi otomobilini de üretecektir, kim ne derse desin bu da olacaktır.” dedi.

Bu konuda müĀterek adàmlaràn atàlabileceØini kaydeden BaĀbakan ErdoØan,
'Türkiye'nin, dünyanàn 16. büyük otomotiv
üreticisi ve Avrupa'nàn en büyük ticari araç
üreticisi olduØunun altànà burada çizmek
istiyorum. Hedef Āu: Türkiye kendi otomobilini de üretecektir, kim ne derse desin bu da olacaktàr. Türkiye, küresel enerji
tüketiminin yaràsànàn ve petrol, doØalgaz
rezervlerinin yüzde 70'inin de kavĀaØànda
bulunuyor. GeçtiØimiz 10 yàlda kaydettiØi
büyüme performansàyla Türkiye, dünyada
Çin'in ardàndan enerji talebi en hàzlà artan
ülke oldu. ÿimdi kaya gazànàn üretildiØi bir
süreç yaĀanàyor, tabii ki bunlaràn da deØerlendirmesinin yapàlacaØà bir sürecin içerisindeyiz' Āeklinde konuĀtu.

Türkiye'nin Gayri SaŅ Yurtiçi Hasàlasà
itibariyle 2010 yàlànda yüzde 9,2, 2011 yàlànda yüzde 8,5, 2012'de ise yüzde 2,2 oranànda büyüdüØünü anlatan ErdoØan, 20112017 yàllarà arasànda yàllàk ortalama yüzde
6,7 büyüme oranà beklentisiyle Türkiye'nin
OECD ülkeleri arasànda en hàzlà büyüyen
ülke olmasànàn hedeņendiØine dikkat çekti.
Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduØu
inĀaat gibi sektörlerin yanà sàra otomotivde
de giderek daha belirgin bir yer edindiØini ifade eden BaĀbakan ErdoØan, "ÿu anda
ABD ile Türkiyee arasàndaki sermasà ve yükbest ticaret anlaĀmasà
Āturulan bu
sek düzeyli oluĀturulan
Øà müĀterek
Konsey, yapacaØà
çalàĀmayla geleceØi
eØi çok daha
eketlendifarklà Āekilde hareketlendirecek ve biz bu çàtayà
ecedaha da yükselteceØiz" deØerlendirmemesinde bulundu.

Babayiğitlere teşvik

B

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
yerli otomobille ilgili açıklamalarının
ardından Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
da değerlendirmelerde bulundu. Çağlayan, "Devlet, ‘sessiz ortak’ veya ‘Altın
Hisse’ gibi uygulamalarla da işin içinde
olur.” dedi.

Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen 5. Otomotiv
Kongresi’nde konuşan Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan, yerli otomobil hedeflerinden vazgeçmediklerini kaydederek,
“Kim ne derse dersin bu ülkenin mutlaka
yerli bir otomobil markası olacak.” açık-

lamasını yaptı. Çağlayan, Türkiye’de yerli
otomobil için yan sanayi, sermaye ve iş
gücü olarak her türlü birikimin fazlasıyla
olduğunun altını çizerek, “Otomotiv
bizim göz bebeğimiz bir sektör. Yerli otomobil ile böylesine önemli bir sektörün
dışarısıyla göbek bağını kesmeyi istiyo-

ruz. Türkiye ile birlikte anılacak bir marka için Devlet her türlü işbirliğine hazır.
Teşvik dışında, sessiz ortak, altın hisse
gibi formüller de gündeme gelebilir. Bu
işte Devlet olarak hem maddi hem de
manevi olarak işin her boyutunda yer
alırız.” diye konuştu.

Ticarette 'kolaylık' dönemi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
"Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması",
"İhracatta Yerinde Gümrükleme", "İzinli
Gönderici" ve "Ortak Transit" projelerini
tanıttı. Yazıcı, gerekli şartlara sahip
olduğu anlaşılan firmaların sertifikalarını
alacaklarını ve süresiz olarak bu hakka
sahip olacaklarını açıkladı. Uygulamalarla
zaman ve maliyetlerden tasarruf
sağlanması hedefleniyor.

G

ümrük ve Ticaret Bakanà Hayati Yazàcà,
"Kolay Ticaret, Büyük Türkiye" projelerinin tanàtàm toplantàsànda iĀ dünyasànàn heyecanla beklediØi ve 'gümrüklerde devrim' olarak
nitelendirilen 4 ana baĀlàØàn detaylarà hakkànda
bilgiler aktardà.

Yetkilendirilmií Yükümlü UygulamasÜ
'YetkilendirilmiĀ Yükümlü Statüsü'ne sahip
olmanàn koĀullarànà anlatan Yazàcà, "Güvenilir, ticari kayàtlarà düzgün izlenebilir olan,
mali yapàsà taahhütlerini karĀàlamaya yeterli,
emniyet ve güvenlik kriterlerini saØlayan, en
az üç yàldàr faaliyette bulunan, Türkiye'de
yerleĀik gerçek ve tüzel kiĀiler ile kamu kurum ve kuruluĀlarà bu statüyü almaya hak kazanacaktàr." dedi.
Yazàcà, gerekli Āartlara sahip olduØu anlaĀàlan
Ņrmalaràn sertiŅkalarànà alacaklarànà ve süre-

siz olarak bu hakka sahip olacaklarànà söyledi. Bu statüde nihai hedeŅn tüm dünyada
güvenilir Ņrmalardan oluĀan "uluslararasà güvenli ticaret aØànàn" oluĀturulmasà olduØunu
dile getiren Yazàcà, "YetkilendirilmiĀ yükümlü uygulamasà, baĀta Avrupa BirliØi ülkeleri, Amerika, Güney Kore ve Japonya olmak
üzere dünyanàn 46 ülkesinde geçerlidir." diye
konuĀtu.
YetkilendirilmiĀ yükümlü uygulamasànàn
saplayacaØà maddi faydadan da bahseden
Bakan Yazàcà, "YetkilendirilmiĀ Yükümlü
uygulamasà; gümrükleme iĀlemleri için Ņrmalarca yapàlan ortalama 954 lira masrafàn
yüzde 90'ànà ortadan kaldàrmaktadàr. Böylece ticaret erbabà sevkiyat baĀàna ortalama
861 lira tasarruf saØlamaktadàr." ifadesini
kullandà.

Yerinde Gümrükleme Projesi
YetkilendirilmiĀ Yükümlü uygulamasànàn
getirdiØi en büyük yeniliklerden birisinin de
"Yerinde Gümrükleme Projesi" olduØunu hatàrlatan Yazàcà, "Yerinde gümrükleme ile öncelik ihracatta olmak üzere, her tesisi bir gümrük haline getiriyoruz. Yerinde gümrükleme
uygulamasànà öncelikli olarak ihracat iĀlemleri
ile baĀlatàyoruz. ßthalatta yerinde gümrükleme
uygulamasànà bu yàlsonunda baĀlatacaØàz."
Āeklinde konuĀtu.

ñzinli Gönderici Projesi

Ortak Transit UygulamasÜ

Her isteyenin yetkilendirilmiĀ yükümlü olamayacaØànà bildiren Yazàcà, bu Āartlarà saØlayamayan Ņrmalar için, ticaret iĀlemlerini kolaylaĀtàrmak istediklerini söyleyerek, "YetkilendirilmiĀ
yükümlü olan veya olmayan tüm Ņrmalaràn dolaylà olarak faydalanabileceØi 'izinli gönderici'
uygulamasànà baĀlattàk. Bu statüyü alan taĀàyàcàlaràmàz; müĀterileri adàna taĀàdàklarà mallarà
kendi tesislerinde toplayacak, burada tàrlara
yükleyecek ve gümrük iĀlemlerini hiçbir gümrük görevlisinin nezareti olmadan, tamamen
kendileri yapacaklardàr." ifadesini kullandà.

Bakanlàk olarak yürütülen bir diØer çalàĀmanàn
"Ortak Transit" uygulamasà olduØunu belirten
Yazàcà, uygulamayà 1 Aralàk 2012'de baĀlattàklarànà hatàrlatarak, "Ortak Transit; Avrupa
BirliØi'ne tam üye olmadan, taĀàmacàlàk sektörü
açàsàndan AB üyesi bir ülke gibi iĀlem yapabilecek konuma geldiØimiz tek enstrümandàr.
Ortak Transit SözleĀmesi’ne taraf olan ülkeler
arasànda eĀyanàn gümrük vergilerinin teminata baØlanarak taĀàndàØà ve bu taĀàmanàn "Yeni
Bilgisayarlà Transit Sistemi" (NCTS) ile elektronik mesajlar kullanàlarak beyan ve takip edildiØi bir uygulamadàr." Āeklinde konuĀtu.
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ìefik ÇALIìKAN

sefik.caliskan@ostimyatirim.com

Merkez Bankasındaki
Rezervin Anlamı

ß

nsan aklànà aldatmanàn en kestirme yollaràndan biri, amaç ile aracà
karàĀtàrmaktàr. Amaç, “ne?” sorusu ile ortaya çàkar. Araç ise “nasàl?”
sorusunun muhatabàdàr. Uyanàk ve insanlarà aptal yerine koyanlar, “nasàl?”
sorusu ile karĀàlaĀtàklarànda muhataplaràna sanki “ne?” sorusu sormuĀ gibi
cevap vermeye çalàĀàrlar. Bu duruma
bir örnekle açàklàk getirmeye çalàĀalàm. Hasta olan bir kiĀiyi iyileĀtirmek
amaçtàr. Bu aĀamadan sonra hastanàn
hangi yöntemle iyileĀtirileceØi aĀamasàna gelinir. Hasta koca karà ilaçlarà ya da bitkisel çözümlerle mi yoksa
çaØdaĀ tàp teknikleri ile mi tedavi edilecek? Burada “nasàl?” sorusu devreye girer. Tercih ya da siyaset bu noktada baĀlar. Hastanàn kocakarà ilaçlarà

ile tedavi edilmesini savunan taraf ya
da parti, hastanàn modern tàp teknikleri ile tedavi edilmesi gerektiØini öne
süren tarafa Āöyle cevap verir: “Ne?
Siz yoksa hastanàn ölmesini mi istiyorsunuz? Sizin zihniyetiniz bozuk.
AldàØànàz oy kadar konuĀun” Oysa
burada basit bir soru vardàr. Hastayà
nasàl iyileĀtireceksin? Bunun aĀamalarà nedir? Daha önce denenmiĀ mi?
Denemedi ise riskleri nelerdir? UlaĀàlacak sorun sürdürülebilir mi? Vb.
Bizim gibi ülkelerde siyaset “nasàl?”
sorusu üzerinden deØil, “ne?” sorusu
üzerinden niyet sorgulamakla yapàlàr.
Bu gibi ülkelerde her türlü terör yönetimin en vazgeçilmez aracàdàr.

karĀàlàØànda ülkenizin mal ve hizmet
ihtiyacànà karĀàladàØànàz gibi elinizde
fazla para kaldà (cari fazla). Kalan
bu para, ülke vatandaĀànàzàn tasarrufudur. Merkez bankanàzda birikmek
zorunda. Bu parayà da deØerlendirmek için merkez bankanàz cari açàk
veren ülkelerin hazine bonolarànda,
tahvillerinde, geri kalmàĀ ülkelerin
çàlgàn projelerinde deØerlendirerek
çifte kavrulmuĀ kazanç saØlamaktadàr. Hem malànàz satàlmakta hem
de bu mal karĀàlàØà gelen parayà mal
sattàØànàz ülkelerde faizi ile deØerlendirmektesiniz. Bundan iyisi ÿam’da
kaysà derler, eskiler. (araç)

Yukaràdaki açàklamamàz kapsamànda
ülkemizde son zamanlarda mali kesimde olan birtakàm deØiĀiklikleri yorumlamak istiyorum.

Merkez bankasàndaki 130 milyar dolarlàk amaca yukaràda anlattàØàmàz
süreç (araç) sonucu ulaĀtà isek gerçek
ile söylenen arasànda çeliĀki yoktur ve
konuĀanlar hakikati söylemekteler.

Merkez bankamàzàn kasasànda 130
milyar dolarlàk rezerv olmasà.
Ülkelerin merkez bankalarànda yabancà ülkelerin borç senedi olan paralarànàn olmasà güzel bir Āeydir.(amaç)
Ne demek bu? ÿu demek. Siz çok
çalàĀtànàz ürettiniz kendi insanànàzàn
tüketimini karĀàladàØànàz gibi yabancà
ülkelerin de tüketimini (ßhracat) karĀàladànàz. Bunun için yabancà ülkelerden paralar aldànàz. Öyle ki bu paralar

Ülkemiz cari açàk veren bir ülkedir.
Cari açàØàn kaynaØà da dàĀ ticaret açàØàdàr. Yani ülkemiz insanà çok çalàĀàp
da fazla üreten bir yapàya sahip deØil.
Tam tersi az çalàĀàp çok tüketen bir
yapàya sahip. Bu nedenle cari açàk veriyoruz zaten. Peki, kasamàzdaki 130
milyar dolar nereden geldi? Çok çalàĀàp üretmediØimize ve cari fazlamàz
olmadàØàna göre bu para ne karĀàlàØà
geldi? Tabi ki garip gurabanàn soyulmasà ve iĀsiz bàrakàlmasà karĀàlàØà gel-

di para. Nasàl yapàlàyor bu iĀ?
1.

Yüksek faiz vereceksiniz.

2.

Kur artàĀànà enņasyonun altànda
tutacaksànàz ya da Türk lirasànàn
deØerini yüksek tutacaksànàz.

3.

Borç için alànan paralarà ve faizlerini ödemek için dolaylà vergileri yüksek tutacaksànàz ve daha
önce yapàlan sabit sermaye mallarànà yabancàlara satacaksànàz ya
da imtiyazlà yatàràm alanlarà vereceksiniz.

4.

Bütün bunlarà yaparken kàsmen
devleti doØrudan kàsmen de özel
sektörde bankalar ya da büyük
ithalatçà Āirketleri kullanarak dolaylà borçlanmalar yapacaksànàz.

Bütün bunlaràn sonucunda cari açàk
veren bir ülkenin refah kaybà göstergesi olan döviz rezervinin o ülkenin
refah göstergesi olarak milleti inandàracaksànàz. Bence asàl baĀarà bu inandàrma iĀinde.

Mesleki eğitim Somali’nin umudu
Somali Meclis Başkanı Muhammed Osman Cevari ve Somalili parlamenterler, öncelikli
ihtiyaçlarının mesleki eğitim olduğunu belirterek destek istediler.

E

konomik ve sosyal sàkàntàlaràn gün
geçtikçe arttàØà Somali, genç nüfusunun geleceØini mesleki eØitimde görüyor. Somali Meclis BaĀkanà Muhammed
Osman Cevari ve beraberindeki parlamenterler OSTßM’e gelerek kurumu
tanàdàlar; ülkelerindeki son durum baĀta olmak üzere çeĀitli bilgiler aktararak
Türkiye’den beklentilerini paylaĀtàlar.

“AltÜn harflerle yazÜldÜnÜz”
BaĀkan Cevari, “Somali’de dostlarànàz
var. Size kapàlaràmàz her zaman açàk, beraber çalàĀmaya hazàràz. Somali’ye gelin
bizi ziyaret edin.” sözleriyle Türk insanànà ülkelerinde görmek istediklerini ifade
etti. Türkiye’nin Somali’ye olan katkàlarànàn unutulmayacaØànà anlatan Cevari,
“Somali’ye yaptàklarànàz altàn harņerle
yazàldà. Türkiye’den iĀ yapmak için gelmek isteyen varsa, parlamento olarak
bekliyoruz. Somali’ye herkes gözünü
kapatàrken, Türkler bize geldi.” deØerlendirmesini yaptà.

“HalkÜmÜz meslek eðitimi istiyor”

Başkan Cevari ve beraberindekiler OSTİM
programı kapsamında işletmeleri ziyaret etti.

Gençlerin topluma kazandàràlmasà adàna
mesleki eØitime aØàrlàk vermek istediklerini ve bunun kendileri için büyük önem
taĀàdàØàna vurgulayan Somali Parlamentosu üyeleri mesleki eØitimin acil ihtiyaç
olduØunu kaydetti.
Yüksek öØrenim gören bir kiĀinin maliyetiyle 5 kiĀiye meslek eØitimi verile-

bileceØini anlatan heyet, Türkiye’den
ve OSTßM gibi kuruluĀlardan destek
talep etti. Türk yatàràmcàlaràn Somali’yi
kendi ülkesi gibi görmeleri gerektiØini
ifade eden parlamenterler, “Somali’yi
Afrika’nàn giriĀ kapàsà olarak düĀünün.
Halk sizi bekliyor. Hangi bölgelerde çalàĀmak, neler yapmak isterseniz sizinle
birlikte hareket etmeye hazàràz.” dediler.
Somali halkànàn yüzde 60’ànàn meslek
eØitimi almak istediØine deØinen heyet,
ülkedeki mevcut meslek okulunun normal eØitime verdiØini belirtti. Okulun
eski iĀlevine kavuĀturulmasà için yardàm

isteyen Somali temsilcileri Āu görüĀleri
paylaĀtà: “Problemli yetiĀen genç çocuklaràmàz var, herkese bir meslek kazandàrsak bütün
sàkàntàlar biter. EØer orada bir sanayi bölgesi
açmak istiyorsak eØitim vermek gerekiyor. Nitelikli iĀgücünü meslek okullarà olmadan saØlayamayàz. Bu bizim için çok önemli, sizlerden
yardàm bekliyoruz.”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn ve OSTßM Teknoloji A.ÿ. Yönetim Kurulu BaĀkanà Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan da
proje hazàrlama, tesis kurulumu gibi konularda
OSTßM’in katkàlarà olduØunu bunu devam ettirmek istediklerini söylediler.
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yen yabancà iĀadamlarà da aynà Āekilde
ßstanbul baØlantàlà geliyorlar. Çevremde birçok yabancà misaŅrin görüĀmeyi ßstanbul’da yapmayà talep ettiØine
Āahit oluyorum. Yani bizim Ankara’là
çilekeĀ iĀadamlarà bir de görüĀme için
ßstanbul’a gidiyorlar. Bu sefer de sàkàntà ßstanbul traŅØine girince baĀlàyor. Tabi bu durumda traŅkteki herkes
sàkàntà çekiyor. ßstanbul traŅØindeki
herkese seslenmek istiyorum: “bu ßstanbul traŅØinden ne çektiniz be…”

Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

Ankara’lı İşadamının
İstanbul Çilesi

G

eçtiØimiz hafta 2 günlük bir iĀ
seyahati için Libya’ya gittim.
Maalesef Ankara’dan yurtdàĀà
seyahatler çok sànàrlà… ßstanbul baØlantàlà gitmek zorunda olmaktan dolayà gidiĀ ve dönüĀte toplam sekiz saat
kaybàm oldu. Ankara’dan yurtdàĀàna
seyahat eden herkesin yaĀadàØà sàkàntà… Kàsa süreli seyahat edenlerde yorgunluØu da dikkate alàrsak önemli bir
kayàp sözkonusu… Ankaralà iĀadamlaràna seslenmek istiyorum: “bu ßstanbul baØlantàsàndan ne çektiniz be…”
YurtdàĀàndan Ankara’ya gelmek iste-

Eski devirlerde adamàn biri ßstanbul’un
taĀà topraØà altàn diye duyunca apar topar ßstanbul’a gitmiĀ. Tabi o zamanlar
yolculuk zor. Yorgun argàn varmàĀ
ßstanbul’a… Otobüsten iner inmez
yerde bir altàn görmüĀ. Ama hiç oralà
olmamàĀ. Bu akĀam iyi bir dinleneyim,
altànlarà yaràn toplaràm diye düĀünmüĀ. Bir daha da altàn falan bulamamàĀ. Gariban memleketine kendini zor
atmàĀ. Muhtemelen bu ßstanbul’dan ne
çektim be diye düĀünmüĀtür.
Bakalàm ßstanbul Āehri, Ņnansàn, kültürün, sanatàn, sporun, turizmin, ticaretin,
sanayinin, fuarcàlàØàn vb. her alanàn
baĀkenti olmaya ne kadar dayanabilecek. Bakalàm ßstanbul ne zaman dile

gelip, yeter diye baØàracak. ßstanbul da
herkesten çok çekiyor herhalde…
Aslànda hepimizin amacà refah içinde
yaĀamaktàr. Zaten devlet müessesesi
de bunun için var. Halkàna refah saØlamak... Refahàn önemli ölçütlerinden
biri de kiĀiler ya da sosyal gruplar
arasànda uçurum olmamasà… DoØal
olarak Āehirler ve bölgeler arasàndaki
büyük dengesizlik uçurumu derinleĀtirir. Nitekim gittiØim fakir ve zengin
ülkelerde gözlemlediØim en önemli
farklardan biri fakir ülkelerin kos kocaman, ĀiĀirilmiĀ bir veya iki adet Āehirleri var; ve bu Āehirle diØerleri arasànda her açàdan çok fark var. GeliĀmiĀ
ülkelerin ĀehirleĀmesi daha stratejik…
Farklà Āehirlere farklà özellikler yüklüyorlar. Uçurum çok fazla deØil.
Havaalanà traŅØi ülkelerin geliĀmiĀlik düzeyleriyle çok yakàndan ilgili…
Mesela dünyanàn en çok havaalanà
traŅØine sahip ilk ülkeleri Amerika,
Çin, ßngiltere, Fransa diye sàralanàp
gidiyor. ßnternetten elde ettiØim verilerle havalimanlarànàn yolcu traŅØi
ile Āehirlerin nüfusu arasànda bir oran
bulmaya çalàĀtàm. Ankara çok mütevazi duruyor. Ankara’da iç hat, dàĀ hat

ve transit yolcular dahil 2012 yàlànda
yolcu traŅØi 9,2 milyon kiĀi olmuĀ.
Yani Āehir nüfusunun 1,8 katà civarànda. Haydi Antalya gibi yoØun turist
traŅØine sahip havalimanlarà ile Amsterdam gibi yoØun transit yolcu traŅØine sahip olanlarà bir kenara bàrakalàm,
Avrupa’nàn birçok metropolünde bu
oran 10 civarànda… Haydi Avrupa’nàn
nüfusu az olduØu için bu oran çok anlamlà deØil diyelim, Çin gibi çok kalabalàk bir ülkede bile 4 civarànda…
Yani havalimanànda Āehir nüfusunun
4 katà yolcu traŅØi olmuĀ. Ekonomisi
iņas etti dediØimiz Atina havalimanànda bile 2012 yàlànda Āehir nüfusunun
3,2 katà yolcu traŅØi gerçekleĀmiĀ.
Benim incelediØim Avrupa’daki muadili Āehirler arasànda en düĀük oran
Ankara’nàn… 2012 yàlànda bu oran
ßstanbul’da 4,3 olarak gerçekleĀmiĀ.
ßstanbul’da üçüncü havaalanà ihalesi
22,2 milyar Euro gibi uzmanlaràn çok
yüksek bulduØu bir Ņyattan alàndàØàna göre bu paranàn kazanàlabilmesi
için ßstanbul’un havalimanà traŅØini
gittikçe artàrmamàz lazàm. Ankara’làlar olarak ßstanbul baØlantàlà yurtdàĀà
seyahatlerde çile çekmeye daha uzun
süre devam edeceØiz gibi duruyor.

Trafik güvenliğinde ‘ortak bilinç’ vurgusu
“KazalarÜ en aza indirmeyi
hedefliyoruz”

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve ilgili
kuruluşların işbirliğiyle ATO
Congresium'da "4. Karayolu
Trafik Güvenliği Sempozyum
ve Sergisi" düzenlendi.
Sempozyumda trafik
güvenliğinin ortak bilinçle
sağlanacağı hatırlatıldı.

Sempozyumda, trafik kurallarına uymaya özen gösterilen dizi filmlerin yayınlandığı televizyon
kanallarının yöneticileriyle yapımcılara ödül verildi.

S

İki Bakan OSTİM standını ziyaret ederek yerli ve milli üretim
misyonu, sektörel küme çalışmaları ve firmaların kabiliyetleri
hakkında bilgiler aldı.

empozyumun açàlàĀànda konuĀan
UlaĀtàrma, Denizcilik ve HaberleĀme Bakanà Binali Yàldàràm, yaz aylaràna girildiØini, insanlaràn artàk tatile
gitmek istediØini belirterek, "Gidelim
ama geri döneceØimizi de mutlaka
düĀünelim. SaØ salim gidelim, sevdiklerimizi üzmeyelim, onlara gözyaĀà bàrakmayalàm, kurallara uyalàm, yollaràn
kralà olmayalàm" dedi. Bakan Yàldàràm,
"Emniyeti pazarlàk yapmaya kalktàØànàz zaman hayatànàzàn pazarlàØànà yapàyorsunuz demektir. YaĀamla ölüm
arasànda pazarlàk yapàyorsunuz demek.
Bunu yapmaya kimsenin hakkà yok"
diye konuĀtu. TraŅk güvenliØi konusunun topyekün insanlaràn ortak meselesi
olduØuna iĀaret eden Yàldàràm, yüzde

ßçiĀleri Bakanà Muammer Güler de
traŅk kazalaràndan ölümleri en aza
indirmeyi hedeņediklerini, bundan
dolayà traŅk kurallaràna uyma konusunda bir irade oluĀturmaya, bu
yönde bir kamuoyu yaratmaya önem
verdiklerini söyledi. Kurallarà uygulanàr hale getirerek, traŅk kazalarànà
en aza indirmeyi hedeņediklerini belirten Güler, insan faktörünü ortadan
kaldàràp elektronik cihazlarla traŅk
denetimini saØlamaya imkan verecek sistemler üzerinde çalàĀtàklarànà
belirtti.

Yeni Karayollarà TraŅk Kanunu'nda
da traŅØin elektronik sistemlerle
87'si insanà ilgilendiren, insanànàn farkàndalàØànàn artàràlmasà ve eØitilmesiyle denetlenmesi konusunda yeni düzenilgili olan bu konuyu kamu idarecileri- lemeler bulunduØunu aktaran Bakan
nin tek baĀàna çözme imkanà olmadàØà- Güler, hàz kontrolü baĀta olmak üzenà, herkesin üzerine düĀeni yapmasà ge- re traŅk denetimine, kurallara uyma
rektiØini vurguladà. TraŅk güvenliØine konusunda irade oluĀturmaya ve
dikkat çekmek ve daha güvenli seyahat bu yönde kamuoyu yaratmaya çok
için kuralaràn uygulanmasànà teĀvik önem verdiklerini ifade etti.
etmek için temsili bir irade beyanà
GENEL KAZA İSTATİSTİKLERİ
belgesinin burada
YILI
KAZA SAYISI
ÖLÜ SAYISI
YARALI SAYISI
imzalanacaØànà dile
2008
950.120
4.236
184.468
getiren Yàldàràm,
2009
1.053.546
4.324
201.380
amacàn traŅkte se2010
1.104.388
4.045
211.496
yahat eden herkesi,
2011
1.228.928
3.835
238.074
kurallara uymaya
2012
1.296.636
3.750
268.102
davet etmek olduKaynak: hƩp://www.traĮk.gov.tr/Sayfalar/IstaƟsƟkler/Genel-Kaza.aspx
Øunu kaydetti.
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KOBİ’ler sivil havacılıkta da kanatlanmak istiyor

Yerli katkı payına ‘en az yüzde 40’ talebi
Kamu alımlarında gündemden düşmeyen maddelerin başında ‘offset’ kavramı geliyor. Savunma sektöründe yüzde 70’lerle oldukça iyi bir çizgi yakalayan uygulamanın sivil
havacılık alımlarında da artması bekleniyor. Türk Hava Yolları (THY) tarafından 137 adet Airbus, 115 Adet Boeing uçağı için anlaşma imzalandı. 2014-2021 tarih aralığında
teslim edilecek uçakların toplam proje bedeli yaklaşık olarak 31,2 milyar Dolar. İşin yüzde 6’lık kısmı yani 1,8 milyar Dolar’lık tutar için yerli katkı payı niyet beyanı alındı.
Yapılan değerlendirmelerde, sivil uçak alımlarında en az yüzde 40 yerli katkı payı konulmasının ülkemiz ve sivil havacılık sektörü için en uygun çözüm olacağı kaydedildi.

K

üresel havacàlàk son yàllarda hàzla yükselen bir sektör. Aerospace Global Report 2011 IMAP raporuna göre küresel
havacàlàk ve savunma sektörü, 2005-2009 yàllarà arasànda yüzde 8,7’lik bir büyüme ile 920,6
milyar Dolar (2009) deØerine ulaĀtà. Bu büyüme
içerisinde savunma yüzde 71,8’lik oranla bu pazardan en büyük payà alàyor. Sivil havacàlàk sektörünün küresel büyüklüØü ise 260 milyar Dolar.
Deloitte (2011 Mid Year Outlook For Global
Aerospace and Defense Sector) raporuna göre
2010 yàlànda 972 uçak teslimatà ile tarihteki en
iyi ikinci rakamà yakaladà. ABD, küresel havacàlàk ve savunma sektör büyüklüØünün yüzde 59’u
ile en büyük pazar konumunda. Bunu yüzde 22
pay ile Avrupa ve yüzde 19 pay ile Asya-PasiŅk
ülkeleri izliyor.
Boeing yüzde 7,4’lük oranla pazaràn en büyüØü
(ABD) olup, ikinci EADS (Hollanda) yüzde 6,5,
üçüncü Lockheed Martin Corporation (ABD)
yüzde 4,9 ve dördüncü yüzde 3,8’lik pay ile
BAE Systems Plc (ßngiltere) Ņrmasà.
Havacàlàk sanayi, diØer sektörlerden ayrà olarak
hem sivil hem de savunma alanà içinde en hassas
ve detaylà sistemler, regülâsyon, standart vb. düzenlemelere sahip bir sektör. Ayràca yine hem sivil hem savunma alanànda, teknoloji ve iĀ modeli
geliĀmelerine öncülük ediyor. Bu özellikleriyle
küresel teknoloji tabanànàn geliĀmesinde de oldukça etkili. Havacàlàk sektöründeki imalatçàlar
da sektöre özel “havacàlàk kültürü”nü özümseyen Ņrmalar.

20 yÜl içinde 30 bin yolcu
uçaðÜ üretilecek
Havacàlàk sanayi teknik riskleri yüksek ve özel
projeler içerdiØi için teknolojik ve ekonomik
yönden çok özel bir konumda. Airbus, Boeing ve
kàsa bir süre sonra (gelecekteki ilk 10 yàl içinde)
sürece aØàrlàkla dahil olacaØà görülen Çin uçak
sanayi arasàndaki rekabet nedeniyle ülkeler hatta
bölgeler arasà politik arenada kritik durumu da
var. Airbus Global Market Forecast, 2011-2030,
2011; Boeing World Air Cargo Forecast, 20092028, 2008; Boeing, “Current Market Outlook
2011-2030, 2011 raporlaràna göre uçak imalatçàlarànàn 2029/2030 yàllaràna kadar ki büyüme öngörüleri yüzde 5 civarànda. Bu çalàĀmalarda sektördeki büyümenin istikrarlà bir Āekilde devam
edeceØine, Orta DoØu ve Asya PasiŅk pazarànàn

Yüzde 100 uygulayan ülkeler var

ön planda olacaØàna dikkat çekiliyor.
Yani her yàl yaklaĀàk yüzde 4 ile 5 oranànda artacaØà öngörülen yolcu sayàsàna paralel Āekilde
hem büyük yolcu uçaklarà hem de bölgesel uçak
imalatànda önemli artàĀlar bekleniyor. Deloitte
(2011) raporunda önümüzdeki 20 yàl içinde 26
bin ile 30 bin adet yeni yolcu uçaØà üretilmesi
öngörülüyor. Bölgesel uçaklarda da Embraer Ņrmasànàn tahminleri göre gelecek 20 yàl için 200
milyar ABD dolarà deØerinde 6875 uçak talebi
gerçekleĀmesi bekleniyor.

‘Offsetle maliyet artar’ deniliyor;
örnekler bunu doðrulamÜyor
Dünya ekonomisi için önemli bir yere sahip olan
sivil havacàlàk konusunda Türkiye’nin kabiliyetleri de azàmsanmayacak bir nitelikte. Hem ana
sanayi hem yan sanayi Ņrmalarà günden güne
geliĀiyor ve konusunda tecrübeler kazanàyor. BilindiØi üzere son altà ay içerisinde 252 adet uçak
sipariĀi verildi. Bunlaràn toplam hacmi 31,2 Milyar Dolar olarak ölçülüyor. Bu seviyedeki satàĀlarda stratejik olarak ilgili ülkelerin hükümetleri
müdahil oluyor. Çünkü ülke ekonomisi için çok
önemli bir konu.
Benzer alàmlar yapan baĀka ülkeler, ödeme yapàlan tutaràn tamamànàn ya da büyük bir kàsmànàn
yine kendi ülkesi içerisinde harcanmasà yönünde
yaptàràm uyguluyor. Bunun adàna ya ‘offset’ ya
da ‘alàm karĀàlàØà iĀ aktaràmà’ deniliyor. Bugün
Boeing’in dünya genelindeki alàmlaràna bakàldàØànda eskiden sadece Amerika kaynaklarà ile
üretilen uçak parçalarànàn Āimdi farklà farklà
ülkelerde üretilmek zorunda kalàndàØà açàkça
görülüyor. Günümüzde ülke olarak alàm yaptàØàmàz her uçak yine bu ülkelere iĀ olarak gidiyor;
Meksika, Japonya, Çin ve Fas ekonomilerini
besliyor.
Uçak üreticisi Ņrmalar, bu tür offset benzeri
uygulamalara sàcak bakmàyor ve uçaklaràn maliyetinin artacaØà yönünde pazarlàk konusundan
çàkarmaya çalàĀàyor. Bunun çok da doØru olmadàØàna Āu örneklerler verilebilir: Çin 150 Airbus
uçak sipariĀi verdi ve Çin’de fabrika kurma Āartà
koĀtu. 2009 yàlànda A320 montaj hattà kuruldu.
Yine 3. büyük uçak imalatçàsà Bombardier yolcu
uçaØà üretmek için Çin’deki COMAC (Commercial Aircraft of China) Ņrmasà ile anlaĀma imzaladà ve Bombardier’in C serisi uçak gövdeleri
Çin’deki tesislerde üretiliyor.

Türk Ņrmalarà yüksek kalitedeki uçak parçalarànà düĀük Ņyata üretebiliyor. Ayràca dünyada
havacàlàk sanayi alt yapàsàna sahip ülke sayàsà
oldukça az. Mevcut tedarik maliyetlerinde açàk
olurlarsa, daha düĀük Ņyata üreteceklerini taahhüt edebiliyorlar. Dolayàsàyla ana üretici Ņrmalar maddi külfete girmemiĀ ve karlarànà artàrmàĀ
olacaklar.
Gelecekte Türk uçaØànà üretebilmek için bugünden önlemlerin alànmasà gerekiyor. Bu gibi
yüksek teknoloji ürünlerinde offset oranànà
yüzde 40-60 arasànda hatta yüzde 100 olarak
uygulayan ülkeler var. Kore ve ßsrail örnekleri
baĀaràlà ofset uygulamalarà. Bugün Ņrmalar yeni
iĀleri, düĀük Ņyata dahi olsa ana Ņrmalaràn kendi
ülkesindeki tedarikçilerin korunmasà amacàyla,
o ülke Ņrmalaràndan almaya zorlanmaktalar.
Yükümlülükleri olduØundan diØer ülkelere verdikleri iĀleri aktaramadàklarà için ancak kendi
ülkelerinden çàkarmak zorunda kalàyorlar ve bu
konuda haliyle direnç gösteriyorlar. Ancak unutulmamalàdàr ki satàn almalar ülkemizin kaynaklarà ile yapàlàyor.

Türk firmalarÜ kaliteli
iílere imza atÜyor
Hava yolu Āirketleri yolcu sayànsa paralel olarak
büyüyorlar; uçaØa binecek yolcu sayàsà arttàkça
onlaràn geleceØi daha güvende olacak. Pratik
olarak Āöyle düĀünülebilir: Sanayisi geliĀmiĀ ülkede uçaØa binen kiĀi sayàsà daha fazla olacak.
Hava yolu Āirketleri, uçak alàmlarànda kendi maliyetlerini artàrmadan, gösterecekleri hassasiyet
ile kendi geleceklerini de saØlam temellere oturtmuĀ olacaklar. Bu bilinç sadece THY’de deØil
bütün havayolu Āirketlerimizde geliĀmeli.
Türkiye’de offset uygulamalarànà savunma sanayi alanànda Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà baĀaràlà bir Āekilde yürütüyor. Ülkemiz bu sayede
hem kabiliyet kazandà hem de mali açàdan getiriler elde etti.
Sonuç olarak, Devletin, havayolu Āirketlerinin
ve üretici Ņrmalaràn ortak hareket edip, milli
kaynaklaràn ülkemize fayda getirecek Āekilde
harcanmasà gerekiyor. Yapàlan satàn almalaràn
sadece yüzde 40‘ànà dahi ekonomimize döndürebilsek Türkiye için çok büyük bir kazanàm
olacak.

Global ölçekte uçak imalatà yapan Ņrmalar, imalat için daha ucuza ve daha kaliteli alt yüklenici
aràyorlar ve “ucuz” olarak nitelendirilen ülkelerdeki yatàràmlaràndan hiç de hoĀnut deØiller.
ßmalat yaptàrabilecek (alt yüklenici olabilecek)
“havacàlàk kültürü”ne alàĀàk Ņrmalar aràyorlar.
Türkiye’de hem kaliteli hem ucuz ana sanayi ve
alt yükleniciler bulunuyor.
6-8 Mart 2013 tarihleri arasànda Ankara’da gerçekleĀen “Savunma ve Havacàlàkta Endüstriyel
ßĀbirliØi Günleri” Türk Ņrmalarànàn gücünü bir
kez daha gözler önüne serdi. EtkinliØe Boeing,
Airbus gibi sivil havacàlàk Āirketlerinin büyük
ilgi gösterdi. 4000’in üzerinde ikili iĀ görüĀmesi gerçekleĀtiren yabancà Ņrmalar Türkiye’deki
savunma ve sivil havacàlàk sektöründe üretim
yapan Ņrmalara ve kabiliyetlerine hayran kalmàĀlardà.

En az yüzde 40 yerli katkÜ
íartÜ konulmalÜ
Türkiye sivil havacàlàk alanànda son yàllarda büyük bir büyüme gösterdi. Bu, bizim ülke olarak
gururumuz. Son aylarda Türk Hava Yollarà artan
talebi karĀàlamak amacà ile 137 adet Airbus, 115
Adet Boeing satàn aldà. Alànan uçaklar 20142021 tarih aralàØànda teslim edilecek. Uçak alàmlaràndaki toplam proje bedeli yaklaĀàk olarak
31,2 milyar Dolar ve toplam iĀin yüzde 6’làk kàsmà yani 1,8 milyar Dolar’làk tutar için yerli katkà
payà niyet beyanà alàndà. DiØer taraftan savunma
projelerine ve ofset uygulamalaràna bakàldàØànda; ATAK helikopteri, genel maksat helikopteri
ve F 35 uçaØànàn toplam proje bedeli 22,7 milyar
Dolar ve yüzde 57 offset uygulanarak 13 Milyar
dolar yerli katkà payà saØlandà.
Bu kapsamda Türkiye, dünyadaki sivil havacàlàk
sektörü için parlayan bir yàldàz olabilecekken,
bu Āansàn Türkiye’nin elinden alànmamasà için
ülkemizin üst düzey yöneticilerinin gerekli hassasiyeti göstereceØinden eminiz. Nasàl ki bizden
daha zengin bir ülkenin devleti böyle önemli bir
alàmda müdahil oluyorsa, bizim devletimizin
de ülke çàkarlarà doØrultusunda müdahil olmasà
yadàrganmayacak. Bu kapsamda sivil uçak alàmlarànda en az yüzde 40 yerli katkà payà konulmasànàn ülkemiz ve sivil havacàlàk sektörü için en
uygun çözüm olacak.

ULUSAL OFSET POLİTİKALARI KARŞILAŞTIRMASI
Ülke

Ofset Sektörü

Asgari DeŒer (Milyon US$)

Asgari Ofset Yüzdesi

DoŒrudan / DolaylŦ

Odak Ofset Faaliyetlerinin AlanlarŦ

Suudi Arabistan

Sivil ve Askeri

AçŦkça belirƟlmemiƔ

% 35

7kiside

Ekonomik çeƔitlilik, iƔgücü geliƔimi, stratejik kendine yeterlilik ve
teknoloji transferi

Hindistan

Askeri

65 Milyon $

% 30

DoŒrudan

Saƨn alma, hintli Įrmalara yaƨrŦm ve ortak giriƔimler

Kore

Askeri

10 Milyon $ ama muhtemelen ofset gerekƟŒinde takdirde bu rakam daha az olacakƨr.

% 30 - % 50’den fazla

7kiside

Son teknoloji alŦmŦ, üreƟm ve ihracat parçalarŦ ve aksamlar

Brezilya

Askeri

5 Milyon $

% 100

KarŦƔŦk

Teknoloji Transferi

Kanada

Sivil ve Askeri

100 Milyon $ ancak Ɵpine göre azalabilir.

% 100

7kiside

Teknoloji Transferi

7kiside

Yerli üreƟm, Ar-Ge, teknoloji transferi, yurtdŦƔŦ saƨƔlar, altyapŦ
ve ortak giriƔimler

Avustralya

Sivil ve Askeri

9 Milyon $ (sivil)-4 Milyon $ (askeri)

KarlŦ olduŒu sürece yerli
üreƟm azami seviyede

Türkiye

Sivil ve Askeri

10 Milyon $

% 50

7kiside

7hracat, teknoloji transferi , Ar-Ge ve eŒiƟm

7srail

Sivil ve Askeri

5 Milyon $

% 35

Fark yok

Alt sözleƔmeler, Ar-Ge, teknoloji transferi ve pazara eriƔim/pazar
payŦ

BAE

Askeri

10 Milyon $

% 60

DolaylŦ

BAE’nin ekonomisine ekonomik deŒer kaƨyor.

Kuveyt

Sivil ve Askeri

34 Milyon $ (sivil)-10 Milyon $ (askeri)

% 35

KarŦƔŦk

Teknoloji transferi ve teknolojik ortaklŦk

Kaynak: DeloiƩe Amerika (DeloiƩe GeliƔƟrme Ltd.)”Savunma- Yeni Gerçekler, 7novaƟf Cevaplar”, 8 Ekim2010
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Üniversite-sanayi işbirliğinde örnek model
Yüreğini Bölgesinin
ve Ülkesinin
Kalkınmasına
Adayan Bir Rektör

Ç

Yaptığı başarılı faaliyetleriyle üniversiteleri
sahaya indiren, sanayici-akademisyen
birlikteliğini her geçen gün geliştiren
Çankaya Üniversitesi son sınıf öğrencilerini
iş hayatına da hazırlamış oluyor.

Ü

niversitede uygulama projelerine çok
önem veriliyor. Bir yàl boyunca öØrenci
gruplaràna danàĀmanlàk etmek üzere,
her proje için 3 akademisyen görevlendiriliyor.
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya
Burhanettin Güvenç konunun önemini “Sahaya
inmeyene diploma yok!” sözleriyle vurguluyor.
ÖØrencilerden bu çalàĀmalar sàrasànda haftanàn
en az bir gününü inceleme ve bilgi toplamaya
yönelik olarak ilgili kuruluĀlarda geçirmeleri
bekleniyor. Ayda bir tüm proje paydaĀlarànà bir
araya getiren toplantàlar düzenleniyor. ÖØrenciler
elde ettikleri sonuçlarà bölümlerinde oluĀturulan
jüriler karĀàsànda sunduklarà gibi sahaya inerek,

sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren kuruluĀlar
ile de paylaĀàyor. ÇalàĀmalar kapsamànda, seçilen
kuruluĀlarda, sistem analizi çalàĀmalarà ile günlük hayatta karĀàlaĀàlan bir endüstriyel problemin
tespitinin ardàndan, problemin çözümüne yönelik
olarak model kurulmasà ve bu modelin çözümü
neticesinde elde edilen sonuçlaràn bir karar destek
sistemi yardàmà ile ilgili kuruluĀun kullanàmàna
sunulmasà yer alàyor. 24 Mayàs 2013 tarihinde
gerçekleĀtirilen ve sanayicilerin de katàldàØà
sunumlarda, Üniversitenin Endüstri MühendisliØi
bölümü öØrencileri OSTßM’in iĀbirliØiyle her yàl
yürütülmekte olan, Ņrmalar için oldukça yarar
saØlayan ve iĀletmelerin yaĀadàklarà sorunlara
çözümler getiren bitirme projelerini tanàttàlar.
14 gruba ayràlan öØrenciler farklà sektörlerdeki
çalàĀmalarànàn ayràntàlarànà paylaĀtàlar.
Çankaya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlàk
Fakültesi her yàl bu Āekilde hazàrlanan proje
çalàĀmalarànà bir sonraki yàl bir kitapta toplayarak
yayànlàyor.

ÜSñMP Düzce'de toplandÜ
Üniversite-sanayi işbirliğinin çatı kuruluşlarından ÜSİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği
Merkezleri Platformu) 6. Ulusal Kongresi Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

9

-10 Mayàs tarihlerindeki kongrede Hizmet
Birimleri Olarak Üniversite TTO'laràndan
Üniversitelerin ve Sanayinin Beklentileri,
TTO'laràn SaØlayacaØà Toplumsal Yarar ile TTO
Sistemi ve TTO Süreçlerinden Türkiye Ulusal
ve Uluslararasà Ölçekte Neler Beklemeli? ana
baĀlàklarà tartàĀàldà. Kongreye OSTßM adàna Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM
Teknoloji A.ÿ. Yönetim Kurulu BaĀkanà Doç.
Dr. Sedat ÇelikdoØan, OSTßM Vakfà Genel Sekreteri Gülnaz KaraosmanoØlu ile Kauçuk Küme
Koordinatörü Cenk ÇànarbaĀ katàldà.
“Etkin bir mekanizma íart”
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. CandeØer Yàlmaz, ÖzyeØin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut ve Sabancà Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. A. Nihat Berker’in konuĀmacà olduØu ‘Hizmet Birimleri Olarak Üniversite TTO’laràndan
Üniversitelerin Beklentileri’ baĀlàklà oturumda
üniversite ile sanayici arasànda etkin ve sürdürülebilir iĀbirliklerinin önemi vurgulandà.

Oturumun ardàndan söz alan OSTßM Yönetim
Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM’de farklà
bir model üzerinde çalàĀtàklarànà ve üniversitesanayi iĀbirliØini artàrmak istediklerini kaydetti.
Kurumsal olarak Ņrmalarà, üniversiteleri, destekleyici kuruluĀlarà ve kamuyu aynà masaya topladàklarànà kaydeden Aydàn, ”Çankaya Üniversitesi
ile bu noktada örnek bir model uyguluyoruz. Bu,
öØrencinin staj aĀamasànda baĀlàyor, master doktora tezleri dahil. Üniversitelerle sektörel bazda
rekabetçi olmanàn yolunu, yöntemini, insan kaynaklarànà, sorunlarànà ve çözüm önerilerini hep
beraber tartàĀàyoruz. Kümelenme modeliyle iĀ ve
inĀaat makineleri, medikal, yenilenebilir enerji,
raylà ulaĀàm sistemleri, savunma ve kauçuk baĀlàklarànda çalàĀàyoruz ve sorunlarànàn çözümü için
ilgili taraņarà eĀleĀtiriyoruz. Türkiye’de raylà taĀàt
sistemleri üretilmiyor. Türkiye’nin bu açàØànà kapatmak üzere üniversite, akademisyen, öØrenci,
sanayici ve araĀtàrma merkezlerini bir
araya getiriyoruz. Bunu yapmadàØàmàz
zaman araĀtàrmalaràn, iĀbirliklerinin,
teknoloji transferlerinin çok fazla bir
anlamà kalmàyor. Raylà taĀàtlarà yurtdàĀàndan almaya devam ediyorsanàz,
kamuyu bu konuda etkileyecek bir
mekanizmanàz yoksa yapacaØànàz
teknolojinin de bir karĀàlàØà olmuyor.
Tüm aktörleri aynà masada toplamamàz gerekiyor.” dedi.

ankaya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, ülkemizde üniversite-sanayi iĀbirliØini en çok
dile getiren, bu amaçla kurumsal ve bireysel gayretlerini ortaya koyan isimlerin
baĀànda geliyor. Sahaya inmeyen ve proje
hazàrlamayan öØrencilerin diplomalarànà
imzalamayacaØànà belirterek, onlarà teorik öØretileri pratikte görmeye teĀvik eden
Güvenç, “üniversite-sanayi iĀbirliØi ülkemizde yàllardàr söylenen; ama bir türlü
gerçekleĀtirilemeyen bir tanàmdàr.” diyor.
Sanayiye olan desteklerini sosyal sorumluluk olarak gören Güvenç, Batà’da bu
kavramàn çok güçlü olduØunu ifade ediyor.
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç öØrenci
projeleri ve üniversite-sanayi iĀbirliØi
hakkànda Āunlarà söylüyor:
“Üniversite sanayi iĀbirliØi yàllardàr
söylenen; ama bir türlü gerçekleĀtirilemeyen
bir tanàmdàr. Bu deyim, Türkiye’de hiçbir
zaman kök salamadà, tutunamadà. Ancak geliĀmiĀ ülkelerde, özellikle ABD’de
üniversite-sanayi iĀbirliØi çok güçlü ve iç
içedir. Sanayinin talepleri üniversitelerin
projeleri oluyor. Bunu biz de sanayicilerimizle yakàn iliĀkiler içine girdiØimizde
gördük. Hepsi, üniversite-sanayi iĀbirliØi
deyince “yok öyle bir Āey” diyor. “Peki, siz
Çankaya Üniversitesi ile çalàĀàyorsunuz”
denildiØinde “o ayrà bir Āey” deniyor.
Çankaya Üniversitesi ve OSTßM Organize Sanayi Bölgesi arasànda ortak, kader
birliØi yapmàĀ çalàĀmalaràmàz var.
Bir üniversite bölgesindeki, ülkesindeki
her türlü hastalàktan sorumludur. Üniversitenin sosyal sorumluluØu vardàr. Bu
nedenle üniversitenin sanayinin içinde
olmasà, onunla iĀbirliØi yapmasà, dertlerine
çözüm bulmasà onun aslî görevlerinden

Prof. Dr.
Ziya Burhanettin Güvenç

biridir. Bu, aynà zamanda gönüllü bir eylemdir. Bu, bizim kalpten yaptàØàmàz bir
sosyal sorumluluØumuzdur. Zaten bunu
sorumluluk olarak kabul etmemizin nedeni bu iĀi gönüllü yapàyor olmamàz. Ünlü
bir hadisin tam bununla iliĀkisi vardàr;
“komĀusu açken tok yatan bizden deØildir”
diyor Peygamber Efendimiz.”

“Gerçek hayatla tanÜítÜrÜyoruz”
Güvenç, öØrenci projelerinde amaçlarànàn;
Ņrmalaràn üretim, lojistik, pazarlama,
ihracat gibi konularda yaĀadàklarà ve gerekli zaman ve personeli ayàramadàklarà
için çözemedikleri problemleri, yapàlan
öØrenci projeleriyle çözmek olduØunu
söylüyor. Mezun olacak öØrencilerin üniversitede aldàklarà eØitimin gerçek hayatta bir uygulamasànà gerçekleĀtirdiklerini
dile getiren Güvenç, “Bu sayede bizler,
öØrencilerimiz ve öØretim elemanlaràmàz,
sanayinin gerçek bir ihtiyacà olan konuda çalàĀàp, onlaràn tecrübelerinden
yararlanàyor, onlaràn nelerle uØraĀtàØànà,
nasàl
yaĀadàØànà
anlàyoruz,
onlaràn
sorunlaràna çözüm bulmaya çalàĀàyoruz.
Sanayi, ki çoØu KOBß’ler, üniversitenin bilgisinden yararlanàyor, üniversiteyi tanàyor. Sonuçta hem üniversite, hem
sanayimiz hem de bölgemiz ve ülkemiz
kazanàyor.” dedi.

Endüstri Mühendisliği Bölümü bu yıl,
ikisi Ankara Büyükşehir Belediyesi
EGO Otobüs İşletmesi, biri Esenboğa
Havalimanı’nda DHMİ ile TAV’ın ortak
bir çalışması, üçü Sincan Organize
Sanayi Bölgesi, dördü Kazan yolu
üzerinde yer alan kuruluşlar olmak
üzere Ankara’nın çeşitli bölgelerine
dağılarak toplam 14 uygulamalı proje
çalışması yaptı.
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Musavi: D8’in Türkiye’nin
liderliğine ihtiyacı var
D8 Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed Musavi, mevcut işbirliklerinin istenilen noktada
olmadığını vurguladı. Musavi, Türkiye’nin liderliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Petrol ülkesinde
sanayileşme atağı

S

uudi Arabistan, petrolün dàĀànda farklà
sektörlerde yatàràm ataØàna geçmek ve
sanayi kentlerinin sayàsànà artàrmak istiyor.
Ülkenin entegre altyapà ve hizmetler ile
sanayi kentlerinin geliĀiminden sorumlu
kurumu MODON iyi örnekleri mercek altàna aldà.
Suudi Arabistan, ekonomiyi daha fazla geliĀtirmek, daha fazla yerli kaynaklaràn kullanàmà, üretimin artmasà ve istihdam amacàyla iĀbirliØi aØànà geniĀletme eØiliminde.
Kàsa adà MODON olan Suudi Sanayi Bölgeleri Kurumu ülkelerinde mevcut bulunan
sanayi kentlerinin sayàsànà ve ihtisas alanlarànà artàrmak için bir dizi çalàĀmalara baĀladà. Bu kapsamda OSTßM modelini yerinde

B

üyük bir ekonomik potansiyeli, çeĀitli kaynaklarà, geniĀ bir nüfus ve coØraŅ alanà temsil
eden 8 ülke arasànda ticaret iliĀkilerinde yeni fàrsatlar oluĀturmak ve çeĀitlendirmek, uluslararasà
düzeyde karar alma sürecine katàlàmà artàrmak,
somut ortak projeler etrafànda ekonomik iĀbirliØini geliĀtirmek ve geliĀmekte olan ülkelerin
dünya ekonomisindeki durumlarànà güçlendirmek
amacàyla faaliyet gösteren D8 örgütünün Genel
Sekreteri Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed
Musavi OSTßM’de kurum çalàĀmalarànà ve projeleri dinledi.
BangladeĀ, Màsàr, Endonezya, ßran, Malezya,
Nijerya, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduØu
D8’in kuruluĀ tüzüØünde 20 ayrà alanda çalàĀma
ve iĀbirliØi öngörüldüØünü, çalàĀmalaràn daha hàzlà
ilerleyebilmesi için ticaret, sanayi, taràm, enerji ve
ulaĀàma odaklanàldàØànà ifade eden Musavi, sanayi
baĀlàØànàn 12 alt grubuyla en aktif alan olduØunu
dile getirdi. Sanayi bakanlarà seviyesinde bugüne
kadar üç toplantà düzenlendiØini anlatan Musavi,
bu toplantàlara özel sektörün yakàn ilgi gösterdiØini kaydetti.
Devlet baĀkanlarànàn zirvelerde yaptàØà konuĀmalarda “teknoloji transferi” ve sanayi”ye dik-

kat çektiklerini anàmsatan Musavi, “D8 üyeleri
arasànda sanayi potansiyeli en yüksek olan ülke
Türkiye’dir. Üyelerimizin hepsinde organize sanayi bölgeleri var. Ancak bu sistem ülkenizde çok
geliĀmiĀ. Türkiye’nin bu nedenle özel sektörü bir
araya getirmek ve daha fazla iĀbirliØi için aktif rol
almasà gerekiyor.” dedi. Musavi, mevcut iĀbirliklerinin de istenilen noktada olmadàØànà vurgulayarak, Türkiye’nin liderliØinde daha iyi noktalara
gelineceØini ifade etti.

Seyid Ali
Muhammed Musavi
Genel Sekreter Musavi, D8 bünyesindeki
çalışmaların daha hızlı ilerleyebilmesi için
ticaret, sanayi, tarım, enerji ve ulaşıma
odaklanıldığını ifade etti.

Fas Temsilciler Meclisi Maliye ve Ekonomik Kalkınma Komisyonu Başkanı Said
Khaıroune, OSTİM’in sahip olduğu ciddi tecrübe ile Türkiye’nin sanayi gücünü
artırdığını ve faaliyetleriyle bir çok alanda öncülük yaptığını söyledi.
kurumsal yapà, yatàràmlar ile projeler tanàtàldà,
iĀletmeler ve Ņnansal destekler hakkànda bilgiler
verildi. Sunumlaràn ardàndan görüĀlerini aktaran
Fas Maliye ve Ekonomik Kalkànma Komisyon
BaĀkanà Said Khaàroune, OSTßM’in Türkiye’nin
sanayi alanànda geliĀiminde ve ticaret hacminin
büyümesinde çok önemli katkàsà olduØunu belirtti.

as Temsilciler Meclisi Maliye ve Ekonomik
Kalkànma Komisyonu BaĀkanà Said Khaàroune ve Komisyon üyeleri Türkiye temaslarà kapsamànda OSTßM’e geldi. OSTßM Yatàràm Proje
ve DàĀ ßliĀkiler Koordinatörü Abdullah Çörtü
ve küme yöneticileriyle bir araya gelen heyete

Savunma sanayine
odaklanÜlacak
MODON’un Proje Departman Direktörü Abdullah Fahad Alfassam, 29 sanayi
kentini 2016 yàlàna kadar 40’a çàkarmayà hedeņediklerini, OSTßM’i bu konuda
kendilerine yakàn gördüklerini ve birlikte çalàĀmak istediklerini bildirdi.
Petrol kaynaklarànàn yanà sàra yeni yapàlacak sanayi Āehirlerinde savunma sanayine aØàrlàk verileceØi bilgisini veren
Proje Departman Direktörü Abdullah
Fahad Alfassam, OSTßM ile stratejik partner olabileceklerine inandàØànà söyledi. OSTßM’i kendilerine yakàn gördüklerini ve Türkiye
ile mevcut ticaret hacminin geliĀtirilmesi gerektiØini söyleyen Abdullah Fahad Alfassam, çalàĀmalarà devam eden sanayi Āehirlerine
yatàràm yapan Türk iĀadamlarànàn
diØer yatàràmcàlardan daha avantajlà olacaØà ifade etti.

ODEM baíarÜlarÜnÜ
ISO belgesi ile taçlandÜrdÜ

“Türkiye’nin sanayi gücüsünüz”

F

görmek isteyen MODON temsilcileri kurum hakkànda bilgiler alarak iĀletmelerde
incelemelerde bulundu.

Khaàroune, “OSTßM’i biz, kendi alanànda çok
özel bir organize sanayi bölgesi olarak görüyoruz. Farklà alanlarda liderlik yapan, bunlarà bir
araya getiren ve Türkiye’nin sanayide gücünü artàran lokomotif rolü var. Türkiye’nin ticaretinde
öncülük yapàyor ve ciddi tecrübe sahibi. Sadece
Ankara’da deØil Türkiye’de bile özel sektörde 5
bin iĀletmeyi bünyesinde bulunduran 50 bin kadar çalàĀanà olan hepsini bir araya getirip yöneten
böyle bir güç. Ankara’da olmasà gerçekten çok
önemli bir husus. Bunu bir ülke için çok önemli
görüyorum.” dedi.

TSE tarafından yapılan tetkiki sıfır hata ile tamamlayan ODEM ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.
STßM’in ara yüzlerinden biri olan
ODEM (OSTßM DanàĀmanlàk ve
EØitim Merkezi), TSE tarafàndan yapàlan tetkiki sàfàr hata ile tamamlayarak
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandà.
ODEM bu baĀaràsàyla, 18 yàllàk süreçte
‘sàfàr hata’ baĀaràsànà gösteren 50 Āirket
arasàna ismini yazdàrdà.

sini verdiler. Bu Ņrmalardan yaklaĀàk
50’sinin denetimlerini ‘sàfàr hata’ ile
tamamladàØànà hatàrlatan yetkililer,
ODEM’in bu Ņrmalardan biri olduØunu kaydettiler. Yetkililer ayràca bu
modelin özgün ve uygulanan bir sistem
olduØuna dikkat çekerek diØer kurum
ve kuruluĀlara örnek teĀkil ettiØini vurguladàlar.

KurulduØu
günden
bugüne
KOBß’lerin
ihtiyaçlaràna yönelik
gerçekleĀtirdiØi yasal
zorunluluk eØitimleri,
mesleki ve teknik eØitimler, devlet destekli
eØitimler ile CE, Kalite
Yönetim Sitemi, Tesis
Güvenlik alanlarànda
danàĀmanlàk hizmetleri
veren ODEM, kapasitesini ve hizmet
kalitesini KOBß’lere avantaj saØlayacak Āekilde artàràyor.

KOBß’lere avantaj saØlayacak Āekilde kapasitesini
artàran ODEM, farklà kuruluĀlar tarafàndan verilen
bir çok belge ve statünün
de sahibi. DanàĀmanlàk
hizmetlerinde KOBß’lerin
KOSGEB desteklerinden
faydalanabilmeleri için
gerekli olan TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesi sahibi
olan ODEM, Ekonomi BakanlàØà tarafàndan YetkilendirilmiĀ EØitim KuruluĀu, Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà
tarafàndan yetkilendirilmiĀ ve KOBß
DanàĀmanlàk Merkezi uygulayàcàsà
statüsünü taĀàyor. ISO 10002 MüĀteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelendirme çalàĀmalaràna ise devam ediliyor.

O

Tetkikleri
‘sıfır hata’ ile
tamamlayan
50 şirket
arasına girdi

Bölgesel kalkànmaya yönelik projeler
üreterek Ņrmalara özel çözümler sunan ODEM, son olarak TSE tarafàndan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi tetkiklerini ‘sàfàr hata’
ile tamamlayarak baĀaràlaràna bir yenisini daha ekledi. Tetkikler sonunda
görüĀlerini paylaĀan TSE yetkilileri
söz konusu belgelendirme çalàĀmalarànàn 1995 yàlànda baĀladàØànà ve 4.000
Ņrmanàn denetimden geçtiØini bilgi-
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Başarılı markaların hikayeleri
Hacettepe üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "Başarılı Markaların
Hikayeleri" konulu proje, yüksekokul binasında yapılan toplantı ile sona erdi. OSTİM firmalarından İkmal Teknik ve
Doğan Tel Örgü'nün de aralarında bulunduğu firmaların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, şirket yetkililerinin
sunum ve anlatımlarıyla son buldu.
Kurulu Üyesi Birten Gökyay ve ÿan
ßskender Yönetim Kurulu Üyesi DoØan
TavĀan’àn da aralarànda bulunduØu katàlàmcàlaràn yaptàklarà sunumlar ile devam
eden toplantàda aØàrlàklà olarak aile
Āirketlerinin geliĀimi ve yönetimi konusu
deØerlendirildi.
Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altànöz, “Firmalaràn geliĀim süreçlerinde, daha iyi düĀünmek, düĀünürken
üretmek ve üretimin hayaller ile baĀladàØà, hayallerin gerçekleĀme evresinde de
markalaĀmanàn ortaya çàktàØà bir yapàya
tanàk oluyoruz.” dedi.
oplantà öncesi bir araya gelen, ßkmal
Teknik Yönetim Kurulu BaĀkanà
Sàtkà Öztuna, Yüksekokul Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altànöz ve Büro
Yönetimi ve Yönetici AsistanlàØà Bölüm

T

BaĀkanà Cem Küçüktepepànar öØrenciler
için faydalà olabilecek bu toplantà üzerine
deØerlendirmeler yaptàlar. ÖØrencilerin
geleceØe daha olumlu bakmasà için OSTßM
Yönetiminden de destek isteyen Yüksekokul Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Mehmet
Altànöz, Ņrmalar
ile öØrencileri bir
araya getirerek
öØrencilerin iĀ hayatàna daha olumlu
bakabileceØini
söyledi.

İkmal Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Öztuna’nın Yüksekokula hediye
ettiği, kendi tasarımı olan cıvata çerçeveli Atatürk portresi büyük ilgi gördü.

ßkmal Teknik
Yönetim Kurulu
BaĀkanà Sàtkà
Öztuna, DoØan
Tel Örgü Genel
Müdürü Ferhat
GündoØan, Nurus
Mobilya Yönetim

“BaíarÜnÜn sÜrrÜ
olumlu bakÜí açÜíÜ”
ßkmal Teknik Yönetim Kurulu BaĀkanà Sàtkà Öztuna sunumunun ardàndan
yaptàØà konuĀmada hayata karĀà mazeret
üretmeden dik durabilmenin ve özeleĀtiri
yapabilmenin iĀ hayatànda olumlu geri
dönüĀler için en büyük etken olduØunu
söyledi. Öztuna, “Güler yüzü hiçbir zaman eksik etmeden ticaret yapabilirseniz,
hayal gücünüzü de üretim için olumlu
kullanabilirseniz baĀaràyà zaten yakalamàĀsànàz demektir.” dedi. Aile Āirketi
yönetimi ve gelecek kuĀaklarà yönetime
hazàrlama konusunda da çeĀitli bilgiler
aktaran Sàtkà Öztuna “EØer geçmiĀinizi
sahiplenirseniz geleceØinizi aydànlatabilirsiniz.” diye konuĀtu.
ÖØrencilerin de soru-cevap Āeklinde
katàlàm saØladàØà toplantà plaket töreni ile
son buldu.

Ankara ‘Ortak Akıl’da buluştu
Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Bölge Planı 2014 – 2023 çalışmaları çerçevesinde
Ankara’nın kalkınma sürecinde söz sahibi olan tüm paydaşları “Ortak Akıl Toplantısı”nda
bir araya getirdi.

KISA KISA
DTÖ Kamu Alımları Anlaşması’nda
yeni gelişmeler
Lihtenştayn, Dünya Ticaret Örgütü çatısında hazırlanan
Kamu Alımları Anlaşması'nın (GPA) Mart ayı sonu
itibariyle revize edilerek düzenlenmiş yeni halini kabul
eden ilk üye ülke konumuna geldi. Konuya ilişkin bir
açıklama yapan DTÖ Genel Direktörü Pascal Lamy, onay
prosedürlerinin tamamlanması sonucu, Lihtenştayn'ın
revize Anlaşmayı kabul ettiğini bildirdi. Lamy, bu
girişimin diğer ülkeler tarafından da takip edilmesi
gerektiğini vurgularken, bu sayede üye ülkelerde yeni
GPA'in Bali'de düzenlenecek Bakanlar Konferansı'ndan
evvel yürürlüğe girebileceğini dile getirdi. Lamy,
düzenlenmiş Anlaşma metni ile kamu alımlarına yönelik
80 ile 100 milyar dolar arasında piyasaya giriş fırsatı
yaratılacağını ifade etti.

AB'de çelik tüketicisi sektörlerin
faaliyetlerinde düşüş
2012 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlayan
daralma eğiliminin etkisiyle, AB'nin temel çelik tüketicisi
sektörlerinin faaliyetleri, 2012 yılının tamamında %4
oranında azaldı. Mevcut veriler, söz konusu daralma
eğiliminin, 2013 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini
gösteriyor. Arz zincirinin üst ve alt kısmında yaşanan
belirsizliğin, likidite ve finansman problemleri ile
birleşmesi sonucunda, AB çelik kullanıcısı sektörlerin
faaliyetleri durma noktasına geldi. 2013 yılının
tamamında çelik tüketicisi sektörlerin faaliyetlerinin
%1,5 oranında azalması bekleniyor.

Suudi Arabistan'dan demiryolu hamlesi
Suudi Arabistan, ülkenin Batı ve Doğu yakaları arasında
iletişim zinciri temin ederek bölgesel taşımacılığı
güçlendirecek demiryolu yatırımları yapmaya
hazırlanıyor. Verilen bilgilere göre, bahse konu yatırım,
Cidde Limanı ile Riyad arasında bağlantı teşkil edecek
ve Riyad ile Dammam arasındaki mevcut 450 kilometre
uzunluğundaki hat ile birleştirilecek.

Bir Āehrin ortak akàlda buluĀmasànàn önemine deØinen Yüksel, “Yeni bir yüzyàl yaĀàyoruz. Bütün
kavramlaràn çatàsà yàkàldà. Hepsi yeniden tartàĀàlàyor. Dün konuĀtuØumuz konuyu bugün konuĀmuyoruz. Dünyadaki bütün ekonomik, yöresel teoriler
deØiĀti” Āeklinde konuĀtu.
Vali Yüksel, Ankara’nàn dinamik bir topluma sahip olduØunu dile getirerek, “Dünya ne yapàyorsa
biz de onu yapacaØàz. Yeni Āeyler yazmanàn anlamà yok. Ortak akàlda buluĀmalàyàz” diyerek toplantànàn önemine vurgu yaptà.

“Ankara 2023 hedefinin
en önemli aktörü”

A

jans bu çerçevede, hazàrlàk çalàĀmalaràndan
sorumlu olduØu Ankara Bölge Planà 2014 –
2023 için çalàĀmalarànà sürdürüyor. Daha önce gerçekleĀtirilen “Ankara’da YaĀamak”, “Ankara’da
Çevre” ve “Ankara’da ÇalàĀmak” baĀlàklà Odak
Grup Toplantàlarànàn ardàndan Āimdi de daha geniĀ
paydaĀ katàlàmà ile “Ortak Akàl Toplantàsà” gerçekleĀtirildi.
ATO Congresium’da gerçekleĀtirilen toplantàya
Ankara Valisi ve Ankara Kalkànma Ajansà Yönetim Kurulu BaĀkanà Alâaddin Yüksel, Kalkànma Kurulu BaĀkanà Dr. Mustafa Lale, OSTßM

“Dünya ne yapÜyorsa biz de
onu yapacaðÜz”

Ankara Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri Doç. Dr.
Balcà, Ankara Bölge Planà’nàn uzun bir dönemi
kapsadàØànà belirterek, yeni planàn 2014-2023 arasà
10 yàllàk dönemi kapsadàØànà bildirdi. Bu plan ile
bölgenin 10 yàllàk kalkànma hedeņerinin belirleneceØini kaydeden Balcà, geliĀme eksenlerinin ortaya
koyulacaØànà ve büyüme stratejilerinin tespit edileceØini söyledi. Takip edilecek metoda ve planda
yer alacak temel konulara iliĀkin görüĀ alàĀveriĀlerine, uzmanlaràn deØerlendirmeleri ve Bakanlàk
görüĀleri doØrultusunda karar verdiklerini dile getiren Balcà, daha sonra veri, bilgi ve belgelere dayalà olarak zengin bir mevcut durum resmini ortaya
çàkardàklarànà ifade etti.

Toplantànàn açàlàĀ konuĀmasànà yapan Vali Yüksel,
Ankara’nàn farkàndalàØànàn artàràlmasà ve Āehir dinamiklerinin hayata geçirilmesi konularàna dikkati çekti.

Siyasi baĀkent olarak Ankara’nàn geçen yüz yàlda
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, ekonomik,

Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, Ankara
Kalkànma Ajansà Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara
Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri Doç. Dr. Asàm
Balcà, ßl Yöneticileri, ßlçe Belediye BaĀkanlarà,
Kaymakamlar, Üniversite Rektörleri, sivil toplum
ve kamu kurumu temsilcileri ile çok sayàda davetli
katàldà.

sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik
geliĀiminde önemli roller üstlendiØini belirten
Genel Sekreter Balcà, Ankara’nàn birçok alanda
Türkiye’ye öncülük ettiØini ve ülkenin dünyaya
açàlan kapàsà olduØunu vurguladà. Balcà, “Önümüzdeki dönemde de bu rolünü en iyi Āekilde oynamaya, üzerine düĀen her türlü görevi en iyi Āekilde
yerine getirmeye devam edecektir. Bu çerçevede
2023 hedeņerinin gerçekleĀtirilmesinde en önemli
aktörlerden biri olacaktàr Ankara” dedi.

“Ankara teknolojinin
Türkiye’deki üssüdür”
Kalkànma Kurulu BaĀkanà Dr. Mustafa Lale toplumlar için olduØu kadar Āehirler içinde önemli olan sürdürülebilir bir kalkànma kültürünün oluĀturulmasà ve
bunu baĀarabilmek içinde bilimin ve bilginin rolünün
artàràlmasà gerektiØini vurguladà. Lale, Āunlarà kaydetti: “Ankara’màz sadece ülkemizin deØil dünyanàn en
saygàn bilim merkezlerinden birisi haline dönüĀtürülebilecek potansiyele sahiptir. Bugün 20 üniversitesi,
üniversitelerin önderlik yaptàØà 5’i aktif 6 teknokent’i
ve burada bulunan 840 Ņrmasà ile bilim ve teknolojinin Türkiye’deki üssü haline dönüĀmüĀtür.”
KonuĀmalaràn ardàndan, elektronik oylama yönetimi ile Ankara’ya ve Āehrin deØerlerine iliĀkin anket
yapàldà. Anket çalàĀmasànàn ardàndan ise Ankara
Kalkànma Ajansà Kalkànma Kurulu BaĀkanà Dr.
Mustafa Lale “ßnovasyon ve GiriĀimcilik” baĀlàklà
bir sunum gerçekleĀtirdi.
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“Ticaret spordan daha zor”
Türk futbolunun unutulmaz ismi Tanju Çolak iş yaşamında da iyi bir kariyere sahip. Son
olarak OSTİM’de benzin istasyonu yatırımı gerçekleştiren Çolak, sorularımızı yanıtladı.
Çolak, ticaretin spordan daha zor olduğunu söylüyor. Deneyimli isim OSTİMSPOR’la
turnuva düzenleyecekleri müjdesi de verdi.

OSTßM hakkànda neler söylemek istersiniz?
OSTßM‘in çok faal olduØunu, çok sayàda
KOBß’nin burada bulunduØunu ve dünyanàn her
noktasàna ihracatlar yaptàØànà biliyorum. Bu kadar içine girmemiĀtim. OSTßM‘in büyüklüØünü
ve adànà da bilmeyen yoktur. Biz daha yeniyiz.
Çok güzel dönüĀler alàyoruz, sinerjimiz insanlaràn yaklaĀàmà ve sàcaklàØà çok iyi. OSTßM sanayicileriyle güzel dostluklar kuruyoruz. ßstanbul‘da
yaĀàyorum ama haftanàn 3-4 günü Ankara’da
olacaØàm. Hayatàmda idealim olan, hep düĀündüØüm ve arzuladàØàm bir iĀ vardà; o da benzin istasyonuydu. Bunu gerçekleĀtirmenin mutluluØunu
ve gururunu yaĀàyorum. TOTAL‘e özellikle teĀekkür etmek istiyorum, bana göstermiĀ olduklarà
ilgi, alaka, sevgi ve jestlerini unutmamak lazàm.
Çünkü TOTAL istemeseydi biz burada olmazdàk. Onlaràn tercihi Tanju Çolak oldu.
Burada yatàràm yapma kararànà nasàl aldànàz?
Ortaklaràm Yalàn Yarar ve Fatma Yarar ile biz
çok eski bir dostuz. Hep benzin istasyonu olsa
derdim. Onlarla ortaklàk yapàsànà konuĀurdum.
Bu imkan ortaya çàktà. TOTAL Ņrmasànàn Genel
Müdürü Mustafa Bey ve Genel Müdür Yardàmcàsà TuØrul bey iyi Galatasaraylàlar, çok futbol
severler. Biz de Tanju Çolak olarak bir markayàz,
onlar da büyük bir kurumsal Āirket ve marka. ßkisinin bir araya gelmesinin sinerji saØlayacaØànà,
güzel olacaØànà konuĀtuk, düĀündük, planladàk,
tartàĀtàk. Onlardan bir yer istedim. Neticesinde
buranàn olabileceØini söylediler, biz de üzerimize ne düĀüyorsa onlarà yerine getirdik. YaklaĀàk
4 aylàk görüĀmelerden sonra Aralàk ayànda iĀ
netleĀti. Ancak sözleĀmeler, imzalar, buranàn
verilmesi; Fransa‘ya gittik geldik yani çok uzun
boyutlu bir süreçti. Mayàs ayànàn ilk haftasà teslim aldàk.
Benzin istasyonu dàĀànda yatàràmlarànàz
hangi alanlarda?
Bartàn‘da inĀaat sektöründeyim. Bir de burasà var;
Zeypet‘i kurduk. Eski bir Āirket, onlara ortak oldum. Burada çok güzel Āeyler yapmaya çalàĀacaØàz.
Spor mu ticaret mi daha zor?
Ticaret daha zor.
Ne gibi zorluklarà var?
Ticarette müĀteri iliĀkileri ayrà bir önem istiyor.
DiØer tarafta ise sadece futbol var. ßyi oynuyorsun, kötü oynuyorsun baØàràyorlar, çaØàràyorlar,
antrenmanlar da zor. Ticaret ise Türkiye‘de çok
daha zor. Çünkü insanlar doØru iĀler yapmàyorlar. Çok çabuk kandàràlabiliyoruz. Nitekim çok
da kandàràldàk ama olsun biz yine böyle atlàma ve
mücadeleye devam ediyoruz.
Burada 20 kiĀiye istihdam saØlàyoruz. Bartàn‘da
da aynà Āekilde bir Āeyler yapmaya çalàĀàyorum,

mücadele ediyorum. Ayràca Tanju Çolak Spor
Akademim var. 8 Āubesi bulunuyor. Onlarla ilgileniyorum. 1.200’e yakàn sporcuya eØitim veriyoruz, onlara futbolcu olmayà öØretmeye çalàĀàyoruz.
DiØer yandan ßstanbul‘da Tanju Çolak Amatör
Spor Kulübü’nde 200 sporcu basketbol, voleybol, hentbol, boks, kung-fu, karate, tekvando ve
yüzme branĀlarànda faaliyet gösteriyor. Futboldan kazandàØàmàzà yine spora yatàràyoruz.
FutbolculuØunuz döneminde de yatàràma olan
ilginiz vardà. Günümüzde futbolcular çok iyi
paralar kazanàyorlar. Sporculara bu tip yatàràmlarà önerir misiniz?
Mehmet Topal tanàdàØàm, görüĀtüØüm bir sporcudur. Eskiden görüĀtüØüm Tugay KerimoØlu vardà.
Tabi onlara dilimizin döndüØünce yatàràm yapmalarà konusunda küçük uyaràlarda bulunuyoruz. Ne
kadar alàyorlar onu bilmek lazàm. KeĀke benim
de böyle bir aØabeyim ve çevremde biri olsaydà
da o dönemde bana yollar gösterseydi çok mutlu
olurdum.
Sizin amatör spora olan desteØiniz biliniyor.
Amatör spor hakkànda neler söylersiniz?
Herkes amatörlükten geliyor. Bu alana deØer
vermek, zaman ayàrmak ve tesisler yaptàrmak
lazàm. Aslànda bunlar belediyelerin asil görevleri
olmalà. Çünkü çok genç bir toplumuz, insanlar
kahve köĀelerinde veya bir yerlerde olmaktansa
spor alanlarànda olsun. YürüyüĀ yapmak, bisiklete binmek, yüzmek bunlar belediyeciliØin asil
görevleridir ama ne yazàk ki ülkemizde bu tam
tersi, bunu devletten bekliyorlar. Amerika’da,
Avrupa’da inanàn bana tamamen belediyelerin
çatàsà altàndadàr ve belediyeler bunu yapmakla
mükelleftir. Ne yazàk ki Türkiye‘de böyle deØil.
Daha çok spor alanlarà geliĀtirmek, iĀ alanlarà
oluĀturmak gerekir. Gençleri topluma kazandàrmak için paylaĀmayà, birlikte yaĀamayà, sevgiyi,
deØeri, saygàyà göstermek için buna ihtiyaç var.
Amatör ruh çok önemli, yanànda olunmalà. Bu
sistemi ne sen deØiĀtirebilirsin ne ben deØiĀtirebilirim, ama biz var olduØumuz sürece en azàndan
yer aldàØàmàz platformlarda amatörlüØe destek
verilmesi için çabalàyoruz. Ben geçen sene Amatör Küme’deki HasanoØlan Spor Kulübü’nün en
az 5-6 maçàna destek vermek amacàyla gittim.
Onlaràn yanànda olmak bize keyif, onlara da ayrà
bir gurur verdi.
Ülkemizdeki spor kamuoyunu
nasàl deØerlendiriyorsunuz?
ÿiddet çoØaldà, Āike vardà inĀallah son bulmuĀtur,
bulmak zorundadàr artàk kolay kolay Āike yapàlacaØànà zannetmiyorum. Yani Federasyon ne yaptà
belli deØil ama gelen gideni her zaman aratàyor.
Bu da bir gerçek. Bu sene Galatasaray Āampiyon
oldu tebrik etmeli ve alkàĀlamalàyàz.

ÿunu söylemek istiyorum;
Türkiye’de futbolun kalitesi her geçen gün düĀüyor, buna üzülüyorum.
Yabancà oyuncularàn sayàsà her geçen gün artàyor.
Kaliteli dediØimiz zaman
3-4 tanesi var gerçekten
ama diØerleri o kadar kaliteli ve üst seviyeli sporcular deØil. Drogba’nàn
gelmesi çok önemli,
Snejider’in bura da olmasà
dünya çapànda bir reklam
ancak çok Āeyler verdiØini
de söylemiyorum. Reklam
anlamànda çok iyi geriye

“OSTİMSPOR’la turnuva
düzenleyeceğiz”
Şimdi OSTİM‘e geldik. OSTİM ile birlikte ne yapabiliriz,
nasıl yapabiliriz, neler yapmalıyız onu düşünüyoruz.
Sağ olsun OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı Bey’le
konuşuyoruz. Hizmet etmeye, destek olmaya hazırım.
İlk olarak burada çalışan arkadaşlarımızın birbirini
tanıması, kaynaşması açısından bir futbol turnuvasının
gerekli olduğuna karar verdik. Zannediyorum Eylül
ayında OSTİMSPOR Tanju Çolak Turnuvası yapacağız,
maçlara geleceğim. Dereceye giren takımlara, en iyi
futbolcuya, en çok gol atana, en iyi kaleciye ödül vereceğiz. Çok heyecanlı ve güzel geçecek müsabakalarla
Eylül ayında bir ilki başaracağız. İmkan olduğu sürece
her maçta orada olacağım. Ayrıca yıldızlar getirip maçları izleteceğiz. Özellikle final müsabakasını çok daha
farklı etkinlikler ile renklendirmeyi düşünüyoruz.

dönüĀler var bu da bir gerçek. DiØer tarafa bakàyoruz Sow, Webo çok güzel iĀler yapàyor. Türk
futbolcularàndan Selçuk, Burak Yàlmaz, Emre BelezoØlu beØendiØim isimler. Bir Arda vardà o da

gitti. ÿimdi yàldàz diyebileceØin 2 kiĀi kaldà bana
göre; birisi Fenerbahçe’de Salih ve BeĀiktaĀ’ta
OØuzhan var. ßki isim yarànàn yàldàzlarà görünüyorlar. Çok çalàĀmak lazàm bu iĀte; çalàĀmak, çalàĀmak, çalàĀmak.
Kulüplerdeki baĀarà Milli Takàm‘a
neden yansàmàyor?
Teknik direktörün olaya bakàĀà çok önemli. Takàm olabilmek, disipline edebilmek, motive etmek
önemli. ÿenol GüneĀ çok iyi bir jenerasyon yakalamàĀtàr. Hakan ÿükür, Hasan ÿaĀ, Emre BelezoØlu, Arif Erdem, Fatih Akyel, Alpay Özalan. Yani
çok özel bir takàmdà o. Kore’de dünya üçüncüsü
oldular böyle güzel bir Āey var mà? Teknik direktörün biraz da nitelikli ve içerikli olmasà, disiplini
çok belirleyici bir etken. Mesela bu gün Fatih Terim niye farklà? Sevgiden, tecrübeden, bakàĀtan ve
güçten dolayà. Teknik direktör çok güçlü olmalà.
Sporda Āiddete yönelik ne mesaj vermek
istersiniz? ÿiddet nasàl önlenir?
Kanunlarà yerine getirirsek yaparàz. Kanunlar çàktà
uygulanmàyor. Yine bir çocuØumuzu kaybettik;
ne kadar günah, ne kadar yazàk. O aileye yazàk
deØil mi, suçu ne? ÿu anda kahàrdan ölüyorlar,
bitmiĀ durumdalar günah deØil mi? BàçaØà çekiyorsun adamàn kalbine batàràyorsun. Amacàn ne?
Bu kadar mà kültürsüz, bu kadar mà eØitimsiziz?
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Plastik ve kauçukta uluslararası buluşma
Plastik, kauçuk ve polimer teknolojileri
alanlarında çalışan bilim insanları
ile sanayicileri bir araya getirmek,
bu alanda yeni verileri sunmak,
problemleri konuşmak amacıyla
“1. Uluslararası Plastik ve Kauçuk
Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün
Sergisi” düzenlendi.

G

azi Üniversitesi OSTßM Meslek
Yüksekokulu’nun ev sahipliØinde gerçekleĀen etkinliØin açàlàĀàna AK Parti
Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah ßĀler,
MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IĀàk,
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, Gazi Üniversitesi Rektör Yardàmcàsà Prof.
Dr. Mehmet Türker ve çok sayàda akademisyen ve öØrenci katàldà.
AçàlàĀ programànda ilk olarak kürsüye gelen
Gazi Üniversitesi OSTßM Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Behçet Gülen bilim
adamà olarak OSTßM’in içinde bulunmanàn
kendilerine katkàlar saØladàØànà belirtti. Gülen
sanayicilerin sektörün ihtiyaçlaràna göre yetiĀtirdikleri öØrencilerden oldukça memnun kaldàklarànà ifade etti.
Gazi Üniversitesi Rektör Yardàmcàsà Prof. Dr.
Mehmet Türker ise amaçlarànàn eØitim ve öØretim faaliyetlerinin yanà sàra sanayi baĀta olmak üzere çeĀitli kurum ve kuruluĀlarla iĀbirliØi içerisine girmek olduØunu kaydetti. Türker
“Üniversitenin sahip olduØu bilgi birikimini
sanayiye, sanayinin tecrübesini de üniversiteye
aktarmak istiyoruz.” dedi.

“Ankara’da katma deðeri yüksek
ürünler üretiliyor”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn
ise konuĀmasànda üniversite-sanayi iĀbirliklerinin önemine iĀaret etti. OSTßM olarak uluslararasà platformlarda yer aldàklarànà belirten
Aydàn, Ņrmalaràn yetkinliklerine dikkat çekti
ve “Burada yapàlan ürünler dünyanàn pek çok
ülkesine gönderilmektedir.” dedi. Sektörlerinde
dünya devi olan kuruluĀlaràn OSTßM’deki iĀletmelerle iĀ yaptàklarànà hatàrlatan Orhan Aydàn,
“Özellikle Ankara ve OSTßM’deki sanayicileri
önemsememiz gerekiyor.” diye konuĀtu.
Türkiye’de üretilen mamullerin ihracatànda 1
kilogramlàk malàn karĀàlàØànàn 1,6 Dolar olduØunu, bu rakamàn Ankara’daki deØerinin ise
23,5 Dolar Āeklinde gerçekleĀtiØi bilgisini veren
Aydàn Āunlarà söyledi: “Ankara sanayisi diØer
bölgelere göre katma deØeri daha yüksek ürün
üretebilmektedir. Bu noktada üniversitelerden
destek alàyoruz. Kümelenme adànà verdiØimiz
üniversite-sanayi iĀbirliØinin dünyadaki örneØini burada uygulamaya çalàĀàyoruz. Akademisyenlerle, sanayicilerle, destekleyici kurumlarla
aynà masada sektörlerin daha rekabetçi yönünü
artàrmaya çalàĀàyoruz.”

"Teknoloji sadece ürün deðildir"
MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IĀàk,

sempozyumun konu itibaràyla önemli olduØunu belirtti. IĀàk, plastik ve kauçuk sektörünün bir çok sektöre göre ‘yükte haŅf pahada
aØàr’ bir nitelik taĀàdàØànà ve katma deØerinin
daha yüksek olduØunu söyledi. Teknolojinin
sadece ürün olmadàØànà aynà zamanda üretim
ve gücü temsil ettiØini anlatan IĀàk, “Üretmeyen hiçbir ülke uluslararasà arenada uzun
süre varlàØànà devam ettirme Āansànà yakala-

yamàyor.” dedi. MHP Milletvekili, üretimin
istihdam, sosyal baràĀ ve ihracata katkà saØladàØànà anàmsattà.

“Meslek yüksek okullarÜ
sanayinin içinde olmalÜ”
AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah ßĀler, “Gazi Üniversitesi OSTßM
Meslek Yüksek Okulu’nun sanayinin içinde
olmasà son derece önemli.” dedi. ßĀler, “Eskiden meslek liseleri Āehrin içindeydi, sanayiden uzaktà. Meslek yüksek okullarànàn
doØrudan sanayinin içinde bulunmasà öØrenciler için çok büyük bir fàrsat. Burada teori ve
pratiØin birleĀtirilebileceØi imkanlar var. Ben
bundan dolayà da bu tür okullaràn doØrudan
ilgi alanlarà olan bölgelerde olmasàndan dolayà da mutluluØumu ifade etmek istiyorum.”
deØerlendirmesini yaptà.
Ekiden hükümetlerin özel sektörün önünde
ayak baØà olduØunu, son yàllara Türkiye’nin
çok deØiĀtiØini hatàrlatan Prof. Dr. Emrullah
ßĀler, büyük ülkelerin yaptàØà gibi Devletin
özel sektörün önünü açtàØànà ifade etti.
ßĀler Āöyle devam etti: “Devlet-özel sektör
iĀbirliØinin çok önemli olduØunu düĀünüyo-

rum. Türkiye 2023 hedeņerine kilitlendi.
Bu hedeņerde üretimin artmasàyla birlikte
ihracatàmàzàn 500 milyar Dolar’a çàkmasà
hedeņendi. 10 yàl önce 36 milyar Dolar olan
ihracatàmàz geçtiØimiz yàl itibaràyla 152 milyar Dolar’à aĀtà. ßnĀallah bu yàl bunun üzerine
10-15 milyar Dolar daha ilave edeceØiz. ArGe’ye gerekli önem verilmeli. ÿu an savunma
sanayinde çok önemli projelere imza atàyoruz.
Bir otomobil markamàzàn olmasà lazàm.“

Nitelikli işgücü arayışı
Kauçuk firmaları ile Gazi Üniversitesi OSTİM Meslek Yüksek Okulu Lastik ve Plastik Teknolojileri Bölümü öğrencileri
Kauçuk İş Birliği Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda sektörün nitelikli eleman ihtiyacı olduğu vurgulandı,
karşılıklı beklentiler dile getirildi.

Ü

lkemizde yüksek öØretim kurumlarànàn öØrencilerini pratik
uygulamalara yönlendirmesi gerekliliØi tartàĀàlàrken, sanayicilerin de
akademik çevrelerle iĀbirliklerini
geliĀtirmesi için arayàĀlarà sürüyor.
Türkiye ekonomisi ve ihracatànàn
ana unsurlaràndan olan lastik-plastik sektöründe ihtiyaç bulunan iĀ
gücünü karĀàlayacak, konusuna hakim, uygulama becerisi kazanmàĀ,
malzeme bilgisi konusunda donanàmlà öØrenciler yetiĀtirmeyi amaçlayan Gazi Üniversitesi OSTßM
MYO Lastik ve Plastik Teknolojisi
Bölümü öØrencileri sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

“Sistemlerin iletiíim
sorunu var”
OSTßM BaĀkanà Orhan Aydàn,
üniversiteler ile sanayiciler bir
araya gelmediØi takdirde Ņrmalaràn ilerleyemeyeceklerini belirtti.
KatàldàØà bir fuardaki izlenimlerini paylaĀan Aydàn, “Kendimizde
neyimiz eksik diye baktàØàmàz
zaman, sistemlerimizin birbirleri
ile iletiĀiminde bir sorun olduØunu
görüyoruz. Orada üniversite, sanayi, iĀ adamà ve kurumlar entegre
çalàĀàyor, birbirleri ile irtibatlà ve
konuĀur vaziyetteler. Biz de bunu
saØlayabilmeliyiz. Üniversitelerimizle, Ņrmalaràmàzla, belediyelerimizle, sanayi bölgelerimizle,
öØrencilerimizle bir sinerji oluĀturabilirsek dünyanàn en yapàlmaz
iĀlerini burada yapabileceØimize
inanàyoruz. Bu yöndeki çalàĀmala-

ràn desteklenmesi anlamànda
da OSTßM olarak bize düĀecek ne görev varsa yapmaya
hazàràz.” diye konuĀtu.

“Öðrenciler sektöre
hazÜr olarak gelecek”
OSTßM Kauçuk Teknolojileri Küme Koordinatörü Cenk
ÇànarbaĀ, meslek yüksek
okulundan gelen öØrencilerin
sektörü tanàdàklarànà ve sektöre hazàr olarak geldiklerini
belirtti. ÖØrencilere tecrübe
kazandàràlmasànàn
önemine
deØinen ÇànarbaĀ, küme olarak
üniversitelerle ortak Ar-Ge ve ÜrGe projelerine baĀlamayacaklarànà
kaydederek, “KaliŅye eleman bulmak çok önemli, belki birini iĀe
alàp 3-5 ay eØitiyorsunuz iĀi öØretiyorsunuz ama sonra iĀten ayràlàyor ve yeniden baĀka bir eleman
bulup yetiĀtirmeniz gerekiyor. Bunun yerine meslek yüksek okulu
öØrencileri, sektöre hazàr Āekilde,
sektörün ihtiyaçlarànà bilerek gelecek. Bu doØrultuda bir çok öØrenciyi Ņrmalaràmàza stajyer olarak
istihdam ettik.” dedi.

“Staj artÜ deðer katÜyor”
Gazi Üniversitesi OSTßM MYO
Müdür Yardàmcàsà Yrd. Doç. Dr.
Yakup Turgut, öØrencilerin yaptàØà staj eØitimlerinin önemine iĀaret
etti ve gelecekte meslek hayatànda
öØrencilere çok büyük artà deØer
katacaØànà belirtti. Turgut Āöyle konuĀtu: Sizlerle birlikte esas

hedeŅmiz olan, öØrencilerimizin
eØitimiyle ilgili daha baĀaràlà olabilmeleri için böyle bir projeye
adàm attàk. Buradan aldàklarà eØitimler onlaràn hayatàna yön verecek.

“3+3 sistemi tecrübe
kazandÜracak”
Gazi Üniversitesi OSTßM MYO
Malzeme ve Malzeme ßĀleme
Teknolojileri Bölüm BaĀkanà Doç.
Dr. Nezahat Boz, 3+3 sisteminde
pilot okul olarak seçildiklerini hatàrlattà. Sistemle öØrencilere sektörde tecrübe kazandàrmayà amaçladàklarànà anlatan Boz, “3+3’le üç
ay okulda teorik eØitimden sonra
üç ay sektörde staj yapàlacak. Ardàndan üç ay yine okulda yani üç
teorik üç staj olmak üzere altà bölümden oluĀan program okulumuz
da uygulanmaktadàr. Destek olan
Ņrmalara teĀekkür ediyorum.”
diye konuĀtu.

Özdekan Kauçuk Genel Koordinatörü Zeynep Yàlmaz ise Ņrmalardan okula destek vermelerini
istedi. Yàlmaz, “kullanàlabilecek
durumda olan kauçuk ve plastikte
öØrencilerin yararlanabileceØi her
tür makine, tesisat ve demirbaĀà
üniversitemiz kabul etmeye hazàr.
Bize de bu maddi ve manevi destekler yakàĀàr diye düĀünüyorum.“
dedi.
Toplantànàn sonunda konuĀan öØrenci temsilcisi Sinan Özdemir
tüm öØrenciler adàna Āunlarà söyledi: Birlik ve beraberliØimizin
devam etmesi için bizleri yetiĀtirmenizi ve maddi manevi deØerde
katkàda bulunmanàzà istiyoruz.
Bizler, siz büyüklerimizi örnek
alarak bu sektörde kendimizi yetiĀtirmek ve geliĀtirme çabasàndayàz. Biz bu sektörün ilmini okulumuzdan öØrendiØimiz gibi Ņlmini
de siz deØerli büyüklerimizden izlemek istiyoruz.
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Karadağ Türk yatırımcı istiyor
Ankara Kalkınma Ajansı’nın tarafından hazırlanan programı kapsamında Başkent’te bulunan Karadağ Bölgesel Gelişmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Rafet Husovic,
ülkelerinde Türk yatırımcıların sayısının artmasını arzu ettiklerini belirterek “Yatırımcılarınız ve sanayicileriniz Balkanlara girmiş, Karadağ’da birkaç tanesi var.
Biz istiyoruz ki daha fazla gelsinler, daha fazla yatırım yapsınlar.” dedi.
rànàz ve sanayicileriniz Balkanlara girmiĀ, KaradaØ’da
birkaç tanesi var. Biz istiyoruz ki daha fazla gelsinler,
daha fazla yatàràm yapsànlar.” diye konuĀtu.

A

nkara’daki temaslarànàn bir bölümünü OSTßM’e ayàran Husovic,
Ankara Kalkànma Ajansà Genel
Sekreteri Doç. Dr. Asàm Balcà ve KaradaØlà
bürokratlar OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn’la bir araya geldi.

“Ekonominiz dünyaya örnek”
Türkiye ekonomisinin sadece bölgede
deØil tüm dünyaya örnek olabilecek bir
yapàda olduØuna temas ederek sözlerine
baĀlayan Rafet Husovic Türk yatàràmcàlarà
ülkesine davet etti. Husovic, “Yatàràmcàla-

Türkiye'nin prestij sektörü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, enerji sektörünün Türkiye'de
prestij sektör haline geldiğini,
diğer sektörlerden buraya kayma
görüldüğünü söyledi.

B

akan Yàldàz, nükleer santrallerle ilgili olarak yaptàØà açàklamada önemli
mesajlar verdi. Yàldàz, ikinci nükleer
santralle ilgili kurulacak Āirkette EÜAÿ'àn
hissesinin, en fazla yüzde 30'lar civarànda
olmasànà hedeņediklerini kaydetti.
Rusya ile imzalanan anlaĀmayla Japonya
ile imzalanan nükleer güç santrali kurulmasàna iliĀkin anlaĀma arasàndaki farkla
ilgili olarak deØerlendirmelerde bulunan
Yàldàz, EÜAÿ'àn Japonya ile yapàlan anlaĀmada yüzde 49'luk hissesinin bulunduØunu belirtti. Yàldàz "EÜAÿ yüzde
25'lere kadar kamu hissesini çekebilecektir. Bizim amacàmàz, EÜAÿ'àn hissesinin
yüzde 25-30'lar civarànda kalacaØà bir ortam oluĀturmaktàr. Çok daha fazla büyük

hissede kalmak istemiyoruz. Sebebi serbestleĀen bir piyasa oluĀturmak istiyoruz.
OluĀacak kardan EÜAÿ o hissesi oranànda alacaktàr" dedi.
Enerji sektörünün Türkiye'de prestij sektör haline geldiØini, diØer sektörlerden
buraya kayma görüldüØünü ve bunun
kendilerini sevindirdiØini anlatan Taner
Yàldàz, "Her halükarda EÜAÿ'àn yüzde
25'ler, en fazla yüzde 30'lar civarànda
olmasànà hedeņiyoruz. Daha fazla bir hisseyle bulunmamasànà istiyoruz. ßki tane
modelimiz var. A planà yüzde 49 model.
B planànda ise yüzde 25'lere indiØi bir
model, kalanà da özel sektörle paylaĀacaØàz. Japonya'nàn payà artmayacak. Onlar
da Fransàzlarla beraber kendi ortaklàk
yapàlarànà oluĀturuyorlar" ifadelerini kullandà.

9 büyüklüðünde depreme
göre dizayn edilecek
Santrallerin güvenliØi ile ilgili olarak da
bilgiler veren Taner Yàldàz, yapàlacak
nükleer güç santrallerinin 9 büyüklüØündeki bir depreme göre dizayn edileceØini
anlattà. Türkiye'nin genelde bir deprem
ülkesi olduØunu anàmsatan Yàldàz, yaptàklarà araĀtàrma sonucunda 1993 yàlàndan
bu yana Türkiye'de çalàĀan fay hatlarànàn
iki katàna çàktàØànà vurguladà. Japonlar'àn
sismik inceleme yapacaklaràna dikkati
çeken Yàldàz, bütün bu araĀtàrmalara açàk
olduklarànà belirterek, parayà yatàracak ve
riskleri üzerine alacak olanàn proje Āirketi
olduØunun altànà çizdi.

KaradaØ’da çelik ve alüminyum sektöründe Türk
firmalarànàn yatàràmlarà bulunduØunu, hava alanlaràna
ilgi duyduklarànà anlatan
Konuk BaĀbakan Yardàmcàsà “KaradaØ’da Āu anda
Rafet Husovic
büyük bir proje var; otoban
yapàlacak. ßhalesi açàldà.
Türkiye’den iki firma ihalekiĀi üzerinde çalàĀtàracak olan fabrikalarye katàlàyor, inĀallah onlar kazanàr.” dedi.
da da aynà Āey geçerli hiçbir belge için
para ödenmiyor.”
KaradaØ’àn üçüncü ülkeler için Avrupa
YatÜrÜmcÜlar için kolaylÜklar
ßki ülkeyi kardeĀ olarak gördüklerini dile BirliØi’ne veya Rusya’ya yapàlacak ticagetiren Husovic sözlerini Āöyle sürdürdü: rette üs özelliØi taĀàdàØàna vurgu yapan
“Bu iyi politikanàn yanànda ekonomik Husovic, Rusya ve Ukrayna ile vergiler
iliĀkileri de güçlendirmemiz lazàm. Çün- konusunda anlaĀma olduØu bilgisini verkü ekonomik olarak güçlü olursak daha di.
çok baØlantà saØlanacak. KaradaØ’daki vergi sistemine baktàØàmàz da belki
Avrupa’da özellikle Balkanlarda lideriz. “OSTñM giriíimci fabrikasÜdÜr”
En düĀük vergi KaradaØ’da. Yabancà ya- OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
tàràmcàlarla yerli yatàràmcàlar arasànda Aydàn ise KaradaØ’daki insan kaynaØànàn
bir fark yok. Kanunen bütün Āartlar her giriĀimcilik yönünün harekete geçirilmeikisi için de aynà. Belli organize sanayi si gerektiØini söyledi. OSTßM bölgesinin
bölgelerimiz var. Oralarda yatàràmcàlar 8
giriĀimci fabrikasà olduØuna dikkate çesene vergilerden muaf tutuluyor. Turizme
ken Aydàn, “Buradaki KOBß’ler aslànda
baktàØàmàz zaman, turizm sektörü bizim
size
en uygun yapàlar. Bunlaràn ülkenizde
için çok önemli otel yaptàrma yönünde
oluĀmasà
için çaba sarf edilmeli.” dedi.
olan yatàràmlar için hiçbir Āey istenmiyor,
yani belgeler için izinler için hiçbir Āey Aydàn, KaradaØ bölgesinde yatàràm fàrgerektirmiyor, bunlaràn hepsi bedava ve- satlarànà yerinde görmek için düĀünceleri
riliyor. Yeni fabrikalar kurulacak ve elli olduØunu aktardà.

YargÜtay’tan ziyaret

Y

argàtay 15. AØàr Ceza Dairesi BaĀkanà Haydar Erol OSTßM’e nezaket ziyaretinde bulundu. Erol, Yönetim Kurulu
BaĀkanà Orhan Aydàn’la bir araya gelerek
OSTßM’in çalàĀmalarà hakkànda bilgiler
aldà. BaĀkan Erol, OSTßM Kurumsal DàĀ

ßliĀkiler Koordinatörü Hamza Akça’nàn da
yer aldàØà ziyarette OSTßM’in faaliyetlerini yakàndan takip ettiØini, her geçen gün
daha da büyüyerek ülke sanayisine olan
katkàlarànàn faydalà sonuçlar oluĀturduØunu
söyledi.
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Medikal Biyoteknoloji’de yerli proje adımı
Sağlıkta yerli projeler için yapılacak çalışmalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün ile Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla TÜBİTAK'ta
gerçekleştirilen ‘Medikal Biyoteknoloji Konferansı’nda masaya yatırıldı.

B

ilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun
(BTYK) Ocak ayàndaki 25. toplantàsànda saØlàk alanà Türkiye’nin ivme
kazanmasà gereken alanlaràndan biri olarak
belirlendi. Toplantànàn hemen ardàndan saØlàk alanànàn en önemli baĀlàklaràndan biri olan
‘Medikal Biyoteknoloji’ de gerçekleĀtirilebilecek projeler için TÜBßTAK öncülüØünde
önemli bir çalàĀma baĀlatàldà.
Medikal Biyoteknoloji’nin kapsadàØà ilaç, aĀà,
biyomalzeme, biyomedikal ekipman ve tàbbi
tanà kiti alanlarànda yapàlabilecek çalàĀmalarla
ilgili özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruĀlarà temsilcilerinden 1200’den fazla hedef
önerisi toplandà. Yapàlan deØerlendirmelerde
belirlenen 38 hedef Medikal Biyoteknoloji
DelŅ Anketi’nde yer aldà. Ankete katàlan binin üzerinde uzman hedeņeri yapàlabilirlik ve
önem düzeyleri açàsàndan analiz etti. Anket
sonuçlaràna göre ‘ßlaç’, ‘AĀà’, ‘Biyomalzeme’, ‘Biyomedikal Ekipman’ ve ‘Tàbbi Tanà
Kiti’ baĀlàklarànda teknoloji yol haritalarà
taslaØà oluĀturuldu. Teknoloji yol haritalarà
TÜBßTAK’ta düzenlenen konferansta ele alàndà.

“ñhracat sÜnÜrlÜ”
Konferansàn açàlàĀ konuĀmasànà yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanà Nihat
Ergün, saØlàk alanànàn en önemli baĀlàkla-

ràndan biri olan medikal biyoteknoloji konusunda kamu, özel sektör ve üniversiteler
bünyesinde atàlmasà gereken adàmlaràn tespit edildiØini söyledi. Bu alanlarda sànàrlà
ihracata karĀàlàk 7 milyar dolarà aĀan ithalatàn olduØuna dikkati çeken Ergün, rakamlara bakàldàØànda alanàn ne kadar önemli
olduØunun anlaĀàldàØànà ifade etti.

“Türkiye biyoteknoloji alanÜnda
söz sahibi olmalÜ”
SaØlàk Bakanà Mehmet MüezzinoØlu ise
saØlàk sistemlerinin eriĀilebilir ve kabul
edilebilir olmasànàn önemine iĀaret ederek,
hizmet sunumunun kesintisiz yürütülmesi
gerektiØini belirtti. Teknolojik geliĀmeler,
nüfus yapàsà ve maliyet artàĀlarànàn saØlàk
politikalarànàn gözden geçirilmesini gerektirdiØini ifade eden MüezzinoØlu, yeniliklere açàk olunmasà, hizmetlerin ihtiyaçlara
göre düzenlenmesinin önemine deØindi.
Teknoloji ithal eden ülke olmaktan çàkàp
ihraç eden ülke haline gelmeyi hedeņediklerini belirtti. Türkiye'nin 2023 vizyonunda
saØlàk alanàndaki hedeņerine iĀaret eden
MüezzinoØlu, "Gàdadan ilaç sanayisine,
taràmdan enerjiye geniĀ bir yelpazeyi baràndàran biyoteknoloji alanàndaki potansiyelimizi deØerlendirmek ve bu sektörde de söz

İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı
2012 yılının İlk 1000 İhracatçı Çalışması
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından kamuoyuna açıklandı.
ürkiye
ßhracatçàlar
Meclisi'nin her sene
geleneksel olarak düzenlediØi ßlk 1000 ßhracatçà
Raporu, Türkiye'nin en
fazla ihracat yapan ilk
1000 Ņrmasànà kamuoyuna
duyurarak, bu Ņrmalaràn
dünya ölçeØindeki prestijine katkà saØlàyor. ÇalàĀma
Türkiye'nin küresel ölçekte
gösterdiØi ihracat baĀaràsànàn arkasàndaki Ņrmalaràn
resmini çekerek önemli
bazà verileri her sene raporluyor. Bu çalàĀmayla
birlikte Türkiye'nin en fazla ihracat yapan
Ņrmalarànàn yanà sàra, Türkiye'nin en fazla
ihracat yapan illerinin lider ihracatçà Ņrmalarà ile sektörlerin en fazla ihracat yapan
Ņrmalarà belirlendi. 2012 ßlk 1000 ßhracatçà Raporu'nda ßlk 1000 ßhracatçànàn Genel
Performansà, ßlk 1000 ßhracatçànàn Sektörel
ve Firma BüyüklüØü Bazànda DaØàlàmà, ßlk
1000 ßhracatçànàn Ülkelere, Bölgelere ve
ßllere Göre DaØàlàmà, ßlk 1000 ßhracatçànàn
Karlàlàk Verileri, ßlk 1000 ßhracatçànàn Marka-Tanàtàm-Pazarlama Harcamalarà, Üretici-ßhracatçà, DàĀ Ticaret Firmasà ve Sektreöl
DàĀ Ticaret Firmalarà bazànda ilk 10 ihracatçà, 2012 Yàlànàn Sektörel ßhracat Liderleri
verileri yer alàyor.

T

Türkiye
ßhracatçàlar
Meclisi BaĀkanà Mehmet
BüyükekĀi, 2012 yàlà ihracat Āampiyonlarà sàralamasànda TüpraĀ'àn 5.04
milyar dolarla birinci,
Ford Otosan'àn 3.19 milyar dolarla ikinci, Oyak
Renault'nun 3.15 milyar
dolarla üçüncü olduØunu açàkladà. BüyükekĀi,
TßM'in "2012 Yàlà ßlk
1000 ßhracatçà Firma
AraĀtàrmasà" sonuçlarànà,
düzenlediØi basànla paylaĀàm toplantàsànda duyurdu. Türkiye'nin
2011 yàlànda 134.6 milyar dolar olan ihracatànàn, 2012 yàlànda 152.5 milyar dolara yükseldiØini söyleyen BüyükekĀi, özellikle ilk
bin ihracatçà Ņrmanàn 2011 yàlànda 87.2 milyar dolar olan ihracatànàn, 2012 yàlànda 88.2
milyar dolara çàktàØànà ve sadece yüzde 1'lik
bir artàĀàn söz konusu olduØunu söyledi.

sahibi olmak zorundayàz" diye konuĀtu.
Medikal biyoteknolojide 5 alana odaklandàk
Konferansta “Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Ekseninde SaØlàk Alanà ve Güncel GeliĀmeler” baĀlàklà bir sunum yapan TÜBßTAK
BaĀkanà Prof. Dr. Yücel AltunbaĀak, küresel olarak son dönemlerde yaĀam bilimleri,
enerji, nanoteknoloji ve biliĀim teknolojileri
olmak üzere 4 baĀlàØàn gündeme geldiØini,
yaĀam bilimlerinin de bu alanlardan sàyràlarak bir adàm daha ileriye çàktàØànà vurguladà.

AltunbaĀak, saØlàk alanànda kiĀiye özel tedavi ve cihazlaràn çàktàØànà anàmsatarak,
yeni nesil ilaçlaràn da artàk deneme yanàlma
yoluyla deØil bilgisayar ortamànda üretildiØi
bilgisini verdi.
TÜBßTAK BaĀkanà, yaptàklarà ihtiyaç ve
Ņzibilite analizleri, stratejik araĀtàrmalar ile
dünyadaki eØilimlere bakàldàØànda ilaç, aĀà,
tàbbi tanà kitleri, biyo malzeme, biyomedikal ekipmanlarànà odaklanàlmasà gereken 5
alan olarak belirlediklerini dile getirdi.

Gökağaç Elektrik hizmet ağını genişletiyor
Enerji Kablolarà, aydànlatma, modüler hücreler, köĀkler, trafolar, izolatörler, panolar,
alüminyum, iletkenli kablolar, iletkenler,
haberleĀme kablolarà ve iĀ güvenliØi malzemelerinin toptan satàĀà ile ''kompozit ikaz
küresi'' imalatànà da yapan GökaØaç Elektrik,
Ulus’tan sonra OSTßM’de hizmet vermeye baĀladà. Firma sahibi DurmuĀ GökaØaç,
“Misyonumuz cazip Ņyatla, kaliteli ve zamanànda iĀ teslimidir.” dedi.

Amerikan Kültür Dil
Kursu OSTİM’de
Kurumsal ve bireysel hedeņere yönelik dil
eØitimi veren Amerikan Kültür Yabancà Dil
Kurslarà’nàn OSTßM TemsilciliØi hizmete girdi. OFßM’de (OSTßM Finans ve ßĀ Merkezi)
faaliyet gösterecek olan Amerikan Kültür’ün
açàlàĀànda konuĀan Kurum Müdürü Selahattin Yazàcà, yabancà dil eØitiminde farkàndalàk
oluĀturmak hedeŅyle yola çàktàklarànà belirterek
“Özellikle iĀadamlaràmàza eØitim vereceØiz.
ßĀadamlaràmàz ve personelleri, hàzlandàràlmàĀ
programlaràmàzla 48 gün gibi kàsa bir zamanda temel düzeyde ßngilizce öØrenebilecekler. Ayràca sektörel bazlà teknik ßngilizce eØitimlerimiz de olacak.” dedi.

Yeni bir lezzet durağı
Uzun yàllardàr damak zevkine baĀaràyla hitap
eden Sultanahmet Köftecisi OSTßM’de Āube
açtà. Türk mutfaØànàn en önemli temsilcilerinden biri olan, günümüzün hàzlà tüketim
ihtiyacàna geleneksel lezzetlerle alternatiņer
sunan Sultanahmet Köftecisi OFßM’de hizmet verecek.
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Deprem titreşim takozuyla
dünyada sekiz firma arasına girdi
1982 yılında OSTİM’de kauçuk ayakkabı işe başlayan, 1990’lı yıllarda iş makinası, otomotiv, cam işleme makinaları yedek parçaları, konveyör lastikleri üretimine geçen Özdekan
Kauçuk, Ar-Ge’ye ağırlık vererek uluslararası rekabette söz sahibi konuma geldi. Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya, Irak, İran, Libya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya,
İngiltere, Pakistan ve Liberya’ya ihracatı bulunan Özdekan Kauçuk, ‘deprem titreşim takozu’yla dünya genelinde bu işe imza atan sekizinci firma oldu.

S

avunma, medikal ve hayvancàlàk sektörlerine yönelik ürünler de geliĀtirdiklerini
belirten Yönetim Kurulu BaĀkanà Yusuf
Ziya Korkmaz, Ņrma olarak yaklaĀàk 10 yàldàr
Ar-Ge’yi kendine benimsediklerini ve ilk olarak
hayvan yataklaràyla ilgili ihtiyaç üzerine bir çalàĀma baĀlattàklarànà söyledi. Korkmaz, “Çuku-

rova Üniversitesi Zootekni bölümü ve Ankara
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin desteØiyle 2 yàllàk bir Ar-Ge neticesinde hayvanlaràn
yatàĀ-kalkàĀ pozisyonuna, onlaràn geliĀmesine
daha faydalà olabilecek bir hayvan yataØà imal
ettik. Özellikle büyükbaĀlar için kullanàlan bir
yatak sistemidir. Genel manada et ve süt veriminde yàllàk yüzde 15’e varan fayda saØladà.
Projemizden sonra bu yöntem Türkiye’de yaygànlaĀtà.” dedi.

çalàĀmayà OrtadoØu Teknik Üniversitesi’ne
(ODTÜ) taĀàdàklarànà anlatan Korkmaz, “2008
yàlànda ODTÜ ßnĀat Fakültesi ile birlikte ‘Yapà
Koruma Sistemleri’ baĀlàØà altànda bir Ar-Ge
faaliyeti baĀlattàk. Ürünün patentini ve akreditasyonunu aldàk. Dünyada 7 tane sismik izolasyon
takozunu üreten Ņrma vardà, sekizinci Ņrma biz
olduk. Ayràca San-Tez projesi yazacaØàz ve proje
kapmasànda bir test merkezi edinmeyi planlàyoruz.” dedi.

MalezyalÜlardan talep geldi,
Ar-Ge projesine dönüítü

“5 yàldàr Afet ValiliØi ile de görüĀmelerimiz var.
Türkiye’nin deprem kuĀaØàna olduØunu, yapàlar-

Kendi öz kaynaklaràyla Ar-Ge yaptàklarànà ve
neredeyse bir KOBß’nin kuruluĀ maliyeti kadar
yatàràm gerçekleĀtirdiklerini dile getiren Korkmaz, 2004 yàlànda Malezyalàlardan gelen talep
üzerine deprem titreĀim takozu için çalàĀmalara
baĀladàklarànà ifade etti. Korkmaz Āunlarà kaydetti: “Malezyalàlar ßran’da bir Āehir kuracaklardà. Bize inĀaat alanànàn deprem kuĀaØànda
olacaØànà söylemiĀlerdi. Biz elastomer mesnetler üretiyoruz. Bu ürünler sismik izolasyonun
üretimine yakàn bir tarz.”

Test merkezi kuracak
ßran’daki projenin gerçekleĀmediØini ancak

300 bayi 15 ülkeye ihracat
S

olunum ve uyku apnesi konularà
üzerine yoØunlaĀan Ņrmanàn Genel Müdür Yardàmcàsà Ahmet Arslan,
"Yurtiçinde 300'den fazla bayimiz var.
ÜretmiĀ olduØumuz cihazlarà yurtiçinde
bayiliklerde satàĀa sunuyoruz. YurtdàĀàna ise sipariĀ üzerine cihaz gönderiyoruz" dedi.
Elmaslar A.ÿ., ürünleriyle Türkiye
genelinde birçok bayisine modern ve
geliĀmiĀ ürünler sunuyor. 18 yàllàk tecrübesiyle yaklaĀàk 50 kiĀiye iĀ imkanà
tanàyan Ņrma, satàĀànà yaptàØà ürünler

"Kümeler üniversiteyi sahaya indirdi"
10 yàl öncesine kadar üniversite-sanayi iĀbirliklerinin bugünkü gibi yaygàn olmadàØàna dikkat
çeken Yusuf Ziya Korkmaz, aynà sektördeki Ņrmalaràn bir araya gelmesi sonucu oluĀan kümelenmelerin kendilerine çok faydasà saØladàØànà
anàmsattà. Korkmaz “Biz OSTßM çatàsà altàndaki Savunma ve Havacàlàk Kümesi (OSSA), ßĀ
ve ßnĀaat Makineleri Kümesi (ßÿßM), Anadolu
Raylà UlaĀàm Sistemleri Kümesi (ARUS) üyesiyiz. ASELSAN, ROKETSAN, FNNS, TAI,
HAVELSAN gibi kuruluĀlara proses parça-

larà üretimi yapàyoruz. EskiĀehir Hàzlà Tren
Projesi’nde raylaràn altàndaki susturucular,
sismik izolasyon takozlarà ve elastomer pedlerini ürettik. OSTßM Kauçuk Teknolojileri
Kümesi’nin de kurucularàndanàz. Yàllar önce
biz hocalaràn kapàlarànà aĀàndàràrken Āimdi üniversiteler Ar-Ge ve ürün geliĀtirme yapmak
için OSTßM’e geliyorlar. Kümeler vasàtasàyla
Ņrmalaràmàzàn bilinci artàyor. Bu birlik ve beraberlikle Ņrmalarda Ar-Ge’ler çoØalacak, marka
ürünler çàkacak. OSTßM Yönetimini bu bakàĀ
açàsàndan dolayà tebrik ediyorum. Milli markalar ancak iĀbirliØiyle çàkar.” diye konuĀtu.

Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren Elmaslar A.Ş., yurtiçi ve yurtdışında astım,
uyku bozuklukları gibi konulardaki ürünleriyle dikkati çekiyor.

için teknik servis hizmeti de veriyor.
Firmanàn kendi alanànda Türkiye'de bulunan iki Ņrmadan biri olduØunu söyleyen Arslan, "Astàm, solunum yollarà ve
uyku rahatsàzlàklarà üzerine çalàĀàyoruz.
Sektörde 1995 yàlàndan bu yana hizmet
veriyoruz. Ancak Elmaslar A.ÿ. ismiyle
2006 yàlàndan beri sektördeyiz. SatàĀlarda yaĀadàØàmàz problemleri çözmek ve
en aza indirmek için, satàĀ organizasyonumuzu Āartlara göre düzenliyoruz ve
Āartlara ayak uydurmaya çalàĀàyoruz.
Elmaslar A.ÿ. olarak gelecekte ürün çe-

ĀitliliØimizi artàrarak yola devam etmek
istiyoruz. ßĀ alanàmàzà geniĀlettiØimizde
istihdam sayàmàzà artàrmayà da planlàyoruz. YurtdàĀànda Hindistan, Irak, ßran,
Senegal, Màsàr'àn da aralarànda bulunduØu 15 ülkeye ihracat yapàyoruz." diye
konuĀtu.

Mesleki yapÜlaíma
OSTßM medikal kümesi üyelerinden olduklarànà anlatan Arslan, kümeleme faaliyetleri baĀladàØàndan beri destek verdiklerini belirtti. Arslan, sözlerini Āöyle

Rüzgar ölçümünü yerlileştirdiler T
Ankara'da İbrahim Yeşildal
tarafından 1992 yılında
kurulan Teknam Group,
analetik ve tıbbi cihazlar
üzerine teknik servis,
pazarlama şirketi olarak
çıktığı yola rüzgar ölçüm
cihazları çalışmalarını da
katarak yeni projeleri hayata
geçiriyor.

da deprem titreĀim takozlarànàn, sismik sönümleyicilerin kullanàlmasà gerektiØini sürekli vurguluyorduk. Geçen sene Eylül ayànda Bakanlar
Kurulu’ndan da onaylandà. Acil eylem binalarà,
hastaneler, okullar, itfaiyeler gibi yerlerde Deprem YönetmeliØi’ne uygun projelendirme zorunluluØu geldi.” diyen Korkmaz, Rusya Soçi’de
bir alàĀveriĀ merkezinin tabanànda kullanàlmak
üzere sipariĀ aldàklarànà, Bulgaristan Daskalova
yolunun temellerinde ürettikleri sismik izolasyon
takozlarà ve üst yapàda elastomer mesnetlerin
kullanàldàØànà, Bahreyn’deki bir binanàn temeli
için de malzeme verdiklerini söyledi.

ürkiye'de ilk gàda laboratuvarànàn kurulmasàna öncülük eden bir Ņrma ola Teknam Group, 2007'den bu yana
rüzgar ölçüm cihazlarà üzerine
çalàĀmalara baĀlayarak yerli
üretime geçmeye hazàrlanàyor.
Ar-Ge departmanà tasaràm mühendisleri UØur Karakaya ve
Muharrem Arlà Ņrma hakkànda
bilgi verdi.

2007 yàlànda ilk baĀladàklarànda Āirketin rüzgar ölçüm
direklerini yurt dàĀàndan ithal
ettiØini hatàrlatan Karakaya,
"2007 yàlànda biz ilk direklerimizi ürettik. 2008 yàlànda
ise, bunu sahaya diktik. ÿu
anda Türkiye'nin her yerinde
bizim bir ölçüm direØimiz var.

devam ettirdi: "Kümelenme sisteminde
mesleki bir yapàlaĀma oluĀuyor. Medikal ve tàbbi cihaz kümeleme grubunun
ilk üyelerindeniz. Firma olarak kümede
yönetim kurulu üyeliØi de yapàyoruz.
Kümede, sorunlaràn tanàmlanmasà ve
çözüm üretilmesi için gereken çabayà
gösteriyoruz. Kümede dàĀ ticaretle ilgili
eØitim programlarà düzenleniyor. Tasaràm konusunda Ņrmalara destek oluyor.
Küme, OSTßM'de bulunan 10 Ņrmaya
tasaràm desteØi saØladà. ÇalàĀmalardan
memnunuz."

Siz bir yerde rüzgar yatàràmà
yapmak istiyorsanàz oradaki
rüzgaràn ortamànà, hàzànà, hava
sàcaklàØànà, rüzgaràn hakim yönünü bilmeniz gerekiyor. Bunun içinde oraya bir ölçüm direØi diktirmeniz gerekiyor. Bu
iĀleme de danàĀman Ņrmalaràn
talebiyle baĀlàyoruz. Kendi
lokasyonlarànà veriyorlar. Nereye diktirmek istediklerini
bildiriyorlar. Biz gidip araziyi
kontrol ediyoruz. Ölçümü baĀlatmak için direØimizi oraya
kuruyoruz. Bunlarà sadece
yatàràm olarak düĀünmemek
lazàm çünkü askeri yerlerde ve
karayollarànda da hava tahmini yapmak için, bu ölçümler
kullanàlàyor." dedi.

Yerli üretim
Rüzgar ölçümü ve testleri için
üretimler yaparken baĀka ürünler
kullandàklarànà da hatàrlatan Arlà
ise, Āunlarà kaydetti: "Temelde
kullanàlan ürünler arasànda, rüzgar hàz ölçeri, rüzgar yön ölçeri,
basànç sensörü, sàcaklàk sensörü,
uçak ikaz lambalarà, parabolik
anten, tünel, kalibratör cihazàmàz
var. ßnsan faktörünü ortadan kaldàracak her türlü cihazà yapmak
için elimizden geleni yapàyoruz.
Temelde çalàĀtàØàmàz projelerimiz devam ediyor. Ancak en
yeni projemizde alternatif bir imkan yaratàyoruz. Yurt dàĀàndan
ürünleri almak yerine daha uygun Ņyata yerli ürünler üretmeyi
düĀünüyoruz."
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Kanamayı durduran bitkisel çözüm
Her türlü kanamayı kısa sürede durduran ‘Mecsina’ isimli ürün diş çekiminden ameliyatlara kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor. Gesmir Grup’un Ar-Ge çalışmasının sonunda
kullanıma sunulan ürünün bileşiminde 8 bitki bulunuyor. Ürünün hiçbir yan etkisi olmadığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mecid Dericizade, “İbn-i Sina'nın yazdığı Kitabu'ş-Şifa
isimli eser ve ‘Doğanın varlığı doğadan oluşur’ felsefesinden yola çıkarak hazırladığımız Mecsina her türlü kanamayı 30 saniye ile 3 dakika arasında çok rahatlıkla durdurabiliyor.” dedi.

M

ecsina Hemostopper, Gesmir Grup
bünyesinde geliĀtirilen ‘kanama
durdurucu’ ürünü. 2007’de Ar-Ge
çalàĀmalarà baĀlatàlan, 2010 yàlànàn sonunda SaØlàk BakanlàØà’ndan gerekli yetkileri
alànan ürün, uygulandàØà bölgede kàsa sürede kanamalarà durduruyor. 8 bitkinin doØal
özünden üretilen ve içeriØinde herhangi bir
katkà maddesi veya inorganik maddesi bulunmayan Mecsina’nàn sprey ve tampon Āeklinde iki farklà kullanàmà bulunuyor.

ñbn-i Sina’nÜn eseri temel kaynak
Günlük 8 milyon mililitre üretim kapasitesine sahip olduklarànà dile getiren Yönetim
Kurulu BaĀkanà Mecid Dericizade, her türlü
kanamanàn 30 saniye ile 3 dakika arasànda
durdurabildiØine dikkat çekti. Dericizade,
“Hiçbir ilaçla etkileĀimi yok, kendine has geleneksel yapàsà var. ßbn-i Sina, Kitabu'Ā-ÿifa
isimli eserinde bu bitkilere iĀaret etmiĀtir.

ederek kanamayà durduruyorlar ancak bizim
gibi organik ve bitkisel olanà yok.” diye konuĀtu.

Formülasyonun ve bitkilerin tamamà deØil
ama bir kàsmà orada net bir Āekilde iĀaret
edilmiĀ. DoØadan yola çàkarak kanamayà
durdurmayà saØlàyoruz. Ancak herkes bunu
evinde yapamaz. Yüksek teknolojilere sahip
makinelerde üretiliyor.” dedi.

ñhracat için talepler geliyor
Ürünün piyasaya çàktàØàndan beri bir çok ülkeden bayilik talepleri geldiØini belirten Yönetim Kurulu BaĀkanà, ihracat için de birkaç
ülke ile anlaĀtàklarànà ve bu ülkelere ihracatàn
baĀladàØànà belirtti. Ayràca tàp sektöründe
özellikle acil sektörde bu ürünün yararà olduØunu ve tàp camiasàndan aldàklarà pozitif
dönüĀleri de çok olumlu bulduklarànà anlattà.

Dünyada kan ve kan türevi ürünler üzerine
ciddi çalàĀmalar olduØunun altànà çizen Dericizade Āöyle devam etti: Kanama çok önemli
faktör. Bir traŅk kazasànda, diĀ çekiminde
veya bir kurĀun yaralanmasànda insanlar hayatànà kaybedebiliyor. Bu noktada acil servis
ne kadar hàzlà olursa olsun 3 dakikada kanamayà durdurmadàØànàz takdirde hayati risk
ortaya çàkàyor.

Ürünün her alanda kolaylàkla kullanabileceØini anlatan Dericizade her evde, her araçta,
her uçakta ve insan yaĀamànàn bulunduØu her
yerde bu ürüne ihtiyaç olduØunu belirterek,
insan ve insan saØlàØàna en üst düzeyde önem
veren ve sosyal sorumluluk projelerini de
destekleyen bir kuruluĀ olduklarànà söyledi.

Amerika, Avrupa ve Asya’da bütün testleri
yaptàrdàklarànà ve uluslararasà standartlar düzeyinde yetki belgeleri aldàklarànà kaydeden
Mecid Dericizade, “Dünyanàn faklà ülkelerinde benzer ürünler kullanàlàyor ama bileĀiminde kimyasallar var. Kimyasallar koterize

Alternatif enerji olumlu sonuçlar verecek

Atık piller kutulara

Yenilenebilir enerji sistemleri için evirici, LED aydınlatma sistemleri için sürücü, düşük ve yüksek frekans izoleli-izolesiz güç
kaynakları, akü şarj cihazları gibi birçok alanda üretim yapan Güçelsan, müşterilerinin talep ettiği özel ve genel tasarımlarıyla
yurtiçi ve yurtdışında hizmet veriyor.

O

F

irma olarak Ar-Ge çalàĀmalaràna aØàrlàk verdiklerini belirten Güçelsan Yönetim Kurulu BaĀkanà Eyyüp Demirkutlu,
"Firmamàzda müĀteri odaklà askeri ve sivil
standartlarà karĀàlayacak yüksek teknolojili tasaràmlar yapàyoruz. Ülkemizde, hem
yenilenebilir enerji alanànda hem de LED
teknolojisi alanànda çok ciddi bir geliĀme
söz konusu." dedi.
GüneĀ, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kayaklaràndan elde edilen elektrik enerjisinin
günlük hayatta kullanàlabilmesi için evirici
tasarladàklarànà anlatan Demirkutlu, "2012
yàlànàn Mayàs ayànda kurulduk. Yenilenebilir enerji kaynaklarà için evirici çalàĀma-

laràmàz hàzla
ilerliyor. Türkiye için henüz çok yeni
olan yenilenebilir enerji
kaynaklarànàn
kullanàmànàn
yaygànlaĀmasà ile Ülkemizin enerjide
dàĀa baØàmlàlàØà azalmàĀ
olacak. Firma
olarak yüksek
verimli
ve
yüksek
performanslà
tasarladàØàmàz evirici ile
hem doØal kaynaklaràn kullanàmàna olanak
saØlamàĀ olacaØàz hem de bu ürünlerin dàĀaràdan alànmasànàn önüne geçerek ithalat
giderlerinin de azaltàlmasànà saØlamàĀ olacaØàz." diye konuĀtu.

Mucize LED aydÜnlatma
Son yàllarda tüm dünyada ve Türkiye'de
LED aldànlatmla sistemlerinin yaygànlaĀtàØànà anlatan Demirkutlu, sözlerini Āöyle
devam ettirdi: "Dünyada ve Türkiye'de
hàzla yaygànlaĀan LED teknolojisiyle diØer
aydànlatma teknolojileri kàyaslandàØànda en
az yarà enerji sarŅyatàyla aydànlatmada aynà

parlaklàØa ulaĀmak mümkün olabilmektedir. Bu da LED teknolojisinin doØasà gereØi
bir enerji kazancàna neden olmaktadàr. Ancak LED aydànlatma teknolojisinde kullanàlan düĀük kaliteli LED sürücüler enerji verimliliØinin önüne geçmektedir. Güçelsan
olarak tasarlamàĀ olduØumuz yüksek verimli ve yüksek performanslà LED sürücüler ile
enerji verimliliØini ve teknolojik güvenilirliØi en yüksek düzeye taĀàmaktayàz. LED
aydànlatma teknolojisinin otel ve sokak
aydànlatmasàna uyarlanmasànà saØlayacak
özel tasaràm LED sürücülerimizi müĀterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Projelerimiz
hem Sanayi BakanlàØà tarafàndan hem de
KOSGEB tarafàndan destekleniyor."

"Zamana ihtiyaç var”
OSTßM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi'ne üye olduklarànà ve kümelemenin yürütmüĀ olduØu çalàĀmalara
katàldàklarànà belirten Demirkutlu, "LED
aydànlatma teknolojisinde yoØun olarak
yurt dàĀàndan temin edilen LED sürücülerde ya düĀük kaliteli ya da yüksek maliyetli
olmasà kullanàcàlarà zorluyor. Yenilenebilir
enerji alanànda piyasanàn canlanmasà için
zamana ihtiyaç var. DoØal kaynaklar bakàmàndan zengin olan ülkemiz için enerji
ihtiyacànàn büyük bir bölümünü, güneĀ ve
rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklaràndan karĀàlamasà hem çevresel hem
de ekonomik açàdan çok olumlu sonuçlar
doØuracak." ifadesini kullandà.

STßM Organize Sanayi Bölge
MüdürlüØü, çevreye verilen önemin farkàndalàØànà üyelere yansàtmak
amacàyla yeni bir proje baĀlattà. Atàk
pillerin ayrà toplanmasà, taĀànmasà,
depolanmasà ve bertarafànda yetkili
tek kuruluĀ olan TaĀànabilir Pil Üreticileri ve ßthalatçàlarà DerneØi (TAP)
iĀbirliØiyle atàk pillerin tek merkezde
toplanmasà amacàyla hazàrlanan özel
kutularàn üyelere daØàtàmàna baĀlandà.
ÿimdiye kadar 100’den fazla pil kumbarasànà ücretsiz olarak verdiklerini ve
dolan kumbaralarà teslim aldàklarànà
belirten OSTßM OSB Çevre Temizlik ve Güvenlik Müdürü Muhammet
Ali Erduran, “OSTßM OSB ile TAP
DerneØi arasànda yapàlan protokolle
atàk pil kumbaralarànà sanayicilerimize ücretsiz olarak ulaĀtàràyoruz.
Üyelerimiz atàk pil kumbara istekleri
ve biriktirilen atàk piller 444 0 603 ve
(0312) 385 50 90 numaralarà aranarak
teslim edebilirler.” dedi.
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Bünyamin KANDAZOïLU

Adem ARICI
Gülnaz KARAOSMANOïLU
Ümit GÜÇLÜ

Görsel TasarÜm
Bayram DEMñRAï
Merve Deniz TAì

Prodüksiyon
Reklam Rezervasyon
385 58 20-21
www.omedya.com

BaskÜ
Dünya Süper Veb
Ofset A.ì.

Yönetim Merkezi
100. YÜl BulvarÜ No:99 Ofim ñí Merkezi
8. Kat No:33 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 385 58 20 - 21
Faks : 0 312 385 78 37
www.ostimgazetesi.com

