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Āirketlerinin rekabet gücünü artàrmayà hedeņiyor.
Güney Kore bunu 80’li yàllarda yaptà. GeliĀmiĀ
ülkelerin dàĀànda kalan ülkelerden Güney Kore
ve Brezilya önemli örnekler. Aslànda Türkiye
bu ülkelerin öncüsü konumundaydà. Daha
doØrusu; kalkànmanàn kritik formülünü yazan ve
planlamasànà 70’lerde yapàp düØmeye basan bir
ülkeydi.

abdurrahman@ostim.com.tr

Milli Güçlü Yaygın ve
Hızlı Sanayileşme

2

000’li yàllarda zengin kaynaklarà ile
beraber milli sanayileĀme politikalarà
sayesinde dünya Ņnansal krizlerden kendini
farklàlaĀtàrarak ekonomik güç olan Brezilya
bugün daha stratejik adàmlar atàyor. ‘Daha büyük
Brezilya’ planàyla milli sanayisini geliĀtirmek
için Milli Sanayi Konseyi kuruyor ve sanayi

OSB

Yokluk yàllarànda, 30 yaĀànda genç bir giriĀimci
olarak yüzde yüz yerli motor fabrikasà kuran
Erbakan; 50’li yàllarda ‘Milli sanayimizi kurarak
kalkànmalàyàz’ diyordu. Ve Āartlar onu 69 yàlànda
siyasete zorladàØànda aklànda ve programànda bu
vardà. ‘AØàr sanayimizi kumalàyàz. Milli harp
sanayimizi oluĀturmalàyàz. Zira baØàmsàz olmak
için gelecekte var olmak için Milli-Güçlü-Yaygàn
ve Hàzlà sanayileĀmemiz gerekli…’
ÿubat aylarà; hem son darbenin hem de Türk
siyasetinde derin izler bàrakan Erbakan Hoca'nàn
anàldàØà ay olarak daha uzun bir süre gündem
olacak sanàràm. Bu yàl da benzer anma programlarà
yapàlàyor. OSTßM Vakfà ve Server Vakfà, ilk
kez tematik olarak; sanayileĀme perspektiŅyle
Erbakan vizyonunu panel konusu yaptà. Siyaseten

farklà angajmanlarda olan bir çok insanàn tarihe,
Erbakan’a ve o dönem yapàlanlara soØukkanlà
bakàlabileceØini gösterdi aslànda.
Biraz teknik olarak o dönemleri okuduØunuzda
bugün için çok hayati önem içeren sonuçlar
çàkarabiliyorsunuz. 70’lerde çok kàsa sürecek
iktidar ortaklàØànda; dört büyük koordinatörlük
meydana getirilmiĀ ve ayràca bakanlàØa baØlà
olarak, bütün sanayi kuruluĀlarà ile milli sanayi
hamlesini mali açàdan desteklemek, yurt dàĀàndaki
iĀçilerimizin birikimlerini sanayileĀmede kaynak
olarak kullanabilmek ve halkà da sanayileĀmeye
ortak etmek için; Devlet Sanayi ve ßĀçi Yatàràm
Bankasà (DESßYAB) kurulmuĀtu.
Bugün bile Türk sanayisinin yapàtaĀlarànà
oluĀturan kuruluĀlar hayata geçirilmiĀti. Büyük
yatàràmlarda öncülük yapmak üzere Türk
Motor Sanayi (TÜMOSAN), Takàm Tezgâhlarà
Sanayi (TAKSAN), Türkiye Elektronik Sanayi
(TESTAÿ), Türkiye Elektro Mekanik Sanayi
(TEMSAN), Türkiye Uçak Sanayi (TUSAÿ),
Gerede'de fabrikalarà yapan bir kuruluĀ olarak,
Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikalarà
Sanayi (GERKONSAN) gibi altà adet yeni Genel
Müdürlük oluĀturulmuĀtu.

Bu kuruluĀlaràn ilk genel müdürleri anlattàlar, o
günleri ve Erbakan vizyonunu… Toplamda 40 ay
BaĀbakan YardàmcàlàØà sadece 11 ay BaĀbakanlàk
yaptà ancak bu kàsa sürelerde çantasànda
sanayileĀerek kalkànma planà vardà. Bu kuruluĀlar
yakàlmaya gidecek kadar engellemelerle
karĀàlaĀàlmàĀ. KapatàlmàĀ ya da iĀlevsizleĀtirilmiĀ.
Ne var ki; bugünün Türkiye’sinde sanayi üretimi
perspektiŅnden baktàØànàzda maalesef hala o
vizyonu aĀan bir strateji ya da plan görünmüyor.
Hatta bugün ne varsa o günlerden kalan isli
tozlu tezgâhlaràn ürünü, tàkàrdayan sanayi ile
var olunmaya çalàĀàlàyor. Bugün Amerika bile
imalat sanayini teĀvik ediyor, Avrupa milli sanayi
ve teknoloji hâkimiyetini devam ettirmek için
korumacà tedbirler alàyor.
Türkiye’nin var olma planà nedir? GeçmiĀte o ya
da bu sebeplerle yapamadàØà üretim hamlesini
bugün hayata geçirmesi mümkün mü?
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Uluslararası ticaretin hâkimiyet damgası:

STANDARDİZASYON
Avrupa ticari hayatında EU standartları global krizle boğuşan Avrupa devletleri için de krizden kurtulmanın en büyük çıkışı olarak anlaşılıyor. Rusya'da standart veya standartlara uygunluk belgesi (GOST-R) olmayanların ithaline izin verilmiyor. ABD'de de kendine özgü benzer
güvenlik standartları kullanılmakta ve bu standartlarla ithal ürünlerin ülkeye girişi kısmi olarak engellenebiliyor.
Uluslararası ticarette belirleyici bir kimliği olan standardizasyon; ülkelerin yerli üreticilerini korumacı yönlerini de ortaya koyuyor.
Türkiye'de ise bağlı olduğu uluslararası standartların denetim ve akreditasyonu dışında kendisine ait herhangi bir kalite ve güvenlik
standartı bulunmamaktadır.

M

illetlerarasà Standardizasyon TeĀkilatà (ISO) tarafàndan yapàlan tariflere göre; Standart, imalatta, anlayàĀta, ölçme ve deneyde bir örneklik olarak
açàklanàyor. Standardizasyon ise; belirli bir
faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda saØlamak üzere bütün ilgili taraņaràn yardàm ve
iĀbirliØi ile belirli kurallar koyma ve bu kurallarà uygulama iĀlemi.
Bu konuda uluslararasà genel geçer kurallar
ve ülkelerin kendine özgü metodolojileriyle
birlikte dàĀ ticarette uygulanan karĀàlàklà tanàma anlaĀmalarà bulunuyor. ÖrneØin Avrupa
BirliØi'nde teknik mevzuat iki baĀlàk altànda
toplanàyor: DüzenlenmiĀ ve DüzenlenmemiĀ
Alan. Tüm bu uygulamalardaki ana hedef ise
ürün ve tüketici güvenliØi olarak açàklanàyor.
Standardizasyon iĀlemi ile öncelikli olarak
can ve mal güvenliØi hedeņeniyor. Aynà
zamanda kalitenin alt sànàrà tespit edilmek
suretiyle belirlenen düzeyin altànda mal ve
hizmet üretimine müsaade edilmiyor.
Uzmanlar, standartlara uygun üretmek ve tüketmek herkes için millî ve insanî bir görev
telakki edilmesi gerekliliØi üzerinde duruyor.
Ancak bu suretle kaynaklaràn optimum deØerlendirilmesi mümkün olabilecek ve böylelikle toplumun refah düzeyinde önemli bir
artàĀ saØlanabilecek. Enformasyon ve üretim
teknolojilerindeki geliĀme ile birlikte hàzlà
bir küreselleĀme sürecinin yaĀandàØà günümüzde standartlar uluslararasà ticaretin ortak
dili haline geldi. Uluslararasà pazarlarda rekabet edebilmenin yolu standartlara uygun ve
kaliteli mal ve hizmet üretiminden geçiyor.

UluslararasÜ Standardizasyon
Uluslararasà düzeyde standart hazàrlama çalàĀmalarànà yürüten en büyük iki
kuruluĀ Türk Standartlarà
Enstitüsü’nün (TSE) 1955
yàlànda üyesi olduØu Uluslararasà Standardizasyon TeĀkilatà (ISO) ve 1956 yàlànda üyesi
olduØu Uluslararasà Elektroteknik Komisyonu (IEC). ISO, ulusal standart kuruluĀlarànàn
üye olduØu 1947 yàlànda kurulmuĀ bir federasyon. ISO’nun amacà; uluslararasà mal ve
hizmet deØiĀimini hàzlandàrmak, entelektüel,
bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanànda iĀbirliØini geliĀtirmek. TeĀkilat, Uluslararasà Elektroteknik Komisyonu
(IEC)’nun çalàĀma alanàna giren elektrik,
elektronik ve ilgili teknolojiler dàĀànda kalan
konularàn tamamànda çalàĀmalarda bulunuyor.
TSE, ISO’nun Politika GeliĀtirme Komi-

Avrupa ticari hayatında itici motor vazifesi gören EU standartları

U

zun yıllardır Amerika Birleşik
Devletleri’nde uygulanan ve Avrupa
Birliği’ne de esin kaynağı oluşturan,
Topluluğun içinde serbest ticaret dolaşımında aktif rol alan şirketlerin kendi başlarına
ürettiği her ürünü piyasada istedikleri gibi
pazarlamak ve bunlardan istedikleri kazancı
elde etmek gibi savurgan bir düşünceyi önlemek, ayrıca Birliğin içinde tüketici konumunda bulunan ve birliği oluşturan devletlerde
yaşayan halkın sağlığını korumak için birlik
içinde belli düzenlemeler yapıldı. (1) Bunların
en önde gelenlerinden birisi 2000’li yılların
hemen başlarında Avrupa Parlamentosu
ve Birliğin danışma organının ortaya attığı
“Product safety” yani ürünün güvenilirliğine
atıfta bulunarak yapılan düzenleme oldu. (2)
Düzenlemeye bakıldığında ilk bakışta birliğin ana lokomotifi olan üreticiye ekstradan
yüklerin getirildiği farz edilse de gerçekte
(tüketicinin korunması ve pazarlanan ürünün
sağlık koşullarına uygunluğu araştırması)
yapılan düzenlemeyle birliğin markalaşması
yolunda önemli adımlar atılmış hali hazırda
Amerika’da yıllardır süregelen ve şirketlerin
markalaşmasında gizli bir aktör vazifesi atfedilen ürün güvenliği ön plana çıkartılarak
şirketlerin hem AVRUPA birliğinin serbest
dolaşım sınırları içinde hem de birliğin sınırları dışında bulunan pazarlarda bu sertifikayı
kullanarak kendilerine rahatça pazar bağlayabilmeleri, yüksek maliyetli ürünleri Avrupa
pazarının dışında da pazarlayabilmeleri için
şirketler bir argüman oluşturmuştur.
Ayrıca buna ek olarak “RAPEX” hızlı risk tanımlama sistemi metodu getirilerek Avrupa
Komisyonu’nun konunun takibatını hızlı bir
şekilde tamamlaması yasal prosedür olarak
tanımlanan “ Offcial Journal Of the Europeon Union” Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde
yayımlanarak sonuca başlanmış ve birliğin
takibatını yaptığı ürünün standartlara uygunluk kontrolü bu sayede gerçekleştirilemeye
çalışılmıştır.³
Sadece ürün kalitesine yapılan bu atıfın ticareti tamamıyla dinamik bir hale getirmesi
söz konusu olmadığı için ve hali hazırda iç
piyasaya dışarıda yapılan ticari rekabet şeklinde gerçekleşen saldırıların önüne bir nebze
olsun set koyulması gerektiği düşüncesinin
sonucu olarak Avrupa Birliği sınırları ve standartları içinde keşfedilen ileri teknoloji ürün-

leri için patentler alınmış hatta bunlar birlik
tarafından teşvik edilmiştir. (3)
İleri teknoloji ürünü tıbbi cihazlar, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar, yüksek hızlı
trenler, çevre dostu motorlu araçlar bunların
en başında gelmektedir. Yüksek teknoloji çığırını açma “challange” dediğimiz meydan okuma ilkesini beraberinde getirmiş ve hemen
hepimizin söz arasında kullandığı Avrupa
standartı anlamına gelen “Avrupa Malı” kelimesinin dilimize hatta bir çok dile yerleşmesine olanak sağlamıştır. Hatta GSM ve UMTS
gibi internet ve telefon teknolojilerinde kullanılan kelimeler Avrupa birliğinin getirmeye
çalıştığı standartlar sonucu ortaya çıkmış bu
sayede Avrupalı firmalar ürettikleri yan ürünler ile telefon teknolojileri piyasasında 90%
a varan oranda temsil hakkı elde etmişlerdir.
(4,5)
Bunların hepsini toparlamaya çalıştığımızda ortaya çıkan sonuç şu şekilde vuku bulmaktadır. Öyle ki: Avrupa da kurulan sistem
Avrupa’nın ticari hayatında bir çok çeşitlenmeye olanak sağlamış sadece üretim değil
aynı zamanda hizmet sektörlerinde getirilen
standartlarla da ürün ve hizmet kalitesi yükseltilmiş Avrupa’da yerleşkesi olan bir çok şirket için bu adımlar birliğin bir desteği olarak
hem iç hem de global rekabet piyasasında
piyasa oyuncuları için fırsat oluşturmuştur.
Bugün de krizle global krizlerle boğuşan Avrupa devletleri içinde krizden çıkışın en büyük
sebebi ve itici gücü olarak anlaşılmıştır, anlaşılmaya da devam etmektedir.
(1) www.springer.com (European unification, single markets, and
product safety: The American experience with federal/state regulation of housing safety)
(Avrupa Birliği, Ortak Pazar ve ürün güvenliği: Amerikan tecrübesi
tüketim düzenlemesi/güvenliği)
(2,3) http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_
information/l21253_en.htm (Product safety: general rules)
(Avrupa Birliği: Ürün güvenliği ( genel kurallar))
(4,5) EUROPÄISCHE KOMMISSION : Ein Binnenmarkt für Rechte
des geistigen Eigentums Förderung von Kreativität und Innovation zur Gewährleistung von Wirtschaftswachstum, hochwertigen
Arbeitsplätzen sowie erstklassigen Produkten und Dienstleistungen
in Europa
(Avrupa Komisyonu: Serbest Piyasa ekonomisi hem inovasyonu
teşvik etme hem de ekonomik gelişimi garanti altına alma raporu)

telerinden olan CASCO (Uygunluk DeØerlendirmesi Komitesi), DEVCO (GeliĀmekte
Olan Ülkelerin Sorunlarà ile ilgili komite),
COPOLCO (Tüketici Politikalarà Komitesi) ve Genel Standardizasyon Prensipleri
Komitesi REMCO (Referans Materyaller
Komitesi)‘nun üyesi.
ISO ve IEC bünyesinde standart hazàrlama
çalàĀmalarà teknik komiteler aracàlàØà ile yürütülüyor. Türk Standartlarà Enstitüsü, ülkemiz sanayisini ilgilendiren konularda çalàĀan teknik komitelere üye olmak koĀulu ile
uluslararasà standart hazàrlama çalàĀmalaràna
katàlàyor. ISO ve IEC teknik komitelerinden
gelen standart taslaklarà, Ayna Teknik Komitelere TSE ihtisas gruplarà, laboratuvarlar ve
ilgili birimlere görüĀ hazàrlanmasà veya bilgi
için gönderiliyor. Ayna Komiteler dàĀànda
üretici kiĀi ve kuruluĀlaràn ilgili dokümanlara bildirdikleri görüĀler deØerlendirilerek,
uzlaĀma saØlanmàĀ ülke görüĀü oluĀturuluyor
ve ISO ve IEC’nin ilgili teknik komitelerine
bildiriliyor. ISO ve IEC’nin teknik komitelerine ait toplantàlara katàlacaklar için gerekli
organizasyonlar yapàlàyor ve doküman desteØi saØlanàyor.

AVRUPA BñRLñïñ TEKNñK
MEVZUATININ GELñìñMñ
Avrupa BirliØi'nde teknik mevzuat iki baĀlàk
altànda toplanàyor:
A) DüzenlenmiĀ Alan: Bu alan Avrupa Komisyonu nezdinde hazàrlanàp yürürlüØe konulmuĀ ortak bir mevzuat tarafàndan düzenlenen sektörleri kapsàyor. ÖrneØin; Komisyon
ve Konsey Direktiņeri bu alana girmekte.
B) DüzenlenmemiĀ Alan: Bu kapsama giren
hususlarla ilgili AB düzeyinde bir düzenleme yapàlmamakta ve bu alanla ilgili düzenlemeler üye devletlerin ulusal yetki alanàna
bàrakàlmakta. Bu alanda teknik engellerin
bertarafà ve mallaràn serbest dolaĀàmà, ulusal
mevzuatlara eklenen "karĀàlàklà tanàma hükmü" ile saØlanàyor.

Düzenlenmií Alanda AB Teknik
MevzuatÜnÜn Geliíimi
1961-Teknik Mevzuat Uyum
ÇalàĀmalarànàn BaĀlangàcà
1969-Klasik YaklaĀàm (Old Approach)
Temel ilkesi, mevzuat düzeyindeki teknik
kurallar ile bu kurallarla eĀ etkiye sahip standartlaràn tümünün uyumlaĀtàràlmasà. Klasik
YaklaĀàm çerçevesinde mevzuat uyumlaĀtàrmasàna konu teĀkil eden alanlaràn baĀlàcalarà;
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tekstil ürünleri, elektrikli aletler, eczacàlàk
ürünleri ve kozmetik ürünler, gàda maddeleri,
tehlikeli maddeler, motorlu araçlar, tüketici
ve çevrenin korunmasà Āeklinde.

kadar uzayabilmekte iken, Türkiye için bu
süre 3 ayda sabitlenmiĀtir).
Türkiye’nin düzenlenmemiĀ alandaki mevzuat taslaklarànàn da Avrupa Komisyonu
aracàlàØàyla üye ülkelere bildirilmesi gerekmekte olup, bu konudaki detaylar, 4703 sayàlà “Ürünlere ßliĀkin Teknik Mevzuatàn Hazàrlanmasà ve Uygulanmasàna Dair Kanun”
kapsamànda hazàrlanan uygulama yönetmeliklerinden 3 Mayàs 2002 tarihinde yürürlüØe
girmiĀ olan “Teknik Mevzuatàn ve Standartlaràn Türkiye ile AB Arasànda Bildirimine
Dair Yönetmelik” kapsamànda belirlenmiĀtir.

1985-Yeni YaklaĀàm (New Approach)
Her bir ürünle ilgili mevzuatàn uyumu yerine, benzer mallaràn bir arada toplanmasàyla
oluĀturulan mal gruplaràyla ilgili olan ve temel gerekler olarak isimlendirilen insan can
ve mal güvenliØi, hayvan ve bitki varlàØànàn
korunmasà çerçevesinde hazàrlanan mevzuatàn uyumlaĀtàràlmasànà öngören yaklaĀàm.
1989-Global YaklaĀàm
Temel ilkesi, test, deney ve belgelendirme
konusunda karĀàlàklà tanàmayà ve altyapàlaràn
yakànlaĀtàràlmasànà saØlamak ayràca, karĀàlàklà güvenin ve ĀeffaņàØàn temini açàsàndan
akreditasyonun önemini vurgulamak.
1990-Modüler YaklaĀàm
Temel amacà, ürünlerin özelliklerini ve taĀàdàklarà risk oranlarànà dikkate alarak uygunluk deØerlendirme yöntemleri belirlemek.
Modüler YaklaĀàm, mevzuat hazàrlayàcàlara
yönelik oluĀturulmuĀ bir modüller sistemi.
Mevzuat hazàrlayàcà, düzenlemek istediØi bir
alanda insan, hayvan saØlàØà ve güvenliØini
ve çevre korumasànà saØlamak üzere bu sektördeki mallaràn özelliklerine ve taĀàdàklarà
risk oranàna göre seçtiØi bir modülü veya
modüller kombinasyonunu ilgili mevzuatàn
kapsamàna alarak uygunluk deØerlendirme
prosedürlerini belirleyebilmekte. A'dan H'ye
kadar olmak üzere 16 adet modül var.
Mevzuat hazàrlayàcàlar, modüllerden faydalanarak, üreticiye, ürünün teknik düzenlemelere uyduØunu kanàtlamak için, birden fazla
alternatif sunabilmekteler. Ürünün direktiŅnde, birden fazla modül kombinasyonu bulunmakta ve üretici isterse bunlardan birini,
isterse de ürünün Avrupa standardànà uygulayabilmekte.

Yeni YaklaíÜm Direktifleri
Yeni YaklaĀàm Direktiņeri aĀaØàdaki temel
ilkelere dayanàr:
Uyum sadece temel gereklerle (ürünün, insan saØlàØà, can ve mal güvenliØi, hayvan ve
bitki yaĀam ve saØlàØà, çevre ve tüketicinin
korunmasà açàsàndan sahip olmasà gereken
asgari güvenlik koĀullarà) sànàrlàdàr.
Sadece temel gerekleri karĀàlayan ürünler
serbest dolaĀàma girebilir.
AB Resmi Gazetesi’nde yayàmlanan ve
ulusal standart haline getirilen uyumlaĀtàràlmàĀ standartlara uygun ürünlerin temel gerekleri karĀàladàØà kabul edilir.
UyumlaĀtàràlmàĀ standartlara ve diØer teknik belgelere uymak isteØe baØlà olup; üretici
temel gereklere uygunluØu saØlayacak diØer
herhangi bir yolu seçmekte serbesttir.
Üreticiler direktiņerde yer alan farklà uygunluk deØerlendirme yöntemlerini seçebilirler.
Kapsam: Kapsam direktiŅn kapsadàØà ürünleri veya direktiŅn önlemeye çalàĀtàØà tehlikenin niteliØini tanàmlar. Ürünle ilgili riskleri
veya bir olayla ilgili riskleri içerir.
Piyasaya Arz ve Hizmete Sokma: Üye ülkeler kiĀilerin saØlàk ve güvenliØini veya
kamu yararànà tehlikeye sokmayan ürünlerin
piyasaya arz edilmesinden ve hizmete sokulmasàndan sorumlu. Bu durum üye ülkelerin
piyasa gözetimi sorumluluØunu da beraberinde getirmekte.
Temel Gerekler: Temel gerekler direktif-

lerin eklerinde yer alàr ve direktiŅn amacànà
gerçekleĀtirmek için gerekli bütün hususlarà
içeriyor. Sadece temel gerekleri karĀàlayan
ürünler piyasaya arz edilebilir ve hizmete sokulabiliyor.
Serbest DolaĀàm: Üye ülkeler CE iĀareti
taĀàyan ürünlerin, bu iĀaretin konulmasànà
öngören direktif hükümlerine uygun olduØunu kabul etmek zorundadàrlar. Buna göre,
üye ülkeler sànàrlarà içinde CE iĀareti taĀàyan
ürünlerin piyasaya arzànà ve hizmete sokulmasànà -eØer CE iĀaretinin konulmasàna iliĀkin kurallara aykàrà hareket edilmemiĀse- engelleyemez, kàsàtlayamaz ve yasaklayamaz.
Uygunluk Varsayàmà: UyumlaĀtàràlmàĀ
standarda göre hazàrlanan ulusal standarda
uygun ürünlerin temel gerekleri karĀàladàØà
varsayàlàyor. Üretici söz konusu standardà hiç
uygulamazsa veya kàsmen uygularsa, ürünün
temel gerekleri karĀàladàØànà belgelemek zorunda.
Koruma Maddesi: Üye ülkeler, kamu yararà
ile kiĀilerin saØlàk ve güvenliØini tehlikeye
sokan CE iĀaretli ürünlerin piyasaya arzànà
engellemek için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür. Ayràca üye ülke bu hususu Komisyona bildirmek zorunda. Komisyon söz
konusu ulusal önlemi haklà görürse, gerekli
önlemlerin alànmasànà teminen diØer üye ülkelere de bilgi verir.
Uygunluk DeØerlendirmesi: Üretici ürününü piyasaya arz etmeden önce direktifte
öngörülen uygunluk deØerlendirme yöntemlerini izlemek zorunda. Üçüncü taraf uygunluk deØerlendirmesi, direktiņerde yer alan
gerekleri yerine getiren ve üye ülke topraklarànda kurulmuĀ olan onaylanmàĀ kuruluĀlarca
yürütülür.
CE Uygunluk ßĀareti:
Yeni YaklaĀàm Direktifleri hükümlerine uygun
olarak üretilen ürünler
CE iĀareti taĀàmak zorunda. Çünkü CE iĀareti ürünün, söz konusu ürüne uygulanabilir
bütün direktiņerde yer alan temel gerekleri
karĀàladàØànà ve tüm uygunluk deØerlendirme
iĀlemlerinden geçtiØini gösterir. Üye ülkeler
CE iĀaretini korumak için gerekli önlemleri
almakla yükümlü.
Uygulamada Koordinasyon: Komisyon
veya üye ülke, uyumlaĀtàràlmàĀ standardàn
temel gerekleri karĀàlamadàØànà görürse, bu
hususu direktiņerde öngörülen Daimi Komitelerin ve 98/34/EC sayàlà Direktife göre
oluĀturulan Komitenin dikkatine sunar. Komisyon Komitelerin görüĀlerini de dikkate
alarak, uyumlaĀtàràlmàĀ standardàn yürürlükten kaldàràlàp kaldàràlmadàØànà üye ülkelere
bildirir.

Düzenlenmemií Alan:
DüzenlenmemiĀ alan, Avrupa BirliØi
(AB)'nin ortak mevzuatànàn bulunmadàØà, do-

layàsàyla AB üyesi devletlerin kendi düzenlemelerini yapabilecekleri alanà ifade etmektedir. Bu alan, hakkànda hiçbir AB mevzuatà
olmayan bir ürünü ilgilendirebileceØi gibi,
hakkànda AB mevzuatà bulunan bir ürüne
dair ortak düzenleme kapsamàna alànmamàĀ
bir hususu da iĀaret edebilmektedir. Topluluk
Kurucu AnlaĀmasànàn 34 ve 35 inci maddeleri bir üye devlette üretilmiĀ veya piyasaya arz
edilmiĀ herhangi bir ürünün ilke olarak herhangi bir engelle karĀàlaĀmaksàzàn diØer üye
devlet pazarlaràna serbestçe arzànà düzenlemekte, 36 ncà madde ise bu serbest dolaĀàmàn
ancak kamu saØlàØà ve güvenliØi gibi meĀru
gerekçelerle sànàrlanabileceØini öngörmektedir. DüzenlenmemiĀ alanda TopluluØun herhangi bir ortak düzenlemesi bulunmadàØà için
üye ülkelerin Kurucu AnlaĀmanàn 34–36’ncà
maddelerini nasàl uygulayacaklaràna dair
boĀluØu Avrupa BirliØi Adalet Divanànàn
(ABAD) karar ve içtihatlarà doldurmuĀtur.
ABAD, 1979 yàlànda "Cassis de Dijon” davasànda mallaràn serbest dolaĀàmà ilkesini derinden etkileyen önemli bir karar almàĀtàr. Bu
karar çerçevesinde, hiçbir AB üyesi devlet,
bir diØer üye devlette yasal olarak üretilmiĀ
veya (AB dàĀànda üçüncü ülkelerden gelmiĀ
olsa bile) usulüne uygun olarak piyasaya arz
edilmiĀ ürünlerin, kendi pazaràna giriĀini engellemeyecektir.
Bu anlamda, üye devletler düzenlenmemiĀ
alanda mevzuat geliĀtirebilmekte, ancak bu
mevzuatàn gereklerini, ilgili AnlaĀmada belirtilen istisnai durumlar haricinde, diØer üye
devletlerden ithal ettikleri ürünlerden talep
edememektedirler. 98/34/EC sayàlà Direktif
çerçevesinde, sözkonusu alanda geliĀtirecekleri mevzuatà Avrupa Komisyonu aracàlàØàyla
birbirlerinin ön görüĀüne sunma zorunluluklarà da bulunmaktadàr.

Teknik MevzuatÜn ve StandartlarÜn
Türkiye ile AB ArasÜnda Bildirimine
Dair Yönetmelik:
AB üyesi ülkelerin düzenlenmemiĀ alandaki
mevzuat taslaklarà, 2002 yàlàndan bu yana
98/34/EC sayàlà direktifte öngörülen mekanizmanàn 2/97 sayàlà Türkiye-AB Ortaklàk
Konseyi Kararà’nda yer alan uyarlamaya
uygun yapàsà içerisinde Avrupa Komisyonu
tarafàndan Türkiye’ye iletilmekte ve anàlan
taslaklar bu konudaki merkezi birim olan
Ekonomi BakanlàØà (Ürün GüvenliØi ve Denetimi Genel MüdürlüØü) tarafàndan ilgili
kamu kuruluĀlaràna iletilmektedir. 2/97 sayàlà OKK’da yer alan uyarlamada Türkiye’nin
bahse konu bildirim mekanizmasàna Avrupa
Ekonomik Alanà’na taraf EFTA ülkeleri gibi
basitleĀtirilmiĀ sistemde üye olmasà öngörülmektedir. BasitleĀtirilmiĀ sistem, taraņaràn
birbirlerinin mevzuat taslaklaràna “yorum”
yapabilmesi, ancak “detaylà görüĀ” iletememesi anlamàna gelmekte ve taslaØà yayàmlamadan önce geçmesi gereken zorunlu bekleme süresinin farklàlàØànà iĀaret etmektedir
(AB üyesi ülkelerin bekleme süresi 18 aya

Bu anlamda Türkiye, AB’nin 1984 yàlàndan
beri yürütmekte olduØu düzenlenmemiĀ alan
dair bildirim sistemine “karĀàlàklàlàk” esasàna
dayalà olarak dahil bulunmakta. Söz konusu bildirim sistemi kapsamànda 2002 Mayàs
ayàndan itibaren Komisyon’dan Türkiye’ye
intikal eden taslak mevzuat sayàsà yaklaĀàk
6.800 adet.

Rusya’dan bir örnek:
GOST-R
Uygunluk Belgesi
Rusya'ya satàlmak üzere
ithal edilen ürünlerin bir kàsmà için Rusya standartlaràna uygunluk belgesinin ilgili
gümrük mercilerine ibrazà gerekliliØi var.
Standart veya standartlara uygunluk belgesi istenilen mallardan uygunluk belgesi
(GOST-R) olmayanlaràn Rusya'ya ithaline
izin verilmiyor.
Söz konusu belgeyi vermeye yetkili merci
ise (Standardizasyon, Metroloji ve SertiŅkasyon Devlet Komitesi) GOSSTANDART'tàr.
Anàlan kuruluĀ tarafàndan, Rusya içinde
veya ülke dàĀànda oluĀturduØu test ve ölçüm
merkezleri vasàtasàyla sertiŅka düzenlenmektedir. Rus standartlaràna uygunluk belgesi belirli bir ihraç partisi için alànabileceØi
gibi, belirli bir ürün içinde alànabilmektedir.
Standartlara uygunluk belgesinin Ņili ithalat
anànda geçerlilik süresinin dolmamàĀ olmasà
gerekmektedir. Mal çeĀidi ve markasà, üretim
yàlà, üreticinin adà ve adresi, toplam yükleme
içinde sertiŅkaya tabi malàn miktarà gibi bilgiler ise ayràca gümrük yetkilileri tarafàndan
talep edilmektedir.
GOSSTANDART, tanàmladàØà standart
normlaràna uygulamak üzere laboratuvarlar
oluĀturmakta veya bu yetkiyi Federal veya
mahalli otoritelerin kontrolünde bulunan diØer laboratuvarlara devir edebilmekte, söz
konusu laboratuvarlar tarafàndan düzenlenen
sertiŅkalar tüm Rusya'da geçerli olmaktadàr.
GOSSTANDART hangi ürün için hangi üniteye baĀvurulmasà gerektiØi konusunda talep sahiplerine bilgi verebilmektedir. Rusya
dàĀànda üretim yapan Ņrma ve kuruluĀlaràn
üretim mahallinde test talepleri, bu iĀlem için
gerekli harcamalaràn baĀvuru sahibince karĀàlanmasà halinde kabul edilebilmektedir.
Etikette Rusça bilgilerin bulunmasà
zorunluluØu
BaĀlangàçta gàda mallarà için geçerli olan bu
uygulama l AØustos 1998 tarihinde gàda dàĀà
mallarà da içerecek Āekilde geniĀletilmiĀtir.
Etikette malàn adà, orijini, net aØàrlàØà, malàn
terkibi, üretim yàlà, raf ömrü, besleyici deØeri, kullanàm koĀullarà gibi bilgilerin Rusça
olarak yer almasà gerekmektedir. Söz konusu etikete sahip olmayan mallaràn satàĀà ise
mümkün bulunmamaktadàr.
Kaynaklar: www.ekonomi.gov.tr, www.tse.org.tr, www.rusyaoŅsi.com, www.musavirlikler.gov.tr
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Kamu alımlarında yerli sanayiyi destekleyici

Başbakanlık Genelgeleri
Devletin kamu alımlarında yerli üretime öncelik tanıması ve teşvik edilmesi amacıyla hazırladığı Genelge ve Tebliğler ile Kamu İhale Kanunu’nda
Türk Sanayii’nin gelişimi ve cari açığın kapatılması için bir fırsat. Ancak işin uygulama kısmında eksiklikler göze çarpıyor. Son günlerde
sanayicilerden de bu yönde eleştiriler gelmeye başladı.

B

6 Eylül 2011; 2011/13 SayÜlÜ
BaíbakanlÜk Genelgesi:

aĀbakanlàk tarafàndan; 2 Aralàk 2008
tarihli 2008/20 sayàlà Yerli Ürün
Kullanàlmasà, 5 Haziran 2011 tarihli
2011/6 sayàlà Avrupa Küçük ßĀletmeler Yasasà Prensipleri, 6 Eylül 2011 tarihli Yerli
Ürün Kullanàlmasà Genelgeleri ile DàĀ Ticaret MüsteĀarlàØà’nàn 27 Temmuz 2007 tarihli
Offset Uygulamalaràna ßliĀkin TebliØi’nde
kamu alàmlarànda yerli sanayiyi destekleyici
ve teĀvik edici ifadeler bulunuyor.

(….) 4734 sayàlà Kamu ßhale Kanunu kapsamàndaki alàmlar ile Devlet Malzeme OŅsinden gerçekleĀtirilecek alàmlarda öncelikli
olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih
edilmesini ve kamu kurum ve kuruluĀlarà yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlàlàØà
göstermelerini önemle rica ederim.

Satàr aralarà incelendiØinde Devletin olumlu
adàmlar attàØà ve yerli sanayiyi geliĀtirmek
için çaba sarf ettiØi ancak bürokrasinin buna
direnç gösterdiØi, ihalelerde dikkate alànmadàØà ortaya çàkàyor.
Genelgelerde “Önce küçük olanà düĀün” ilkesinin teĀviØi ile KOBß’lerin aday ve komĀu
ülke pazarlaràna giriĀinin kolaylaĀtàràlmasà;
Kamu ßhale Kanunu kapsamàndaki alàmlar
ile Devlet Malzeme OŅsi’nden gerçekleĀtirilecek alàmlarda öncelikli olarak Türkiye’de
üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve kamu
kurum ve kuruluĀlarà yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlàlàØà göstermeleri, yerli
malà olarak belirlenen mallarà teklif eden yerli
istekliler lehine %15 oranàna kadar Ņyat avantajà saØlanmasà hususlarànda idarelerce ihale
dokümanàna hükümler konulabileceØi direktiņeri var.
Ayràca kamu kuruluĀlarà tarafàndan açàlan savunma alanàna yönelik olmayan ve bedeli en
az 5.000.000 (BeĀ milyon) ABD Dolarà olan
uluslararasà ihalelerde, ihaleleri kazanan yabancà Ņrma/kuruluĀlaràn ihaleleri açan kamu
kuruluĀlaràna yönelik offset taahhütlerinin
usulleri belirtiliyor.
BaĀbakanlàk ve Bakanlàklaràn yazàlà olarak
belirtmelerine raØmen kamu alàmlarànda ki
uygulamanàn yeterli olmadàØà göze çarpàyor.
Sanayiciler yazàlanlaràn bir an uygulamaya
geçmesini talep ediyor.

Recep Tayyip ERDO×AN
BaĀbakan

5 Haziran 2011; 2011/6 sayÜlÜ
BaíbakanlÜk Genelgesi:
……

4 AYRI TARİHTE YAYIMLANAN
GENELGE VE TEBLİĞLER NE
DİYORDU?
2 AralÜk 2008; 2008/20 SayÜlÜ
BaíbakanlÜk Genelgesi:
Ekonomimize saØlayacaØà faydalar göz önünde
tutularak, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun
hareket edilmesi kaydàyla, Türkiye’de üretilen
mal ve hizmetlerin tercih edilmesi,
temel tüketim maddelerinin yerli
ürünlerden karĀàlanmasà, ekonomimiz açàsàndan önem taĀàmakta olup,
4734 sayàlà Kamu ßhale Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan
“…yerli malà olarak belirlenen
mallarà teklif eden yerli istekliler
lehine %15 oranàna kadar Ņyat

avantajà saØlanmasà hususlarànda idarelerce
ihale dokümanàna hükümler konulabilir.”
hükmünün kamu kurum ve kuruluĀlarànca dikkate alànmasà hususunda; bilgilerini ve
kamu yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlàlàØà göstermelerini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDO×AN
BaĀbakan

27 Temmuz 2007; ñHRACAT: 2007/6
SayÜlÜ Offset UygulamalarÜna ñliíkin
Teblið:
MADDE 2 – (1) Bu TebliØ, kamu kuruluĀlarà
tarafàndan açàlan savunma alanàna yönelik olmayan ve bedeli en az 5.000.000 (BeĀ milyon)
ABD Dolarà olan uluslararasà ihalelerde, ihaleleri kazanan yabancà Ņrma/kuruluĀlaràn ihaleleri
açan kamu kuruluĀlaràna yönelik offset taahhütlerini kapsar.

Bu doØrultuda Avrupa Komisyonu tarafàndan,
KOBß'lerin büyümesi için en uygun ortamàn
saØlanmasànà ve AB tarafàndan oluĀturulan
tüm politikalarda KOBß'lerin ihtiyaçlarànàn
ön planda tutulmasànà amaçlayan “Avrupa
Küçük ßĀletmeler Yasasà” (Small Business
Act for Europe -SBA) 25 Haziran 2008 tarihi
itibaràyla yürürlüØe konulmuĀtur. Sözkonusu
Yasada, gerek Birlik bünyesinde, gerek ulusal
düzeyde KOBß’lere yönelik politikalar oluĀturulurken, ülkelere rehberlik etmesi amacàyla ekte yer alan 10 (on) temel prensip belirlenmiĀ, bu Yasaya temel teĀkil eden "Önce
Küçük Olanà DüĀün" prensibi àĀàØànda bir dizi
mevzuat düzenlemesinin yapàlmasànàn gerekliliØi vurgulanmàĀtàr.
…..
Kamu kurum ve kuruluĀlarà tarafàndan; KOBß’lerle ilgili oluĀturulacak her türlü politika,
strateji, eylem planà, uygulama, vb. çalàĀmalarda, yukaràda belirtilen prensiplerin göz
önünde bulundurulmasà, bu çerçevede KOSGEB tarafàndan gerçekleĀtirilecek çalàĀmalara gereken destek ve yardàmàn saØlanmasà hususunda bilgilerinizi ve gereØini rica ederim.
Recep Tayyip ERDO×AN
BaĀbakan

MADDE 3
……
f) Offset: ßhaleyi kazanan
Ņrma/kuruluĀ
tarafàndan,
Türkiye’de üretilen mallaràn,
gelir ve giderleri Türkiye’de
kaydedilen yurtdàĀà müteahhitlik hizmetlerinin ve diØer hizmetlerin yeni alàcàlara ihracatà
veya mevcut alàcàlara yönelik
ihracat artàĀà ile taahhüt gereØince
Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliĀtirilmesine yönelik
MüsteĀarlàkça onaylanan diØer iĀlemleri,
…...
ifade eder.

Kamu ñhale Kanunu
Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
MADDE 63. - YaklaĀàk maliyeti eĀik deØerlerin altànda kalan ihalelere sadece yerli
isteklilerin katàlmasà, yaklaĀàk maliyeti eĀik
deØerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alàmlarà ve yapàm iĀlerinde bütün yerli istekliler
lehine, mal alàmlarànda ise Sanayi ve Ticaret
BakanlàØà ile diØer ilgili kurum ve kuruluĀlaràn görüĀleri alànarak Kurum tarafàndan yerli
malà olarak belirlenen mallarà teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranàna kadar Ņyat
avantajà saØlanmasà hususlarànda idarelerce
ihale dokümanàna hükümler konulabilir. Ancak, yabancà istekliler ile ortak giriĀim yapmak suretiyle ihalelere katàlan yerli istekliler
bu hükümden yararlanamaz.
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Sanayicilerden çağrı:

Kamu alımlarında Başbakanlık Genelgesi uygulansın
Kamu alımlarında ithal ürün tercih edildiğine dikkat çeken yerli sanayiciler, “Başbakan’ın genelgesini unuttular. Teknolojide en önde ülkeler bizden alıyor, bizim kamu kurumlarımız ihalelerde önümüze şartname engeli çıkarıyor” diyerek kamu kurumlarının genelgeyi uygulayarak
Türkiye’de üretimi desteklemesi gerektiğini söylediler.

T

üm dünya yerli
üreticisini destekleyecek adàmlar atarken, Türkiye’de bu yolda
yapàlan en önemli hamlelerden biri olan kamuda
yerli ürün tercih edilmesine dair BaĀbakanlàk
Genelgesi’nin uygulanmadàØàna yönelik sanayicilerden sesler yükseldi.
Pek çok sanayici kamu alàmlarànda yerli üretim deØil ithal ürünlerin tercih edildiØini belirterek “ÿikayet ediyoruz, Āartname diyorlar.
Biz ithal edilen ülkelere mal gönderiyoruz.
ÿartnameyi önümüze engel koyuyorlar” diyor. ßthalat genelgesinin neredeyse hiç dikkate alànmadàØànà belirten üreticiler, “Yüzde 30
ucuz bile olsak ithal ürünün tercih edildiØini
görüyoruz” serzeniĀinde bulunuyor.
Ekonomi Bakanà Zafer ÇaØlayan, kamu alàmlarànda yerli ürün tercih edilmesine dair genelgeye ne kadar uyulduØuna dair ellerinde
net bir veri olmadàØànà, kamu alàmlarànda yerli üretimin tercih edilmesine dair BaĀbakanlàk
Genelgesi’nin “maalesef pek çok kamu dairesi tarafàndan tam olarak uygulanmadàØànà”
söyledi.

“Yerli 4 bin ithal 400 bin Euro”
Kazan ve Basànçlà Kap Sanayicileri BirliØi
DerneØi BaĀkanà Ali Eren, Erensan olarak
yurtdàĀànda Cambridge, Oxford gibi önemli
üniversitelerin kazanlarànà yaptàklarànà ancak
örneØin Rize Üniversitesi için Almanya’dan
ithal edilen bir kazanàn alàndàØànà anlattà. Eren
de BaĀbakan Recep Tayyip ErdoØan’àn kamu
kurumlarà ve belediyelerde yerli ürünlerin tercih edilmesine dair genelgesinin dikkate alànmadàØà görüĀünde.
Eren, kamu alàmlaràndaki yaklaĀàmla ilgili Āu
görüĀleri paylaĀtà: “TBMM’de bile Alman kazanà kullanàlàyor bugün. Türkiye ßhracatçàlar
Meclisi’nin merkezine Almanya’dan kazan ithal edildi. DüĀünebiliyor musunuz, 400 metre
yakànàndayàz biz, oysa 4 bin kilometre uzaktan geldi kazan. Sadece nakliye masrafàna
Türkiye’den kazan alànàrdà. Ben Erensan’dan
alànsàn demiyorum ama birçok iyi kazan üreticimiz var Türkiye’de. Kamu alàmlarànda
yerliliØe hiç dikkat edilmiyor. Sinop Hapishanesi, Silivri Hapishanesi ithal kazan aldà.
ÿikayet ettik. “ÿartname” diyorlar. Peki biz
sizin kazan ithal ettiØiniz ülkeye kazan ihraç ediyoruz. Standartlara uymasa Almanya
bu kazanà alàr mà? ÿikayet edince diyorlar ki
“Kamuda 1 yàlda 14 kazan alànmàĀ, 4'ü yerli”.
Bakàyoruz yerli kazanlara, 4 bin euroluk kazan. ßthal edilenler 400 bin euroluk.”

“Bürokrasi direniyor”
Orta Anadolu ßhracatçà Birlikleri (OAßB)
Makine ßhracatçàlarà BirliØi BaĀkanà Adnan
Dalgakàran genelgenin uygulanmamasàna
iliĀkin, “BaĀbakan 7 düvelle baĀediyor, bürokrasi yerli ürün alma konusunda direniyor”
dedi. Dalgakàran son dönemde tüm ülkelerin
özellikle yerli teknoloji ve makine üreticilerini desteklemek için önemli kararlar aldàØànà,
oysa Türkiye’de bu konuda atàlmàĀ önemli

Ali Eren

Adnan Dalgakıran

Kazan ve Basınçlı Kap
Sanayicileri Birliği
Derneği Başkanı

Orta Anadolu
İhracatçı Birlikleri
Makine İhracatçıları Birliği
Başkanı

Kamu ihalelerinde bàrakàn yüzde 15 daha yukarà
bile olsa yerli ürün tercih
edilmesini, bu ibarenin
Serol Acarkan geçen yàl katàldàklarà
hiçbir ihale ĀartnameMakine ve Aksamları
sinde yer bile almadàİhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Øànà söyleyen Acarkan,
Başkan Yardımcısı “Türkiye’de birçok bina
yapàlàyor, klimalara bakàyorsunuz hep ithal. Yerli
üretim neden geliĀtirilmiyor. Bu sàkàntà her
alanda, her sektörde var” ifadesini kullandà.

Kutlu Karavelioğlu

Ali Kahyaoğlu

Türk Pompa ve Vana
Sanayicileri Derneği
(POMSAD) Başkanı

Türkiye Mermer
Maden Vakfı Başkanı

adàmàn uygulanmadàØànàn altànà çizdi. Dalgakàran bu noktada tüm sanayicilerin ortaya
koyduØu Āartname engeli hakkànda Āu deØerlendirmeyi yaptà:

belgelerin ihale dokümanlarànda aranmamasànà, kamu kurum ve kuruluĀlarà yöneticilerinin
bu konuda gereken duyarlàlàØà göstermelerini
önemle rica ederim” deniliyordu.

Kamudaki alàmlarda yerli üretim tercih edilmiyor, genelgeye raØmen tercih edilmiyor.
Batà hayranlàØà öyle bir içlerine iĀlemiĀ ki
bazà yetkililerin ne yapsak engelleri aĀamàyoruz. Yabancà Ņrmalaràn ürününe göre Āartmane hazàrlanàyor. 7 kàtaya ürün ihraç eden yerli
Āirkete sormuyor bile. BaĀbakanàmàz “Yüzde
15 pahalà olsa bile yerli üretim tercih edilsin” dedi ama biz yüzde 30 ucuza vermemize
raØmen ithal ürünlerin tercih edildiØini görüyoruz. Oysa 2011 Eylül ayànda yayàmlanan
BaĀbakanlàk Genelgesi’nde bu ‘adrese teslim
ihale’lerin önüne geçilmesi için önemli uyaràlarda bulunuyordu. Genelgede spesiŅk olarak,
“Teknik Āartnamelerde Türkiye’de üretilen
ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapàlmamasà, isteklilerin ithal ürün
ya da belirli bir ülkenin malànà teklif etmesine
yönelik düzenlemelerin yapàlmamasà, ürünlere iliĀkin yabancà belgelendirme kuruluĀlarà
tarafàndan düzenlenen ve zorunlu olmayan

Dalgakàran, “ÿartname engelini aĀamàyoruz,
bir memur çàkàp BaĀbakanlàk genelgesine raØmen yerli ürün alàmànà engelleyebiliyor” dedi.
Dalgakàran, Sanayi Bakanà Nihat Ergün’ün
konuyla ilgili çok sayàda toplantà yaptàØànà
hatàrlattà ancak buna raØmen bir geliĀme kaydedilemediØini anlattà.

“Neden yerli ürüne göre íartname
hazÜrlanamÜyor?”
Makine ve Aksamlarà ßhracatçàlarà BirliØi Yönetim Kurulu BaĀkan Yardàmcàsà Serol Acarkan da “Birçok Āartname yabancà bir Āirkete
göre hazàrlanàyor. Bunu aĀmanàz mümkün
deØil. Peki neden yerli ürüne göre Āartname
hazàrlanamàyor. Tamam, Türkiye’de üretilen
ürün daha kalitesizse onu almayàn ama biz bu
ürünleri tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Yerli
üretimin desteklenmesi gerekir” dedi.

Genelge Ne Diyordu?
06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kamuda Yerli Ürün
Kullanılmasına Yönelik Başbakanlık Genelgesi:
Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket
edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli
ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından
büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu
kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal
alımlarına ilişkin uygulamalarda;
1.

Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen
ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,

2.

Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin
malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,

3.

Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen
ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,

4.

İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan
tanınması durumunda, teslim yeri, navlun,
gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların
tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,

5.

İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme
yapılmasına imkan tanınması durumunda,
Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden
isteklilere de avans ödemesi yapılmasına
yönelik ihale dokümanlarında düzenleme
yapılması,

hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet
Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda
öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin
tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı
göstermelerini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Türkiye kendi ürünlerine güvenmezse Avrupalànàn bu ürünlere nasàl güveneceØini soran
Acarkan bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduØunu anlattà. Acarkan, “BaĀbakan’àn genelgesi uygulanmàyor. Siz istediØiniz kadar emir
verin, genelge çàrakàn. Bürokrasi o kadar hantal bir yapàda ki içinde tüm emirler eriyebilir”
dedi ve çözüm önerisini anlattà: “Bürokraside
‘aman baĀàm aØràmasàn’ yaklaĀàmà var. Bu aslànda bir noktada anlaĀàlabilir çünkü bir teftiĀ
olduØunda, herhangi bir Āikayette bürokratlar
çok sàkàntà yaĀàyor. Devleti zarara uØrattà diye
Āikayet alan ve hüküm giymiĀ ne kadar bürokrat olduØunu bilseniz ĀaĀàràrsànàz. Önce teftiĀ
kanunun yerli alàma öncelik verecek Āekilde
yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Yoksa
Āimdi herkes topu birbirine atàyor.”

“ABD ve Avrupa pahalÜ da olsa yerli
üreticisinden alÜyor”
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri DerneØi
(POMSAD) BaĀkanà Kutlu KaravelioØlu,
BaĀbakanlàk genelgesinin, uygulamayà ihtiyari bàraktàØànà, AB kurallarà gereØi kamu kurumlarànàn inisiyatiŅnde olan yerli malà tercih
edilmesinin zorunlu tutulamadàØànà anlattà.
KaravelioØlu, Sanayi BakanlàØà’nàn konuyla
ilgili çok olumlu ve gönülden çalàĀmalarà olduØunu ancak kamu kurum ve belediyelerin
bu genelgeyi uygulamadàØànà vurguladà. KaravelioØlu, “ABD ve Avrupa bile yüzde 25
daha pahalà bile olsa kendi ülkelerinde üretilen ürünleri alàyor. Biz bu desteØin verildiØini sürekli görüyoruz. OrtadoØu bile üretim
yapmadàØà halde yerli sanayicisini destekliyor. Ancak bizde ‘yüzde 15 pahalà olsa bile
yerli tercih edilir’ sözü lafta kalàyor. Burada
bir yanlàĀ anlama var, deniliyor ki yerli Ņrmalar bunu fàrsat bilip Ņyat yükseltebilir. Bu
söz konusu bile olamaz çüntü Türkiye’de çok
sayàda yerli üretici aynà ihalelere giriyor ve
aralaràndaki rekabet böyle bir Āeyi imkansàz
kàlàyor” dedi.

“Çin’e 78 milyon $’lÜk mermer sattÜk,
kamu Çin graniti kullanÜyor”
Türkiye Mermer Maden Vakfà BaĀkanà Ali
KahyaoØlu, Türkiye’nin bu topraklarda üretilen ürünlere talebinin artmasànàn ekonomi açàsàndan kritik önemde olduØunu anlattà. “Sadece 2013 Ocak ayànda mermercilerimiz Çin’e
78 milyon dolarlàk mermer ihraç etti. Ama
bizim sokaklaràmàz Çin’den alànan granitle
döĀeniyor” diyen KahyaoØlu, “Kamu hala
Çin graniti kullanàyor. Özele bir Āey diyemeyiz ama artàk kamu kurumlarànàn Türkiye’de
üretimi desteklemesi gerekiyor” dedi.
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OSSA firmaları Abu Dhabi’de
Savunma Sanayii Müsteşarlığı liderliğinde Türk savunma sanayinin önemli temsilcilerinden oluşan 37 firma, IDEX
2013 Fuarı’nda boy gösterdi. Bölgenin en büyük savunma fuarı olan organizasyon süresince OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi (OSSA) URGE Projesi ve küme üyesi 15 firma dünya devleriyle bir araya geldi. OSSA firmaları
Abu Dhabi’deki etkinlikte; 06-08 Mart 2013 tarihinde gerçekleşecek olan Ankara Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri programı öncesinde Türkiye’ye davet edilen firmaları yakından tanıdı.

M

illi Savunma BakanlàØà Savunma
Sanayi MüsteĀarlàØà ve Ekonomi
BakanlàØà ile yakàn iliĀkide bulunan OSSA Kümelenmesi; Türk savunma ve
havacàlàk sanayisi içinde yer alan KOBß’lerin
güçlü duruĀunu yurt dàĀànda sergiliyor.
OSTßM Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi
(OSSA), 17-21 ÿubat 2013 tarihleri arasànda BirleĀik Arap Emirlikleri baĀkenti Abu
Dhabi’de gerçekleĀen 11. IDEX Savunma Sanayii Fuarà ve Konferansà’na katàlarak yerel
ve uluslararasà tedarikçiler ve satàn almacàlar
ile tanàĀmak; savunma, kara, deniz ve hava
sektörlerinde son teknolojiyi gözlemlemek;
bölge genelinde silahlà kuvvetler ile iliĀkiler
kurmak ve güçlendirmek için fàrsat yakaladà. Dünya çapànda stratejik öneme sahip ve
bölgenin en büyük savunma fuarà olan IDEX
2013’e katàlan OSSA Kümelenmesi ve OSSA
URGE proje Ņrmalarà Türk ana sanayi Ņrmalarà ile beraber, Türkiye’nin ihracat kapasitesini artàrmak ve geliĀtirmek için yoØun çalàĀmalarda bulundu. Fuara Türkiye’den 37 Ana

sanayi Ņrmasà ile 21 KOBß katàldà.
T.C Ekonomi BakanlàØà 2010/8 Sayàlà Uluslararasà RekabetçiliØin GeliĀtirilmesinin
Desteklenmesi (URGE) Hakkànda TebliØ
kapsamànda Yurt DàĀà Pazarlama Programà
dâhilinde, URGE Projesi Ņrmalaràndan Alkan
Makina, Arites Metal, Digitest Dijital, Dora
Makina, Emge Mekatronik, Gökser Makina,
Küçükpazarlà Havacàlàk, Med Makina Medikal, Mege Teknik, T-Kalàp, Telmek Telekomünikasyon, Tolga Plastik, Yeter Makina
Ņrmalarà ile OSSA Kümelenmesi üyesi Ces
Kompozit ile Global Teknik Ņrmalarà; fuar
süresince dünyaca ünlü Tawazun Group,
NIMR, TPI, Al Hamra Group, NCMS, Thales, Selex, Korea Aerospace, Harris Group
gibi Ņrmalar ile ikili görüĀmeler gerçekleĀtirdi. Ayràca; URGE Projesi kapsamànda ticari
istihbarat danàĀmanlàØà ile fuar öncesinde yabancà Ņrmalar OSSA standàna davet edilerek,
randevulu görüĀmeler organize edildi.
2012 Kasàm ayànda AIRTEC Almanya Uluslararasà havacàlàk Yan Sanayi Fuarà’nda;

Airbus, Bombardier, Embraer, Eurocopter, Honeywell, Rolls Royce, Sabca,
Safran, Thales, Zodiac
gibi Āirketlerle bir araya
gelen URGE Ņrmalarà
IDEX 2013’te de Orta
DoØu Bölgesi ve çevresi ana sanayi Ņrmalarà ile
baØlantàlar kurdu. OSSA
Ņrmalarà, 06-08 Mart 2013
tarihinde
gerçekleĀecek
olan Ankara Savunma ve
Havacàlàkta
Endüstriyel
ßĀbirliØi Günleri Programà
kapsamànda Türkiye’ye davet edilen bu yabancà Ņrmalarà yakàndan tanàdà.
Fuarda Ņrmalara büyük destek veren Savunma Sanayi
MüsteĀarà Murad Bayar ve
resmi heyet, OSSA standànà ve 14 OSSA Ņrmasànà
ziyaret ederek küme çalàĀmalarà ve Ņrmalaràn üretimleri hakkànda bilgi aldà.
T.C Ekonomi BakanlàØà
ßhracat Genel Müdür Yardàmcàsà Yavuz Özutku ve
Uzman Yardàmcàsà Muhammed Emin TorunoØlu ile OSTßM Yönetim
Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn da standlarà ziyaret
ederek Ņrmalaràn görüĀlerini aldàlar; savunma ve
havacàkta yaĀanan geliĀmeden memnuniyetlerini
dile getirdiler.

Fuara Türkiye’den katılan resmi heyet yetkilileri:
Milli Savunma Bakanlığı
SSM
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Genelkurmay Başkanlığı

: Hasan Kemal Yardımcı ve Baturhan Özen
: Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, Sedat Güldoğan, Lütfi Varoğlu
: Tümamiral Hasan Uşaklıoğlu
: Tnk. Kur. Alb. Mehmet Sadık Akyar ve Top. Yb. Hakan Özer

ANKARA SAVUNMA ve HAVACILIKTA
ENDÜSTRİYEL İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ
O

STßM Savunma ve Havacàlàk Kümelenmesi OSSA tarafàndan düzenlenen
Savunma ve Havacàlàkta Endüstriyel ßĀbirliØi Günleri 6-8 Mart 2013 tarihleri arasànda
Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi
Sarayà’nda 20 ülkeden 200 katàlàmcà Ņrma
ile gerçekleĀiyor. Savunma ve Havacàlàk-

ta dünya devleri ile bu alanda uzmanlaĀan
KOBßlerin buluĀmasànà hedeņeyen bu organizasyona olan yoØun ilgi heyecan verici
olarak nitelenebilir. EtkinliØin savunma ve
havacàlàk sektörlerinde faaliyet gösteren
yerli Ņrmalaràmàza yeni iĀbirlikleri ile büyük faydalar saØlamasà bekleniyor.
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Sağlık Bakanlığı yerli katkının takipçisi olacak
Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) tarafından düzenlenen
“Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın
Erken Dönem Değerlendirilmesi” konulu sempozyum Ankara
Kızılcahamam'da yapıldı. Etkinlik
kapsamında OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi üye firmalarınca yeniden tasarlanan ürünler sergilendi.

S

erginin açàlàĀà SaØlàk Bakanà Mehmet MüezzinoØlu tarafàndan gerçekleĀtirildi. MüezzinoØlu’na OSTßM
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn ve
OSTßM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu BaĀkanà Murat Ataman tarafàndan tamamà yerli ürünler tanàtàldà.
Sergiyi gezen Bakan MüezzinoØlu, saØlàk
alanàndaki alàmlarda yerli katkà payànàn artmasànà arzu ettiklerini dile getirdi. OSTßM
Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn da

MüezzinoØlu’na yerli üreticilerin kabiliyetleri, ürün kalitesi ve dünya pazarlarànda ki baĀaràlarànà anlattà. Aydàn, Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu tarafàndan alànan
“SaØlàk Alanànàn Öncelikli Alan Olmasà”
kararànda ki tespitlerin yerli üreticiler açàsàndan önemli bir fàrsat olduØunu vurguladà.
SaØlàk Bakanà Mehmet MüezzinoØlu offset
uygulamalaràyla ilgili olarak Bakanlàk bünyesinde çalàĀmalaràn sürdüØünü ve konunun
takipçisi olduklarànà dile getirdi.

“Bir kurumun en büyük
referansı kendisidir”

Yeniden tasarlanan medikal ürünleri inceleyen
Bakan Müezzinoølu’na günün anösöna
OSTùM logolu saat takdim edildi.

sahip olan KBB Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Danışmanlık Tic. ve San.
A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ataman “Bizim
için satış, satış sonrasında başlıyor. Çünkü biliyoruz ki, bir kurumun en
büyük referansı yine kendisi; geçmişteki eylemleridir.” dedi.
kanàzdan geliyor. Bir kuruma güven duyulmasà, yàllar içinde oluĀuyor, eØer olumsuz bir
durum yaĀanmadàysa. Bunun farkànda olarak,
KBB ve güvenilirlik arasàndaki baØa tüm gücümüzle sahip çàkàyoruz. Güven kavramà bir
kere zedelenince bir daha tamir edilmesi kolay olmuyor. Bu yüzden biz her güne KBB ve
"güven" kavramà arasàndaki güçlü baØà daha
da güçlendirmek hedeŅyle baĀlàyor,
bu heyecanla çalàĀàyoruz.

“OSTñM’in üretim gücü
Türkiye’nin gücüdür”

A

nkara GölbaĀà’ndaki tesislerinde
hastane yataklarà ve aksesuarlarà,
sedye, hasta nakil sandalyeleri, mobilya ve ekipmanlarà üreten, 44 ülkeye yerli
üretim olan hastane ekipmanlarànà ihraç eden
KBB Tautmann Ņrmasà aynà zamanda medikal arabalar, diseksiyon masasà, otomatik ilaç
seçme ve eczalama sistemi ile rehabilitasyon
ürünlerinin resmi temsilcilik ve teknik servis görevini de yerine getiriyor.
etiriyor. 2001 yàlànda Almanya’nàn Dusseldorf
dorf
Āehrinde 1400 metrekarelik
elik
oŅsini hizmete açan Ņrma
yurtdàĀà satàĀlarànà bu nokoktadan gerçekleĀtiriyor. 210
kiĀiyi istihdam eden Āirketin
irketin
ßstanbul Anadolu, ßstanbul
bul Avrupa,
ßzmir, Adana ve Diyarbakàr’da
bakàr’da da oŅsleri
bulunuyor. KBB; Invacare, Küschall, TGR
ve Artromick gibi medikal sektörün önemli
markalarànàn da Türkiye temsilcisi.

“Ürünler cetvel gibi olmalÜ”
OSTßM Medikal Sanayi Kümesi Yönetim

Türkiye’de medikal sektörde çok
ciddi adàmlar atàldàØànà belirten Ataman, “Bizler gibi, sadece kaliteli
ürün deØil aynà zamanda tasaràm
kaygàsà olan, yeni çözümler sunan
Kurulu BaĀkanlàØà göMurat Ataman
hastane ekipmanlarà üreten Ņrmarevini de yürüten KBB
larda artàĀ gözlemliyoruz. Avrupa
Tautmann Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu ile kàyasàya rekabet nedeniyle, yerli üretim
Üyesi Murat Ataman tasaràm ve mühendisli- yapan Ņrmalaràn “biz neden daha iyisini yaØin yüzde 95’ini kendilerinin gerçekleĀtirdiØi pamayalàm ki?” sorusunu kendilerine her gün
bilgisini verdi. Ürünleriyle dünya pazarlaràn- sorduklarànà biliyorum; biz de kendimize soda ilk 3’e oynadàklarànà, Almanya’da ilk defa ruyoruz bu soruyu.” dedi.
bir hastaneye Almanya dàĀàndan yàkanabilir
karyola
tedarikçisi olduklarànà dile getiren Murat Ataman sözlerini Āöyle sürdürdü: OSy
Āunlarà kaydetti: Üretimde çok has- TßM Medikal Sanayi Kümelenmesi, yerli
Ataman Āunlar
sas bir süreç izliyoruz. Cetvel ve yabancà piyasalarda adàndan kalitesi ve
gibi olmazsa rahat etmiyoruz. tasaràm anlayàĀàyla kendisinden söz ettirmek
gib
Biz Almanya’daki ihaleyi Ņyat isteyen giriĀimcilerin sürekli iletiĀimde olBi
duØu, dàĀ piyasa rekabetinde birbirinden proavantajàndan deØil ürün kaliav
fesyonel destek alàĀveriĀi yaptàØà oluĀumdur.
tesinden kazandàk. Farkàmàzàn
tes
OSTßM’in elinde bulundurduØu üretim gücü,
ne oolduØunu anlatmak için nasàl
Türkiye ekonomisinin önemli itici güçlerinharekete
hareke geçtiØimizden ziyade nasàl
den biridir.
baktàØàmàz önemli bir unsur. Hareketlerimizin özünde yatan bakàĀ açàmàz aslànda 10 ülkenin temsilcilerini buluíturacak
çok basit; bizim için satàĀ, satàĀ sonrasànda
Medikal alanànda Türkiye’nin imajànà güçbaĀlàyor.
lendirmek için Ņrma olarak çaba gösterdikleÇünkü biliyoruz ki, bir kurumun en büyük rini ifade eden Murat Ataman bu amaçla Mart
referansà yine kendisi; geçmiĀteki eylemleri. ayànda 10 ülkenin temsilcilerini aØàrlayacakNereye giderseniz gidin, geçmiĀiniz hep ar- larànà bildirdi. Tautmann markasànàn yurtdàĀà

piyasalardaki pozisyonlandàràlmasà, artàlarà
eksileri ve yurtdàĀà satàĀlar için uzun dönemli
satàĀ pazarlama stratejilerinin de ele alànacaØà, 3 gün boyunca sürecek programda medikal alanàndan kamu ve özel sektör temsilcileri
yer alacak. Ataman, “Türkiye’de de iyi Āeyler
yapàldàØànà konuklaràmàza göstermek istiyoruz.” açàklamasànda bulundu.

Medikalin en prestijli ödülleri KBB’ye
ßnsan hayatànà kolaylaĀtàran ve katma deØer
yaratan eriĀilebilir bir tasaràmàn nihai hedef
olmasà gerektiØini anlatan Murat Ataman,
tarih boyunca bütün inovatif ve ileri teknolojilerin gerçek hayata uygulanmasànàn, ihtiyaçlaràn, estetiØin ve mühendisliØin yeniden
tanàmlanmasàyla ve yeniden tasarlanmasàyla
olduØunu belirtti. Deneyimli iĀadamà, “Türkiye ve Avrupa’daki tasaràm ekibimizle çok
çalàĀàp, iyiyi deØil mükemmeli aràyoruz.
Uluslararasà düzeyde kazandàØàmàz dünyaca
prestijli tasaràm ve güvenlik ödülleri bunun
kanàtàdàr.” Āeklinde konuĀtu. KBB’nin ödülleri Āunlar: Red Dot Tasaràm Ödülü, Good
Design Award, iF Product Design Award,
Focus Safety Design Award, Designpreis
Nominee, Turquality Tasaràm Ödülü, interAirport Innovation Award.
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“Ankara enerji üssü yapılabilir,
OSTİM kritik rol oynar”
Korhan GÜMÜìTEKñN

korhan@ostim.com.tr

Ülkemizde alternatif-yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Özellikle güneş enerji sistemleri gelecek vaad eden bir yapıda. Enerji yatırımlarında altyapı ve fizibilite çalışmaları ile proje süreçlerinin titiz bir sistematik çerçevesinde ilerlemesi gerekiyor. Bu noktada
sektörü iyi analiz eden uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Ankara’da enerji
yatırımlarında danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan biri de EDH
Enerji. EDH’nin Genel Müdürü Feridun Kemal Leventoğlu, Ankara’nın
enerji üssü olabileceğini,
ğ , OSTİM’in de bu aşamada kritik bir rol oynayacağını söylüyor.

A

nkara merkezli EDH Enerji; uzun
yàllar sektör tecrübesine sahip, konusunda uzmanlaĀmàĀ personeli ile
yenilenebilir enerji kaynaklarànàn etkin ve verimli kullanàlmasànà hedeņeyen enerji politikalarà doØrultusunda yerli ve yabancà yatàràmcàlara danàĀmanlàk hizmeti sunuyor. OSTßM
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kümelenmesi’nin üyesi olan Ņrmanàn 2007
yàlàndan bu yana benimsediØi slogan: Yüzde
100 Yenilenebilir Enerji.
Birçok uluslararasà kuruluĀun Türkiye distribütörü olan, bugüne kadar projelendirmeden
yatàràm ortaklàØàna kadar 12 adet hidroelektrik santralinin yapàmànà tamamlayan EDH’nin
Genel Müdürü Feridun Kemal LeventoØlu kamuda uzun yàllar hizmet vermiĀ.
Türkiye’de küçük çaplà hidroelektrik santrali
(HES) hariç hiçbir Āeyde geç kalànmadàØànà
belirten ve ülkemizin alternatif enerji noktasànda büyük bir potansiyele sahip olduØunu
dile getiren LeventoØlu, “Ankara bir enerji
üssü yapàlabilir. BaĀkent’in lokasyonu buna
oldukça uygun. Bu noktada OSTßM’in kritik
bir rol oynayacaØà kanaatindeyim.” diyor.

“Türkiye için tam zamanÜ”
Alternatif enerji kaynaklarànda tam anlamàyla
farkàndalàk olmadàØànà vurgulayan LeventoØlu bunun küme çalàĀmalaràyla artàràlabileceØi-

Askeri uçakların
kablo takımları
OSTİM’de üretiliyor

malàyàz. Bu noktada danàĀmanlara çok görev
düĀüyor. Türkiye iç
için Āu an tam zamanà. Yatàràmcàlarà ve sanayiciyi
bilinçlendirip, doØsanay
ruyu anlatàp, teĀvik
teĀvi etmek lazàm. GüneĀin
kimse duramaz. Küme buönünde hiç ki
nun için çok güzel bir çatà.
ni öngörüyor.
görüyor.
“OSTñM ciddi bir güç”
“O
Yeni yatàràmcàlar
Feridun Kemal Leventoğlu
OSTßM tarafàndan proEDH Enerji Genel Müdürü
için; bu
jelendirilen EKOPARK
yàl itibaçalàĀmasànàn örnek bir
ràyla rüzgar enerjisinde 12000 MW’làk lisans adàm olduØunu vurgulayan Feridun Kemal
seviyelerine ulaĀàldàØànà, ancak kurulu gücün LeventoØlu, “Biz de baĀka ülkelerden gelen
halen 2000MW'larda olduØu bilgisini aktaran heyetleri OSTßM olarak davet ederek ürünLeventoØlu, güneĀ enerjisinden elektrik üreti- lerimizi teĀhir edip, sonuçlarànà anlattàØàmàz
mi konusunda özel Āirketlere henüz lisans ve- bir platform olmasànà istiyoruz. Ankara bir
rilmediØini belirtti. LeventoØlu, hidroelektrik enerji üssü yapàlabilir. Çünkü Enerji Bakanenerji santrali (HES) için ise Türkiye'de biraz làØà, Yenilenebilir Enerji Genel MüdürlüØü,
geç kalàndàØànà düĀüncesinde.

“Milli marka zorunluluk”

“Dünya çapànda ters orantàlà olarak tek ilerleme kaydeden güneĀ enerjisi artan enerji
Ņyatlaràna karĀàn düĀen panel Ņyatlaràyla
Türkiye için vazgeçilmez bir alternatifenerji kaynaØàdàr.“ deØerlendirmesinde bulunan
Feridun Kemal LeventoØlu Āunlarà söyledi:
Türkiye’de sanayicilerimizin hepsinin “lisanssàz elektrik üretimi”yle ilgili bir faaliyet
göstermesi gerekir. YaptàØàmàz araĀtàrmalarda tam anlamàyla farkàndalàlàk olmadàØànà
görüyoruz; doØru bilgiyi doØru Āekilde anlat-

“Milli Marka” kavramının bir zorunluluk
olduğuna işaret eden Leventoğlu, “Sektörümüzde milli markayı oluşturmak zor gibi
gözüksede imkansız değil. Fuarlarda stand
açıyoruz. Avrupalı gelip ürün satmaya
çalışıyor. Komşu ülkelerden gelenler Türk
standlarına ilgi gösteriyor. Israrla “ne var
elinizde, ne yaptınız?” diye sorularla hep
karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunlara binaen milli markalı ürünleri çoğaltmalı, tüm
seçenekleri değerlendirerek geleceğe emin
adımlarla yürümeliyiz.” dedi.

A

irbus A400M kargo uçaklarının kablo takımlarının üretim ve testinin

yapıldığı MEGE firması tasarımda da ilk
olmayı başardı. OSTİM’de 2 kişi ile başladıkları kablo montajında bugün 21 mühendis ve 160 teknisyenle dünya markalarına tedarik sağlayan MEGE Teknik
Genel Müdürü Ali Han firmalarının geldikleri bu noktada dünya şirketlerinden
hiçbir eksiklerinin olmadığını söylüyor.
Skorsky helikopterlerine 5 yıldır kablo
takımı üreten MEGE Teknik konusunda
Airbus onaylı tedarikçi listesine giren tek
Türk firması oldu. TAI, Aselsan, Roketsan, FNSS, TEI ve SELEX‘in alt yükleniciliğini yapan MEGE Teknik Riyad’da da
kendi markasıyla bir üretim tesisi kurdu.
Aselsan’dan emekli olduktan sonra 2 kişi ile
kurdukları firmayı bu noktaya taşıdıklarını
belirten Ali Han, savunma ve havacılıkta en
yüksek kalite standardı olan AS/EN 9100
belgesine sahip ve tesis güvenlik belgesiyle çalışan bir KOBİ olduklarını söylüyor.
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı da yürüten Ali Han, dünya devlerinin Ankara’da

EPDK, DSß burada. Yani enerjinin merkezi Ankara’da. Neden üretimin merkezini de
Ankara yapmayalàm. BaĀkent’in lokasyonu
bunun için çok uygun. Bu noktada OSTßM’in
kritik bir rol oynayacaØà kanaatindeyim.”
dedi.

Uzun yöllar sektörün kamu kösmönda görev yapan EDH Genel Müdürü Feridun Kemal Leventoølu, “Doøru
bilgilendirme noktasönda danöûmanlara çok görev düûüyor. Yaptöøömöz araûtörmalarda bir farköndalölök olmadöøönö görüyoruz; doøru bilgiyi anlatmalöyöz. Küme bunun için çok güzel bir çatö.” dedi.

OSTßM’deki tecrübe ve birikimle dünya standartlarànda iĀler yapàldàØànà hatàrlatan LeventoØlu Āu örneØi verdi: GüneĀ ve rüzgar ölçümü
yapmak için gerekli sensörleri ßtalya’dan temin
ettik. Yardàmcà ekipman Ņyat listesine baktàk;
yaklaĀàk olarak 400 EURO civaràndaki bir ürünün OSTßM’de aynàsà yapàlabiliyor. OSTßM’de
bu ekipmanà %30 daha düĀük maliyetle ürettik.
Firmalaràmàzàn kabiliyet ve tecrübesiyle istediØimiz kalitede taleplerimize cevap alàyoruz. Bu
gücü gözardà etmemek gerekir.

buluşmasının çok önemli bir aşama olduğunu kalifikasyonu sağlayan KOBİ’lerin,
kurulacak yeni işbirlikleri ile yerli üretim
güçlerini artırabileceklerinin altını çiziyor.
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Civatayı hiç böyle görmediniz
Türkiye’nin ilk yerli yapı marketi İkmal
OSTİM’in AVM’si oldu.

ß

kmal endüstriyel yapà market OSTßM’in
merkezinde tek baĀàna bir AVM konseptiyle hizmet veriyor. OSTßM’in kurulduØu tarih olan 1967 yàlànda OSTßMle beraber
hayata geçen ßkmal Makine fotoØrafçàlàktan
civataya ilginç bir öyküye sahip.
FotoØrafçàlàkla iĀ yaĀamàna baĀlayan ardàndan càvata ile OSTßM’e adàm atan ßkmal’in
bugünkü patronu Sàtkà Öztuna babasàndan
devraldàØà iĀi tutkuyla yöneterek sanayinin
ortasàna estetiØi getirdi.

Civatayla gelen aík
Civata Cafe’de tamamen civatadan üretilmiĀ;
santraç takàmlarà, langàrt oyun takàmà, kol
düØmeleri ve daha bir dizi hayalden hayat
bulmuĀ ürünler yer alàyor.
ßlk yerli yapà market konseptini geliĀtiren Öztuna, OSTßM’in merkezinde Pazar günleri de
açàk olan maØazasàna ailece alàĀveriĀ imkanà
sunuyor. AlàĀveriĀ yapan ailelerin çocuklaràna Càvata cafede hem eØlenme hem de hayal

güçlerini geliĀtirme fàrsatà saØlàyor. Endüstiyel ürünlerden
oluĀan oyun bahçesi ve terasta doØal dinlenme hizmeti
sunulan ßkmal Yapà maØazalarà, sanayi ile estetiØi bir
araya getirmeyi baĀardà.
FotoØrafçàlàktan sanayiye geçen iĀ serüveninde; civatalara
adeta bir tutkuyla baØlanan Sàtkà
Öztuna maØazasànda oluĀturduØu CßVATA CAFE de hayal gücünü zorlayan bir
çok ürün meydana getirmiĀ. Càvata üretim
sürecini mizahi olarak iĀleyen Öztuna, civatadan oluĀan perdeye,otomobil maketinden
tesbihe kadar akla gelmeyecek bir çok ürünü
sergiliyor Civata Cafe’de.

Türkiye’nin ilk yerli yapÜ marketi
Endüstiyel Yapà markette ilk kez yerli olarak bu konsepti geliĀtiren ßkmal, 60 bin çeĀit
ürünle hizmette marka olmayà baĀarmàĀ. 15

Yerli HES türbini
6 ayda hazır olacak

yaĀànda sanayide
iĀ hayatàna atàlan
Sàtkà Öztuna, “Gözümü sanayide açtàm, iĀime tutkuyla
baØlayàm diyor.” Bir
çok sanayi
anayi ve iĀ kuruluĀlarànda yöneticilik
k de yapan Öztuna’ya
göre farklà düĀünmek
nmek ve farklà olmanàn
sonucunda mutlaka
laka baĀarà geliyor. Tasaràmlarànà
nà tamamen
kendisinin hobi
bi olarak
yaptàØànà belirten
n Öztuna
bu hayal gücünden
en tamamen yerli yapà market
konsepti ortayaa çàktà
diyor. Öztuna yabanaban-

kàsà var.” ifadelerini kullanan baĀaràlà iĀadamà, küme faaliyetlerinin güzel bir sonucunu
da paylaĀtà. TaĀçà, HES’lerin ihtiyacà olan
türbinin tüm aĀamalarànàn yerli olmasà için
TÜBßTAK ve ODTÜ ile birlikte Ar-Ge çalàĀmasà baĀlattàklarànà kaydetti.

“Ülkemiz için prestij olacak”
OSTİM ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde baraj
ve HES projelerine yönelik imalat yapan Taşçı Makina, Ar-Ge çalışmasının bir eseri olacak yerli HES türbinini 6 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyor. “Biz zaten bunun %80’ini yapıyoruz. Neden dışarıdan gelsin ve neden yerli üreticiler olarak biz yapmayalım.” diyen
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Taşçı iddialı: Bu türbini yapacağız;
bu, bizim en büyük hayalimiz. Ülkemiz için de çok önemli bir prestij
olacak.

1

993 yàlànda kendi Ņrmasànà kurarak
baraj sektörüne yönelik üretime baĀlayan Yusuf TaĀçà, HES’lerin ihtiyacà
olan türbin için TÜBßTAK ve ODTÜ ile birlikte Ar-Ge çalàĀmasà yürüttüklerini, “%100
yerli” türbini 6 ay içerisinde tamamlamayà
hedeņediklerini söyledi.
10 kiĀiyle çàktàØà üretim yolculuØunda 150
personelle yola devam eden, iĀ kapasitesini
her sene yükselten ve yatàràmlarànà sürdüren
TaĀçà Makina, proje dahil anahtar teslim iĀlere imza atàyor. Yönetim Kurulu BaĀkanà
Yusuf TaĀçà, “2007 yàlàndan itibaren Devletimiz yap-iĀlet-devret modeliyle HES yatàràmlarànàn önünü açtà. Yàllàk ortalama 15

HES türbininin büyük bir bölümünün yerli
imkanlarla üretilebildiØine temas eden Yusuf TaĀçà, iĀin know-how kàsmànàn ise çok
önemli olduØunu vurguladà. TaĀçà, Āunlarà
söyledi: Yabancàlar gelip Türkiye’de türbin yapàyor; bu anlamda 20’nin üzerinde
Ņrma var. Biz zaten %80’ini yapabiliyoruz.
Neden dàĀaràdan gelsin ve neden yerli üreticiler olarak biz yapmayalàm. Bu ekipmanàn

adet anahtar teslim HES projesi bitiriyoruz.
Aylàk ortalama 400 ton imalatàmàz var.“
dedi.

“Kümelenme çok iyi bir adÜm”
OSTßM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi’nin Yönetim Kurulu
Üyesi de olan Yusuf TaĀçà kümelenmenin
KOBß’ler için çok iyi bir adàm olduØu görüĀünde. “Sektörde tek baĀàmàza derdimizi
anlatamàyorduk. Küme olarak bürokrasiye gittiØimiz zaman daha iyi sonuçlar elde
ediyoruz. Kümeden dolayà iĀ talepleri ve iĀbirliØi yapàlabilecek Ņrmalarla iletiĀimimiz
artàyor. OSTßM’in kümelere çok büyük kat-

Yusuf Taşçı

Türkiye’deki türbinlerin %70’inin 5
megawat civarönda olduøunu, ilk etapta
5 megawatlök türbini yapacaklarönö
anlatan Yusuf Taûçö, “Kendimizi geliûtirdikçe bunu artöracaøöz.” diye konuûtu.
Taûçö, OSB’lerde yetiûmiû elemana çok
ihtiyaç olduøuna da dikkat çekerek,
nitelikli eleman eksikliøi sebebiyle bazö
iûleri alamadöklarönö ifade etti.

cà zincir marketlerle rekabeti de sadece Ņyat
avantajàna deØil bu estetik hizmet anlayàĀàna
odaklamàĀ.
zaman bir saSàtkà Öztuna aynà zamanda
nayi tutkunu. Odasànàn pencerebakar
sinden sanayiye bakarken
enerjisinin tamamànà yerli ve milli
sanayinin geliĀimine adadàØànà
söylüyor. Tüm Āubelerini
sanayi bölgel
bölgelerinde açyan
masànàn yanànda
tüm
sosyal zzamanlarànà
da bu alandaki
kuruluĀlaràn
yön
yönetiminde
hizmetle
Sıtkı Öztuna
geçiriyor.

en zor olan “salyangoz” kàsmànà yabancàlar
için yapàyoruz. Ancak know-how’u kimse
vermiyor. TÜBßTAK desteØi ve ODTÜ’nün
katkàlaràyla yerli HES türbini için çalàĀmalaràmàzà sürdürüyoruz. Bu türbini 6 ay içerisinde %100 yerli üretecek hale geleceØiz;
ülkemiz için de çok önemli bir prestij olacak. Yabancàlar diyor ki; iĀbirliØi yapalàm.
Biz bunu istemiyoruz. Her Āeyiyle bizim
olmasà taraftaràyàz. DàĀaràya baØàmlà kalmadan imal edip çalàĀàr hale getirmek istiyoruz.
Bu türbini yapacaØàz; bu, bizim en büyük
hayalimiz.
y
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Yerli savaş uçağı 10 yıl içinde göklerde

S

avunma Sanayii MüsteĀarà Murad Bayar, üniversiteler ile yapàlan iĀbirliØi
anlaĀmasànda hedeŅn Türkiye'deki
kurumlaràn uçak konusundaki bilgi ve birikiminden yararlanmak olduØunu belirterek,
"Projenin amacà Türkiye'nin ilk savaĀ uçaØànà üretmek. On yàl içerisinde ilk uçuĀumuzu
yapmayà hedeņiyoruz" dedi.
2010 yàlànàn sonunda gerçekleĀen Savunma Sanayi ßcra Komitesi toplantàsànda Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà’na tevdi edilen
“Türkiye’nin 2020’li yàllardan sonra ihtiyaç
duyacaØà muharip uçaklaràn kavramsal tasaràmànà yaptàrmak ve bu konuda kapsamlà Ņzibilite etüdü gerçekleĀtirme” görevi doØrultusunda ki çalàĀmalar devam ediyor.
ßlerleyen yàllarda F-16 Ņlosunun yerini alacak olan avcà uçaklarànàn milli imkanlarla
tasarlanàp geliĀtirilmesini öngören Jet EØitim
UçaØà ve Muharip Uçak Kavramsal Tasaràm
Projesi’nde Sanayi-Üniversite iĀbirliØi en üst
düzeyde saØlanmaya çalàĀàlàyor.
Üniversitelerle bir takàm hizmet ve ürüne
yönelik projeler baĀlatan
Savunma MüsteĀarlàØà
ile Orta DoØu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ),
ßstanbul Teknik Üniversitesi (ßTÜ) ve
Bilkent Üniversitesi

mında Savunma Müsteşarlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Bilkent Üniversitesi arasında
toplam 6 projenin sözleşmesi imzalandı.
arasànda Savunma Sanayi-Üniversite ßĀbirliØi
BuluĀmasà imza töreni yapàldà. Törende toplam 6 projenin sözleĀmesi imzalandà.
Savunma Sanayii MüsteĀarlàØà Nuri DemiraØ Konferans Salonu'nda düzenlenen törene
Savunma Sanayii MüsteĀarà Murat Bayar,
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ßTÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, TAß Yönetim Kurulu BaĀkanà Yalçàn Kaya, Bilkent
Üniversitesi Rektör Yardàmcàsà Prof. Dr. Cemal Yalabàk, Türk Silahlà Kuvvetleri GeliĀtirme Vakfà (TSKGV) BaĀkanà Hayrettin Uzun,
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, TAI Genel Müdürü Muharrem DörtkaĀlà
ve çok sayàda pilot katàldà.

Amaçç Türkiye'nin ilk savaí uçaðÜnÜ
yapma
yapmak
Törende bir konuĀma yapan Savunma SaMüsteĀarà Bayar, projenin amacànayi M
nàn Tür
Türkiye'nin bütün birikimini yansàtàp
Türkiye' ait bir savaĀ uçaØà yapmak olduTürkiye'ye
Øunu sö
söyledi. Projeye bir takvim koymadàk-

Savunma Sanayi Müsteûarö Murad Bayar,
Türkiye'nin bütün beyin gücünü bu iûin
arkasöna koymasö gerektiøini vurgulayarak,
üniversiteler ve savunma sanayi alanöndaki
iûbirliøinin hözlö bir ûekilde geliûtirilmesi
gerektiøini söyledi.

larànà ama bir takvim koymalarà durumunda
projenin 50 yàllàk bir proje olduØunu belirten
Bayar, ilk on yàl içerisinde ilk uçuĀu yapmak
istediklerini vurguladà.
Bayar, "Bize bazà sorular soruluyor. Türkiye bugün itibariyle savaĀ uçaØà yapabilecek
teknolojiye, birikime ve kapasiteyi sahip mi?
diye. Bunun cevabànàn objektif ve realist
olarak bugün itibariyle hayàr dememiz gerekiyor. Ama biraz daha ileriye dönükte tam
olarak evet diyemiyoruz diye diplomatik bir
cevap veriyoruz. Bugün itibariyle tabii ki.
Türkiye'nin geliĀme rotasànà dikkate alarak
10 yàl içerisinde hedeņiyoruz. Onun için bu
çalàĀmayà yapmaktayàz" dedi.
Bir savaĀ uçaØànà Türkiye'de bir kurumun
tek baĀàna yapamayacaØànà ifade eden Bayar, Türkiye'nin bütün bu alandaki kapasitesini, birikimini ve bilgisini bir araya koyulmasà durumunda yapàlabileceØini anàmsattà.
Türkiye'nin bütün beyin gücünü bu iĀin arkasàna koymasà gerektiØini vurgulayan Bayar,
üniversiteler ve savunma sanayi alanàndaki
iĀbirliØinin hàzlà bir Āekilde geliĀtirilmesi gerektiØini söyledi.

“Akademik kapasite sÜnÜrlÜ”
Üniversiteler ile ilgili havacàlàk sektöründe
paylaĀàlan bilgilerin sànàrlà olduØunu dile getiren Bayar, konuĀmasàna Āöyle devam etti:
Bu adàmà çok önemsiyoruz. Gerek TAI'nàn
üniversiteler ile daha iç içe geçmesini bu

NA-ME Endüstri yatırımlarıyla büyüyor

1

982 yàlàndan bu yana OSTßM’de hizmet
veren NA-ME Endüstri Camelyaf Takviyeli Polyester (CTP) ürünlerde Ankara’nàn
tek Türkiye’nin ise sayàlà Ņrmalarà arasànda.
Konusunda her türlü talebe cevap verebilecek nitelikteki yapàlanmasà, imalatàn yanà
sàra montaj, ürün geliĀtirme gibi hizmetlerle
de baĀaràlà çalàĀmalar gerçekleĀtiren Ņrma
ülkemizin önde gelen Ņrmalarànca tercih
edilen bir marka konumunda.
Ocak ayànda açàlàĀànà yaptàØà BaĀkent
OSB'deki yeni fabrikasàyla üretim kapasitesini artàran Ņrma her türlü çelik konstrük-

siyon, paslanmaz çelik korkuluklar, oturma
gruplarà, cephe ve kolon kaplamalar, bayrak
direkleri, dekoratif imalatlar, detay çözümleri ve özel proje uygulamalarà, döküm, el
yatàrmasà, RTM gibi üretim teknolojileri
kapsamànda üretim gerçekleĀtiriyor.
Yenilenebilir enerji sistemlerinde de ürün
geliĀtirme odaklà çalàĀmalarànà sürdüren
NA-ME Endüstri, güneĀ enerjisinden elektrik üretim sistemleri (photovoltaic sistemler), solar aydànlatma sistemleri, su üstü ikaz
ve aydànlatma sistemleri üretiyor.

Ar-Ge’ye önem veren
ve bu alanda yatàràmlar yapan, 2006 yàlànda
baĀladàØà Dikey Eksenli Rüzgar Türbini
çalàĀmasà Türk Patent Enstitüsü'nce Faydalà Model kapsamànda belgelendirilen Ņrma;
teknolojik, çevreye duyarlà taleplere cevap
verebilen, kullanàmà kolay ve muadillerine
göre uzun ömürlü ürünlerle sadece yurt içi
deØil yurt dàĀà pazar payànda da yer alarak,
markalà ve patentli bir ürün gamàna sahip olmayà hedeņiyor.

projeyle etkin bir Āekilde göreceØiz. GerçekleĀtirdiØimiz toplantà bir dönüm noktasàdàr.
Bunun geçmiĀi o kadar kuvvetli deØildir.
Bundan sonra derinleĀerek devam edecek.
Türkiye'de havacàlàk ve uzay mühendisliØi
alanàndaki akademik kapasitemiz çok sànàrlà.
Uçak ve uzay alanànda biraz daha zenginleĀme gerekiyor. Artàk bu projeler tetikler diye
ümit ediyorum. Aslànda mevcut bölümlerden
mezun olanlarda yeterli deØil. Gönünüzde de
bunu görüyoruz. Savunma Sanayii MüsteĀarlàØà olarak uçak mühendisi almak için sànav
yaptàØàmàz da hemen hemen hiç baĀvuru gelmiyor. Mezun olan sànàrlà sayàdaki öØrencileri TAI alàyor ve bize kimse kalmàyor. Uçak
bölümlerinin mezunlaràndan baĀvuru bile
alamàyoruz. Böyle bir sàkàntàmàz var. Ama bu
Āunu gösteriyor, hakikaten az sayàda mezun
veriyoruz. Bunlarda sanayide kendi yerini
buluyor. Bize tercih etmiyorlar. Burada bir
güçlenme gerekiyor.

“Hayalim yerli savaí uçaðÜnÜ görmek”
TAI Yönetim Kurulu BaĀkanà Yalçàn Kaya
ise yaptàØà konuĀmada, bir savaĀ pilotunun en
büyük hayalinin ülkesinin yaptàØà bir savaĀ
uçaØànà görmek olduØunu söyledi. Kendisinin
en büyük hayalinin Türkiye'nin yaptàØà bir savaĀ uçaØànà görmek olduØunu ve bu hayalin
gerçekleĀtiØini görürse gözlerinin açàk gitmeyeceØini sözlerine ekleyen Kaya, "Buradaki
pilot arkadaĀlaràm bana bakarak gülüyorlar,
gerçekten her pilotun hayalidir. Biz ambargo
dönemlerini, 3 ay uçamadàØàmàz dönemleri
gayet iyi hatàrlàyoruz. ßmzalanan anlaĀmanàn
ulusal bir sinerji yaratacaØàna inanàyorum"
dedi.
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Milli teknolojiyi üretti
zirveye göz kırptı
İşletmelerin kesintisiz mobil iletişim ihtiyaçlarına uygun olarak, ulusal veya uluslararası ala
anlar da kullanabilecekleri, uydu bazlı konuma dayalı, GSM Roaming ve GSM hücresel baz istassyonları ağı aracılığıyla izleme merkezi üzerinden kesintisiz iletişim ve güvenlik hizmeti vereen
Mobil Trust sektöründe milli teknolojiyi üretmeyi başardı. İcra Kurulu Üyesi Cüneyt Demirell,
“Ürünlerimizin know-how’una sahip olduğumuz için niş alanlarda ürünler üretebiliyoruz. DünD
yada da bu tip yeteneğe sahip birkaç ürün var.” dedi.
Dünya standartlarÜnÜn üstünde
Araç takip sistemlerinde konum hassasiyetinin önemli bir kriter olduØunu hatàrlatan
Cüneyt Demirel Ņrmanàn bu noktadaki baĀaràsàna dikkat çekti. “Dünyadaki rakiplerimiz de dahil Āehir içlerinde 5 ile 50 metre
arasànda sapma yaparken bizim Āehir içinde
maksimum sapma oranàmàz 3 metre, Āehirlerarasà yollarda 1 metredir. Bu çok büyük bir
hassasiyettir.” yorumunu yapan Demirel, iĀ
makinelerinin marka ve
modeline bakmadan uygun CAN Bus çàkàĀà olan
bütün iĀ makinelerinde
CAN Bus’larà okuyabildiklerini ifade etti.

M

obil Trust 20 yàllàk mühendislik,
Ar-Ge, üretim ve sistem entegrasyonu bilgi ve deneyimlerine sahip (Mobiltrust, Teknos, Sanal - MTS Grup)
isimlerin yer aldàØà teknik ve ticari güç birliØi
ile biliĀim, yazàlàm ve GIS sektörlerinin lider
Ņrmalarànàn çözüm ortaØà olan tek yerli donanàm tedarikçisi. Elektronik ve mobil iletiĀim sektörlerinde sahip olduØu know-how ile
uluslar arasà standartlara sahip Mobil Takip
Sistemi donanàmlarànà çözüm ortaklarà olan
izleme merkezi iĀletmecilerine saØlayan Ņrma
sadece Türkiye’deki yerli üretici deØil aynà
zamanda milli teknoloji üreticisi.

Mobil Trust ßcra Kurulu Üyesi Cüneyt Demirel OSTßM’de iĀ makinelerine yönelik Ņrmalarda bölge müdürlükleri yaptàktan sonra 2008
yàlànda Mobil Trust ailesine katàlmàĀ. Demirel, sahip olduklarà know-how sayesinde niĀ
alanlarda ürünler üretebildiklerini dile getiriyor. Türk Sliahlà Kuvvetleri’nin bazà projeleri
için getirilen zorunluluØun kendilerini milli
teknoloji üretimine yönlendirdiØini anlatan
Demirel, “Bunun sonucunda Türkiye’deki tek

milspec yani askeri
standartlarda ürüne
sahibiz. Dünyada da
bu tip yeteneØe sahip
birkaç ürün var sadece. Bunlar da aØàrlàklà
olarak ßsrail ve ABD
menĀeili. Bu bakàmdan da bu bizim gururumuz, ticari alandaki faaliyetlerimizi
de olumlu etkiledi.
Çünkü bu standartta,
know-how’uyla ticari
ürün ortaya koyduØunuz zaman hatasàzlàk oranà çok yüksek
bir ürün üretiyoruz.
Sektördeki tüm markalara baktàØànàzda;
garanti kapsamànda
çàkan sorunlaràn oranà %10 ile 45 arasànda deØiĀirken bizde
bu orak %1,5 civaràndadàr.” dedi.

Cüneyt Demirel
Mobil Trust İcra Kurulu Üyesi

ARAÇ TAKñP PAZARI
“Türkiye’de 18 milyon civarında araç var.
Off-roadlarla birlikte bu sayı 20 milyona
yaklaşıyor. Şu anda mevcut bu portföyde 500 bin araçta araç takip sistemi
faaliyet gösteriyor. Bu da pazarın yüzde
5’i gibi bir rakamı temsil ediyor. Ben bu
pazarın çok hızla büyüyeceğini düşünüyorum. Türkiye, dünyada İngiltere’den
sonra hızlı büyüyen ikinci pazar. Sektörün yıllık büyüme oranı %40’lar civarında. Bilgi güçtür. Ticari olarak baktığınızda portföyünüzdeki araç ve sistemlerin
takibini ne kadar iyi yapabiliyorsanız
buradan elde ettiğiniz bilgi ve tecrübelerle o kadar iyi iş üretme şansınız var.”

Demirel bunun faydasà
Āöyle açàkladà: Kullanàcàlar basit bir araç takip sistemi yani sadece konum
bilgisini takip etmek yerine aslànda bizden aldàklarà
verilerle; yakàt sarŅyatà,
tork, çalàĀma saatleri, bakàm periyotlarà gibi verilerle iĀlerini yönetebilir
hale geliyorlar. Araçlarànàn ne kadar yakàt ve güç
harcadàØànà, hangi modlarda çalàĀtàØànà, hangi
aràzalarà verdiØini öØrenebiliyorlar. DiØer yandan
bazà iĀ makinelerinin ana
üreticilerinde bu sistem
takàlà olarak geliyor. Bizim avantajàmàz ise ürettiØimiz kutuyla kullanàcà
hem binek araçlarànà hem
Āantiyesindeki kamyonlarà hem de faklà marka ve
modeldeki makinelerini

OSTİM firmasının Ar-Ge başarısı
S

avunma, havacàlàk ve uzay sanayine
yönelik diĀli, diĀli kutularà, aktarma
organlarà, özel tasaràm Āanzàman kutularà
tasaràmà ve üretimi yapan OSTßM Ņrmalaràndan Tedsan, 2 yàllàk Ar-Ge çalàĀmalarànàn ardàndan tamamà kendi tasaràmà olan
araçlara imza attà.
ßç ve dàĀ piyasanàn talepleri doØrultusunda
geliĀtirilen tasaràmlardan biri spor amaçlà
Go-Kart diØeri ise aynà kategoride yer alan
Buggy olarak bilinen arazi aracà.

1 ve 2 kiĀilik olmak üzere, motor gücü bakàmàndan 4 farklà varyantà bulunan araç
çalàĀmasànda 1 makine mühendisi, 1 teknik
öØretmen, 1 Ņzik mühendisi ve 3 teknik
eleman görev aldà. Patent iĀlemleri baĀlatàlan ürünler Ņrma tarafàndan Tedkart olarak
adlandàràldà. Tedsan, testleri sorunsuz bir
Āekilde tamamlanan araçlaràn seri üretimine 2013’ün son çeyreØinde 42 Adet adetlik
bir sipariĀ ile baĀlamayà planlàyor.
YurtdàĀàndan da talep gördüklerini belir-

ten Tedsan yetkilileri yeni bir sipariĀ için
ßtalya’dan bir kuruluĀun farklà özelliklerde
1 adet prototip talep ettiØini dile getirdiler.

aynà platform üzerinde izleyebiliyor. ÖrneØin
A markasànàn sistemini kurduØu zaman sadece o A markasànàn makinelerini izleyebiliyor.
B markasànà izleyebilmesi için B markasà sistemine girmesi gerekiyor. Araçlar için ayrà bir
platform kurmasà gerekiyor. Halbuki bizde
bütün araçlarà tek bir platform altànda izleyip
bunu da kendi yönetim yazàlàmlaràna entegre
edip bir iĀ üretebiliyorlar.
Araç takip sistemleriyle birlikte eĀ bazlà olan
telemetri cihazlarà üretimini de gerçekleĀtirdiklerini vurgulayan Cüneyt Demirel, “BildiØimiz kadaràyla TPAO’nun Türkiye’de 1200
civarànda petrol kuyusu var. Bunlaràn her
birinin kontrol edilmesi, izlenmesi insan marifetiyle yapàlàyor. Hem bölgenin özelliØi itibaràyla tehlike yaratmasà hem de bir aràzanàn
3-4 gün geç tespit edilmesi çok büyük maddi
ve can kayàplaràna sebep olabiliyor. Biz telemetri cihazàyla petrolün debisinden, àsàsàna,
motorunun devrine kadar bir çok Āeyi takip
ederek merkezden izlenmesini saØlayabiliyoruz.” dedi.

“Küme bilgiyi büyütür”
Küme çalàĀmalarànà çok önemsediØini ve OSTßM’deki faaliyetleri yakàndan takip ettiØini
aktaran Cüneyt Demirel Āunlarà söyledi: Kümenin çok büyük bir sinerji yaratacaØàna inanàyorum. Türkiye’de iĀ hayatàndaki en büyük
sorun; bilgi ve birikimlerimizle iĀleri daha
büyütecek ve millileĀtirecek ve geliĀtirecek
boyutta bir koordinasyon saØlanamamasàndan kaynaklanàyor. Bu konuda dünyada çok
önemli örnekler var. Kümedeki sektörlerin
birbirleriyle bilgi alàĀ veriĀi, zaman zaman
belki üretim paylaĀàmlarà ve güç birliklerinden kaynaklanan daha büyük ölçekli Ar-Ge,
yatàràm, ihracat, pazarlama gibi konularda
kümenin çok faydasà olacaØànà, bilginin bir
Āekilde daha da büyüyeceØini düĀünüyorum.
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Sanayileşme Vizyonu:

MİLLİ-GÜÇLÜ-YAYGIN

okullarà birincilikle bitiren Necmettin Erbakan için “ÇocukluØundan itibaren Cenab-à
Hakkàn lütfuyla nasàl adàm adàm liderliØe
yükseltildiØini görürsünüz. Lider olmak sonradan olacak bir Āey deØildir” diye konuĀtu.

O

STßM ve Server Vakfà’nàn birlikte düzenlediØi “Türkiye’nin SanayileĀmesinde Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’àn Yeri ve Vizyonu” konulu panelde
dönemin stratejik kuruluĀlarànàn ilk genel müdürleri ile sanayileĀme temalà olarak Erbakan
anàldà.

Ankara Ramada Otel’de düzenlenen panelde
ßTÜ’deki öØrencilik yàllaràndan itibaren bir
yàllàk hapis dönemi dahil, 64 yàllàk yol arkadaĀà ESAM BaĀkanà Recai Kutan da ilginç
anekdotlaràyla Hoca'nàn örnek yaĀamànà anlattà.

Artàk siyasete giren Erbakan’nàn en önemli
misyonu milli kalkànma oluyor. 41 yàllàk siyasi hayatànda toplam 40 ay BaĀbakan YardàmcàlàØà sadece 11 ay BaĀbakan olarak yer
alabilen Erbakan Hoca yetkiyi aldàØà ilk anlardan itibaren hàzla icraatlaràna baĀlàyor. 5
yeni genel müdürlükle 219 fabrikayà tüm yurda yayàyor.
ßĀte bu dönemin ilk genel müdürleri o günleri ve yaĀadàklarànà birinci aØàzdan anlattàlar.
ÿefkatin BaĀbakanànà, Savunan Adamà, DüĀünen Adam Erbakan’à sanayici vizyonuyla
andàlar.

41 yàl sürecek siyasi mücadele yaĀamàna baĀlamadan önce 27 yaĀànda motor doçenti olarak döndüØü ülkesinde sanayileĀerek kalkànmayà hedeņeyen Erbakan Hoca, 30 yaĀànda
yüzde yüz yerli motor üreten fabrika kurdu.
O günlerde döviz tahsisatànà yapan Odalar
BirliØi’nin Anadolu sermayesini yok sayan
politikasàna muhalefet ederek ilk mücadelesini burada veriyor. 1966 yàlànda Genel Sekreter olduØu Odalar BirliØi’nde, döviz tahsisatànàn %90’nà Anadolu’ya aktaran Erbakan 4
ayda koltuØundan ediliyor.

Recai Kutan
(ESAM Başkanı)
"Adım adım liderliğe yükseldi"

ß

TÜ’den itibaren bir yàl hapis yàllarà dahil
Erbakan Hoca ile 64 yàllàk yol arkadaĀlàØà
yapan Recai Kutan, çocukluØundan itibaren
aileden ve lise ile üniversite yàllarànda özel
hocalardan iyi bir eØitim gören, girdiØi bütün

Kutan, Hoca’nàn milli sanayisi olmadan baØàmsàz bir ülke olamayacaØànà söylediØini
hatàrlatarak, güçlü sanayi ile lider ülke olabileceØinin altànà çizdi. Hoca'nàn yaygàn sanayileĀmeyle gelir daØàlàmàndaki adaleti de
hedeņediØini belirten Kutan, "Hàzlà olmasànàn
nedenini de tarih göstermiĀtir." dedi. Kutan,
Hoca'nàn; zamanànàn olamayacaØànà, muhakkak bu icraatlarà yaparken içerden ve dàĀaràdan engelleneceØini bildiØini bu yüzden hàzla
düØmeye bastàØànà ifade etti.

Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan
(TÜMOSAN Eski Gen. Müdürü)
"Batı ambargo koydu,
TÜMOSAN’ı yaktılar! "

1

970’li yàllardaki MSP koalisyon iktidarànda kurulan TÜMOSAN’àn Genel Müdürü Doç. Dr. Sedat ÇelikdoØan, Erbakan
Hoca’nàn sanayileĀme mücadelesinde Batànàn
büyük baskàlaràna karĀà verdiØi mücadeleyi
anlattà. ÇelikdoØan Āöyle konuĀtu: O zaman
Batàlàlar, Türkiye eksenini tarif ederken bize
“Siz sektörler olarak eØitimde, ulaĀàmda,
enerji ve taràm sektöründe olabilirsiniz. Bununla ilgili size destek verelim. Ama bunun
dàĀànda size yasak dediler. Dünya Bankasà
ciddi ambargo koydu. Bütün bankalara, bizim
projelerimize destek vermeyeceksiniz dediler.
Basànàn eleĀtirme ve alayà, vatandaĀlaràmàzàn
anlayàĀànà deØiĀtirdi. TÜMOSAN fabrikasànà
kurduØumuzda yakàldà. Baskà, alay, engelleme ve GüneĀ Motel olayàyla 11 milletvekili
satàn alànarak hükümetlerimizi de düĀürmüĀ-

lerdir. VatandaĀlaràmàz bu oyunu görseydi bu
noktaya gelinmezdi.
Temel Karamollaoğlu
(Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama
Eski Genel Müd.)
"Hocamızın hayatı
bir destandır."

D

önemin Sanayi BakanlàØà TeĀvik Uygulama Genel Müdürü ve Saadet Partisi
Genel BaĀkan Yardàmcàsà Temel KaramollaoØlu: Hocamàzàn hayatà bir destandàr. Özellikle aØàr, yaygàn sanayi hamlesi, kendi gücüyle
kalkànma bu destanàn bir safhasàdàr. Hedef
olarak yaygàn, süratli, milli kalkànmayà esas
aldà. 1970’lerde ki bu sanayileĀme hamlesi
Türkiye’ye ambargo uygulandàØà dönemde
yapàldà. 70 fabrika o dönem kuruldu. AØàr sanayisi olmayan, kendi sanayini kendisi üretmeyen hiçbir ülke baØàmsàz bir dàĀ politika
uygulayamaz. Hangi hükümet gelirse gelsin,
aØàr sanayi yoksa, kendi silahlarànà kendisi
üretmiyorsa 'ben baØàmsàz dàĀ politika uyguluyorum' diyemez. Yapmamàz gereken,
Hoca’nàn ortaya koyduØu prensiplere sahip
çàkàp, icraata dökmek. ßcraat olmadàktan sonra, lafàn hiçbir önemi yok.
Fehim Adak
(Eski Bayındırlık ve Hazine Bakanı)
"Hamlenin temelinde inanç var"

H

ocamàzàn hamlelerinin temelinde inanç
yatmaktadàr. 'ßnanç tekeden süt çàkaràr
derdi' Hocamàz. Hocamàz bu hamleler için en
mühim meselenin kaynak olduØunu söylüyordu. DàĀ kaynakla, vergiyle, düĀük taban Ņyatàyla elde edilen kaynaklar. Rantiye ekonomi

GÜNEY KORE İLE AYNI YILLARDA, AYNI PROJELERLE
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VE HIZLI SANAYİLEŞME
sistemiyle 2 bin kiĀiye aktaràlmaktaydà. Kalan
kiĀilere aktaràlacak kaynak kalmàyordu.

İsmail Özdağlar
(TAKSAN Eski Gen. Müdürü)
"Türkiye’nin önünü Hocam açtı,
durduramazlar "

T

AKSAN Genel Müdürü olduØumda 26
yaĀàndaydàm. Ben daha sonra da yàllarca
bürokrat ve siyasi çalàĀmalar yaptàm. 19751977 yàlànda yaĀadàØàm bürokratlàØàn tadànà
baĀka hiçbir görevimde görmedim. Bunun
kaynaØà Hocam ve ona kalben baØlanmàĀ
müsteĀarlar, genel müdürler idi. Yaràm milyon dolarlàk bir projenin baĀàndaydàk. 6 ay
Batà ülkelerini takàm tezgahlarà üretimi yönüyle taradàm. 78 mühendise nasàl takàm
tezgahà üretilir eØitimini Çekoslavakya ve
Almanya’da aldàrdàk. Türkiye, önü açàldà gidiyor. ÿu önümüzdeki 3-5 yàl hayàrlàsàyla geçerse, O Amerika, Almanya Türkiye’nin önünü alamayacaklar. Bunun temelini Hocamàz
attà. Onlar istediØi kadar uØraĀsànlar.

HürkuĀ gibi özel söktörde bir takàm giriĀimler olmuĀ. Biz 1976 yàlànda 60 tane uçaØàn
yerli yapàlmasà için göreve baĀladàk. Yönetim kurulunda da 3 tane paĀa vardà. Türkiye
F-16’larà yaptà.
Ertan Yülek
(SÜMERBANK Eski Gen. Müd. Yrd. )
"Engellenmeseydi 5 yılda
sanayileşmeyi tamamlayacaktı"

Zeki Sayın
(DESİYAB Eski Gen. Müdürü)
"Bana ‘kırık tuğla ile köşeyi çık’
dedi"

D

evlet Sanayi ßĀçi Yatàràm Bankasà özel
sektörün gitmediØi yere devlet desteØi
için kuruldu. Yatàràmlarà desteklemenin dàĀànda faizsiz olmasàydà en önemli özelliØi.
Çatàsàna da Türkiye’de ilk defa “Faizsiz Banka” yazdàrdàk. Çok çetin bir mücadele içinde
SanayileĀme çalàĀmalaràmàzà yürütüyorduk.
Benim eksiklikleri dile getirmem üzerine Hocamàz, ‘Tenkit etme Zeki! Malzememiz bu
kadar. Kàràk tuØla ile köĀeyi çàkacaksàn' dedi.
Ben kàràk tuØla ile köĀe çàkmanàn ne kadar zor
olduØunu anladàm.
Hocamàz, biz temeli atalàm, millet buna yàllar
sonra da olsa sahip çàkacaktàr diyordu. AØàr
Sanayi kitabànà bastàrmamàz bile olay oldu.
Bakan deØiĀti, Orhan Alp Sanayi Bakanà
oldu. Beni aradà, daØàtma diye. Ben de her akĀam arabamàn aldàØà kadar Hocamàza götürüp
daØàttàràyordum.
Fikret Uslu
(TUSAŞ Mühendislik Grubu Başkanı)
"60 uçağı yerli yapmak için
başladık"

T

ürk Uçak Sanayii 1912’lerde baĀlamàĀ,
kendi uçaØànà üretme Osmanlà döneminde aranmàĀ. Cumhuriyet döneminde Vecihi

5

0 yàl muhafazakar kesimlere mesafeli
olan CHP ile ßslami söyleme sahip MSP
arasànda bir koalisyon kurulmuĀtu. Tecrübemiz yoktu ama bilgi, aĀk ve kardeĀlik, irade
vardà. O dönem adà aØàr sanayi idi ama aØàrlàØà döküm deØildi. Yükte haŅf pahada aØàr
olan elektronik sanayi, telefon sanayi gibi birçok müesseseler kuruldu. TEMSAN, Türkiye
Elektrik Makinelerà Sanayi gibi. Türkiye bir
Kore deØil ama potansiyeli Kore’den kat kat
üstün olan ülke. Ama Türkiye’nin düĀmanà,
Yeniden Büyük Türkiye olmasà halinde Büyük ßsrail’in kurulamayàĀàdàr. Bu anlayàĀ doØrultusunda bütün dünya tek merkez olmuĀ.

Bütün bu anlayàĀa raØmen 200 tane sanayi
tesisisin temeli atàldà. Ankara Palas, bir aØàr
sanayi koordinasyon merkezi haline getirildi.
1977 baĀànda CIA gelip Demirel ile konuĀmasaydà ve o hükümet düĀmeseydi Erbakan
Hoca 5 yàlda Türkiye’nin sanayileĀmesini
tamamlardà. Bugün Türkiye’de bu iktidar ve
bundan önceki iktidarlar iĀbaĀàna geldiyse bu
Erbakan Hocanàn çalàĀmalarànàn ürünüdür.
ÖØleden sonra tüm gün süren panelin ikinci bölümünde ise ßnönü Üniversitesi'nden
iki akademisyen Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’àn DàĀ Politika Vizyonu üzerine
çalàĀmalarànà anlattàlar.

dünyasànà deØiĀtirdi. Sadece söylemedi uygulamaya da geçirdi. Zaten vizyonun baĀaràsà
buradan kaynaklanàyor. Türkiye’yi küresel
bir aktör yaptà. Türkiye gücünün farkàna vardà. Türkiye Cumhuriyet’le birlikte geçmiĀini
reddince gücümüzün yüzde 90’à gitmiĀti. BaràĀànca Türkiye’ye yüzde 90 bu güç geri geldi. Erbakan’la birlikte Batànàn iki yüzlülüØü
bu toplumda daha iyi anlaĀàldà. Türkiye lider
ülke rolünü benimsedi ve dàĀ politikasànà bu
esasa göre dizayn etmeye baĀladà.

Dr. Işıl Arpacı
(İnönü Ünv. Öğretim Üyesi)
"Irkçı Emperyalizm ve
Demokratur kavramlarını o
kazandırdı"

Doç. Dr. Abdulkadir Baharçiçek
(İnönü Ünv. Öğretim Üyesi)
"Erbakan geçmişimizle barıştırdı,
Türkiye yüzde 90 güç kazandı"

B

atànàn baĀkentlerinde alànan kararlarà
dàĀ politika diye uygulayan hükümetler
ve dàĀ politikanàn olduØu bir dönemde Prof.
Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye ve ßslam

E

rbakan Hoca hakkànda akademik çalàĀma
yapan Dr. IĀàl Arpacà kendisiyle görüĀmeye giderken, “Seninle konuĀur mu, elini
sàkar mà, yüzüne bakar mà” diyorlardà. Odaya
girdim. Masaya tutunarak ayaØa kalktà. Büyük bir nezaketle önünü ilikledi ve hoĀ geldiniz dedi.
Arpacà, “GördüØüm nezaket karĀàsàndaki
heyecandan uzun süre konuĀamadàm. Necmettin Erbakan’à akademik olarak çalàĀmaya
baĀlayànca zamanla sizin her Āeyiniz haline
geliyor. Hayatànàzà kapsàyor. Erbakan'àn aslànda Türk siyasetindeki en önemli rolü; bir
düĀünce sistemini alàp iktidara taĀàmasà ve bir
ideoloji olarak geriye bàrakmasà. Çok partili
dönemde böyle bir siyasal lider yok. Laiklik
anlayàĀànà yeniden sorgulattà. Türkiye’nin
bugün yeni yeni konuĀmaya baĀladàØà terör
sorunu için, 1990’larda, 'Kürtler kendi ana
dilini konuĀsun, eØitim kurumlarànà kursun'
diyordu. Erbakan, tarihi sorumluluklaràn önüne koyduØu büyük vazifeyi yüklenip, büyük
çàØàr açan bir liderdir." sözleriyle sunumunu
yaptà.

YOLA ÇIKMIŞTIK. SAMSUNG'UN BÜYÜKLÜĞÜ 200 MİLYAR $
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Küçük kahramanların
büyük hayal gücü
1998 yılından itibaren dünya genelinde 200.000'den fazla çocuğa ulaşan FIRST® LEGO® League (FLL) ülkemizde "Bilim Kahramanları Buluşuyor" adı altında düzenleniyor. Çocukların içlerindeki mucidi dışarı çıkarmanın bir yolunu sunan Bilim Kahramanları’nın yerel turnuvaları Ankara, Gaziantep, İzmir ve İstanbul’da
İ
gerçekleşti. OSTİM’in desteklediği turnuvaya katılan tek devlet okulu Polis Amca İlköğretim Ok
kulu öğrencileri Çankaya Üniversitesi’ndeki performanslarıyla İlham Verici Takım Ödülü’nü aldı.
“Toplum KahramanlarÜsÜnÜz”
rÜsÜnÜz”

ß

lk olarak 1989 yàlànda, teknoloji ve bilim
alanànda topluma yararlà liderler yetiĀtirmek üzere programlar geliĀtirmek için
Dean Kamen tarafàndan kurulan FIRST®
LEGO® Ligi (FLL), ülkemizde bu sezon
9. yaĀànà kutluyor. Ülkemizde“Bilim Kahramanlarà BuluĀuyor” ismiyle düzenlenen
organizasyona bu sezon 23 ilden, 146 takàm
katàldà. Her yàl belirlenen evrensel bir tema
kapsamànda mühendislik problemlerini çözen
çocuklar için bu seneki konu ise “YaĀlanan
Nüfusa Genç Çözümler.” olarak belirlendi.
ßlk yerel turnuva 16 ÿubat 2013 tarihinde,
Çankaya Üniversitesi'nde yapàldà. 9-16 yaĀ
arasà genç mucitler, takàmlaràyla birlikte
“YaĀlanan Nüfusa Genç Çözümler" temasà
kapsamànda projelerini sundu. Ankara etabànda 9 ilden 230 genç mucit yaĀlàlaràn gündelik
hayatànà kolaylaĀtàrmak adàna hayal güçlerini
konuĀturdu. ÖØrenciler iki alanda hünerlerini
sergiledi. ßlk olarak “YaĀlanan nüfusa genç
çözümler” temalà mekanik sorunlarà 2,5 dakikada çözebilen otonom robotlar tasarlanarak programlandà. ßkinci adàmda yakàn çevrelerindeki büyükleriyle görüĀen öØrenciler
sosyal sorumluluk projesi hazàrladàlar ve jüri
karĀàsàna çàktàlar.

‘’Yaílanmak yeni bir iíe baílamak ve
yeniden doðmaktÜr’’
OSTßM’in desteklediØi, turnuvanàn tek devlet
okulu olan Polis Amca ßlköØretim Okulu Ankara Ņnalinde ßlham Verici Takàm Ödülü’nü
aldà. Çinçin’deki okul “YaĀlanmak yeni bir
iĀe baĀlamak ve yeniden doØmaktàr” sözüyle
proje sürecine dahil oldu. Bilim Kahramanlarà DerneØi Yönetim Kurulu BaĀkanà Hakan Habib “Devlet okullarànàn katàlàmànà her
yàl arttàrmak için çalàĀàyoruz. Katkàlarà için
OSTßM’e teĀekkür ediyorum. Eminim birçok
kuruma ilham olacaksànàz” dedi.
Ankara Ņnalinde ÿampiyonluk Ödülü “Yoroz” takàmànàn oldu. Proje Jürisi Ödülü “Kara
Ejderler”, Öz DeØerler Jürisi Ödülü “Legomaya Mania”, Robot Tasaràm Jürisi “Apollo
55”, Robot Performans 1.lik Ödülü “Robitek”, AraĀtàrma Ödülü “Sadeyn”, Takàm
ÇalàĀmasà Ödülü “Roboking”, Robot Performans 2.lik Ödülü “Robotek”, Mekanik Tasaràm Ödülü “Robozon Sàrma”ya verildi. ßlk
8’e giren ekipler turnuvanàn ßstanbul ayaØàna
gitme hakkà kazandà.

Polis Amca ekibi projelerini
ini tanàtmak
tesi Rektörü
amacàyla Ankara Üniversitesi
ret etti. ProProf. Dr. Erkan ßbiĀ‘i ziyaret
jenin sosyal sorumluluk baØlamànda
ren Rektör
öncü olduØunu dile getiren
rgiledikleßbiĀ, Polis Amca ekibini sergilediklelayà tebrik
ri takàm çalàĀmasàndan dolayà
anlarà çok
etti. ßbiĀ, “Bilim Kahramanlarà
manda siz
güzel bir slogan, aynà zamanda
nàz, toplutoplumun da kahramanàsànàz,
n bilimde
mun kahramanà olmak için
ràlà olmak
de, sosyal alanda da baĀaràlà
amladàktan
zorundasànàz. Bunlarà tamamladàktan
am ‘toplum
sonra bence, en üst makam
kahramanà’ olmak” dedi. ÖØrenciler
rà gösteriyi
daha sonra hazàrladàklarà
si ile Polis
sundu; Ankara Üniversitesi
nun kardeĀ
Amca ßlköØretim Okulu’nun
undular.
okul olmasà önerisinde bulundular.

ARGE projesine dönüítürülmesi
ítürülmesi
için çalÜíÜlacak
kulu öØrencileriPolis Amca ßlköØretim Okulu
kleri robot giysinin turnuva için geliĀtirdikleri
Ātürülmesi hedefnin Ar-Ge projesine dönüĀtürülmesi
ne bir dàĀ iskelet
leniyor. Elbiselerin üzerine

gibi giyilebilecek Āekilde tasarlanan robot
giysi, 8 motor ve 16 algàlayàcàyla çalàĀàyor.
Giysideki 8 motor, diz, dirsek gibi ana eklem
noktalarànda bulunuyor. Bunlar, yaĀlàlaràn
dirseklerini ve bellerini hareket ettirdiØinde
eklemlere ek kuvvet saØlàyor. Robot giysinin
üzerinde, tablet, sesli komut sistemi, telefon,
bluetooth da yer alàyor.
Polis Amca Ortaokulu Teknoloji ve Tasaràm
ÖØretmeni Seraceddin Gürbüz, Türkiye'de
yaĀlàlaràn yaĀam kalitesinin düĀük olduØunu
buna çözüm üretmek için yaptàklarà araĀtàrmada, Japonlar'àn 2008 yàlànda yaĀlàlara destek için robotik bir giysi ürettiØi gördüklerini
anlattà. Bu robottan esinlenerek, yaĀlàlaràn
gücünü artàrmaya yönelik olarak öØrencilerin
bir robot tasarladàklarànà belirten Gürbüz, dàĀ
bir iskelet Āeklinde giyilen robotun kiĀinin ek-

lem yerlerine
sabitlendiØisab
ni vve üzerinde bulunan
8 motorun
eklemlere
destek saØladest
dàØànà ifade
dàØà
etti.
Projenin giProj
riĀimcilerle
buluĀmasà için
buluĀm
ÜniAnkara
versitesi YaĀlàlàk
ÇalàĀmalarà UyguÇalàĀmalar
AraĀtàrma
lama ve A
Merkezi
((YAÿAM)
Müdürü Prof. Dr. Emiokul yönetine Özmete ok
öØrenciler ile
cileri ve öØre
Vakfà, TürkiOSTßM Vak
ye GiriĀim vve GeliĀim
Teknolojileri DerneØi
Teknolojiler
yöneticileri Ankara
Üniversitesi'nde düÜniversitesi'n
toplantàda bir
zenlenen topl
Emine Özaraya geldi. E
''GeleceØin yapàmete, ''Gelece
için bu tür
landàràlmasà iç

Ņkirlere ihtiyaç var. Bu proje geleceØin ürünü. YaĀlàlaràn ve evde yalnàz yaĀayanlaràn nüfusu giderek artàyor. Bunun için evde bakàmda yenilikçi çözümlere ihtiyaç var. Türkiye'de
de bu Ņkirler mutlaka geliĀtirilmeli. Bu tip
ürünlere hem Türkiye hem Avrupada çok ihtiyaç var'' dedi.
OSTßM Vakfà Genel Sekreteri Gülnaz KaraosmanoØlu da çocuklaràn proje geliĀtirme
yönteminin öØrenmelerinin çok önemli olduØunu ifade ederek, çocuklarà desteklemek
adàna bunu Ņrmalaràna sunacaklarànà ve devam ettirmeye çalàĀacaklarànà belirtti. Türkiye GiriĀim ve GeliĀim Teknolojileri DerneØi
BaĀkanà ßffet Kaya Erçil ise bunun bir Ar-Ge
projesi haline dönüĀtürülmesi için çalàĀacaklarànà belirterek, prototip hazàrlanàrken
OSTßM merkezin buna destek olacaØànà dile
getirdi.
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ANKÜTEK sanayici ve akademisyen
arasında köprü olacak
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (ANKÜTEK) 2007’de ticari kişilik kazanarak 2010 yılının başından itibaren
girişimcilerin hizmetine açıldı. Ankara Üniversitesi’nin öğretim üyelerince gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, bilgi ve akademik alandaki
birikimi, üniversite olanaklarını üniversite-sanayi işbirliği anlayışıyla
ülkemizin gelişme ve kalkınmasına sunmayı hedefleyen ANKÜTEK;
firmaların, OSTİM OSB ve diğer güçlü çalışma ortaklarının güçlerini birleştirebilecekleri somut projeleri hayata geçirmek istiyor. Genel Müdür
Yusuf Akgündüz, “Ülkemizin gelişimi için teknokentlerin hem birlikte
çalışması hem de birbirlerini geliştiren rekabet içinde olması gerekir.”
dedi.

4

2 Ņrmanàn kayàtlà olduØu Kurum, bu
doØrultuda 5 ana baĀlàØa odaklanmàĀ
durumda: SaØlàk ve Medikal Teknokent, Taràm Teknokenti, Mühendislik Bilimleri Teknokenti, EØitim ve DanàĀmanlàk,
SertiŅkasyon konularànda projelere açàk
olduklarànà dile getiren Genel Müdür Yusuf
Akgündüz, ANKÜTEK’in iĀin bir parçasà
olacaØà, alanà kiralayan, bu alanda ideal hizmeti sunup para kazanacaØà bir yapàdan ziyade, ülke ihtiyaçlarànàn belirlendiØi, bunlaràn
karĀàlanmasà için projelerin oluĀturulduØu ve
bu projelerin çàktàlarànàn ticari ortaØà olacak

bir yapà oluĀturmak istediklerini kaydetti.
Akgündüz, “Zor bir yol ama imkânsàz deØil.
HedeŅnizi koyup yollarà, aktiviteleri doØru
tanàmlarsanàz, bunu gerçekleĀtirmemeniz
mümkün deØil” dedi.
Profesyonel kariyer geçmiĀindeki deneyimini ANKÜTEK’in ve GölbaĀà’nàn geliĀimine,
doØru tepkiler alànmasàna taĀàmak isteyen
Yusuf Akgündüz, üniversite-sanayi iĀbirliØinin üretim ve ekonomik kalkànma seviyesini
artàracaØànà, bunun son derece önemli olduØuna iĀaret etti.

OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, Denetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan,
OSTßM Yöneticileri ve küme yetkilileriyle
bir araya gelen Akgündüz, özellikle teknolojik taràm makinelerinde dàĀa baØàmlàlàØàn
neticesinde oluĀan 700 milyon EURO’luk
ithalat kaybànàn kademelerle kazanç hanesine aktaràlabileceØi; milli ilaç ve aĀà üretimi
ve ilgili proseslerin ihtiyaç duyduØu makine
ve teçhizatin ülke kaynaklarà ile saØlanmasà
durumunda bu kazancàn sadece ülkemizin
kullanàcà kimliØi ile 1 milyar 500 bin EURO
seviyelerine çàkabileceØi bilgisini aktardà.
Uluslararasà stratejilerin bundan sonra enerji
ve gàda üzerine yoØunlaĀacaØànà ifade eden
Akgündüz, “Bu konudaki bilgi birikimimizi
ve güçlü akademisyen, bilim adamà potansiyelimizi üretim pratiØi olan müteĀebbisle
bir araya getirmemiz gerekiyor. ” Āeklinde
konuĀtu.

Ortak çalÜíma ve rekabet

OSTùM heyetine Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliûtirme Bölgesi Yönetici A.ú. hakkönda bilgiler
veren Genel Müdür Yusuf Akgündüz üniversite-sanayi iûbirliøinin üretim ve ekonomik kalkönma seviyesini artöracaøönö belirterek teknokentlerin mutlaka branûlaûmasö gerektiøini söyledi.

Ülkemizdeki teknokentlerden beklentilere
bakàldàØànda; ihtiyacàn karĀàlandàØà, katma
deØerin yaratàldàØà, bir yerden taĀàma deØil de
özgün çalàĀmalar yapmak, yurtiçi kadar yurtdàĀànda da müĀteri oluĀturmak, bilim üretmek, ürettiØimiz bilimi ihtiyacàn gerektirdiØi
Ar-Ge’ye dönüĀtürüp bunu ticaretleĀtirmek
ve pratiØe dökecek kadar kàsa yollarà bulabilmek Āeklinde baĀlàklaràn ilk sàrada belirdiØini

Ankara Ünv. Mühendislik Fakültesi OSTİM’li sanayicileri dinledi

Ü

niversite Sanayi ßĀbirliØi ithalatàn
önüne geçmede, üretimde teknolojiyi geliĀtirmede, küresel rekabette
ve birçok konuda ekonomiye katkà saØlàyor.
Artan ithalatàn önüne geçilmesi için üretim
ve sanayide yapàlmasà gereken yatàràm alternatiņeri ve çözüm önerileri sàk sàk gündeme
gelen konulardan biri. Çözüm üretiminde
önemli aktörlerden biri de üniversiteler.

Üretimde verimi artàràlmasà, Türk sanayinin
küresel rekabette daha güçlü olabilmesi ve
akademik bilgilerin sahaya taĀànmasà amacàyla küme çalàĀmalarà baĀta olmak üzere
bir çok alanda ortak etkinliklere imza atan
OSTßM, üniversitelerin sahaya inmesi amacàyla paylaĀàmlarànà devam ettiriyor.
OSTßM Yenilenebilir Enerji Kümesi ve
Çevre Teknolojileri Kümesi; üniversite-

lerle iĀbirliklerine hàz verilmesi amacàyla
Ankara’da ki eØitim kurumlarà ve akademisyenlerle sanayicileri bir araya getirmeye
baĀladà.

söyleyen Akgündüz, “Bunu da deØerlendirecek olursak; teknokent yönetimlerinin bunda
etkisinin çok fazla olduØunu görüyoruz. DiØer yandan, katàlàmcà Āirketlerin öz deØerlendirme yapmasà ve teknokentlerin mutlak
surette branĀlaĀmasà gerekiyor; bu bazen
bölge ihtiyaçlaràna yönelik olabilir, bazen kurulduØu bölgedeki üniversitelerin teknik veya
bilimsel gücüne yönelik olabilir.” dedi.
Ülkemizin geliĀimi için teknokentlerin hem
birlikte çalàĀmasà hem de birbirlerini geliĀtiren rekabet içinde olmasà gerektiØini anlatan
Yusuf Akgündüz sözlerini Āöyle sürdürdü:
Rekabeti kooperatif çalàĀmanàn önüne alàrsak
hiç beklemediØimiz hayal kàràklàklaràyla karĀàlaĀabiliriz. Önce kooperatif çalàĀma, ondan
sonra rekabetçilik. Rakipsizlik de sizin geliĀim sürecinizi yavaĀlatàr, bazen ihtiyaç bile
doØurmaz. Rekabetin oluĀturduØu
tüm geliĀim yapàlarànàn bir arada
çalàĀàp hizmet
edeceØi bünye
ülke menfaatidir.
Yusuf Akgündüz
ANKÜTEK Genel Müdürü

Programàn diØer kàsmànda yapàlan toplantàda akademisyenler kendi bölümlerini ve
yapàlan çalàĀmalarà sanayicilere tanàtarak
üniversitenin kapàlarànàn OSTßM’li sanayicilere her zaman açàk olduØunu, sanayicilerin ihtiyaçlarà için iĀbirliklerine açàk olduklarà mesajànà verdiler.

2013 yàlànàn ilk buluĀmasà, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile gerçekleĀtirildi. 21 ÿubat 2013 tarihinde OSTßM OSB
MüdürlüØü binasànda gerçekleĀen toplantàda Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öØretim üyeleri küme üyesi Ņrmalar ile
bir araya geldi. Mühendislik Fakültesi’nin
bütün disiplinlerinden katàlan akademisyenler, yapàlan sunumlar ile OSTßM’i ve
kurumlarànà tanàdàlar.
Konuklar toplantànàn ardàndan OSTßM’li
Ņrmalarà yerinde ziyaret etme Āansà buldu.
Küme üyesi Arges Aràtma ve Makine ile
Özdekan Kauçuk Sanayi Ņrmalarànda incelemelerde bulunan heyet, iĀletmelerin sunduklarà üretim ve hizmetler hakkànda bilgi
aldà.

Program sonunda OSTùM Yenilenebilir Enerji
Kümesi ve Çevre Teknolojileri Kümesi Yön. Kur.
Baûk. Yaûar Çelik taraföndan, Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Adöna Dekan Prof. Dr. Ali
Ulvi Yölmazer’e teûekkür plaketi sunuldu.
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“Teknokentlerden yararlanılmalı”

KISA
KISA

OSTİM ODTÜ Teknokent’te bulunan Ertunç Özcan Medikal Cihazlar firması; yüzde 100 yerli olarak yoğun bakım bebek küvözleri, fototerapi cihazları, anestezi cihazlarının Türkiye'de ki tek üreticisi konumunda. Ülkemizde bir çok cihazın da Ar-Ge çalışmalarını yürüten firma Ankara ve OSTİM’deki üreticilere destek vermek
istiyor. Genel Müdür İbrahim Çetinkaya, firmaların teknokentlerden yararlanması gerektiğini ifade ediyor.

Ürdün Yenilenebilir Enerji
Projeleri

A

r-Ge çalàĀmalarà Ņrmalaràn gelecekte rekabet edebilmeleri
için gerekli koĀullaràn baĀànda
geliyor. Medikal; dünyada teknoloji
gereksinimi ve geliĀmiĀliØi olarak savunmanàn ardàndan geliyor. Ülkemiz
sanayisinde geliĀtirilmesi gereken noktalardan biri de elektronik; donanàm ve
yazàlàmàn tasaràm ve üretim hizmeti.

Ertunç Özcan Medikal Cihazlar, medikal sanayisindeki tecrübesi ve teknolojik geliĀmiĀliØini
diØer sektörlere aktarmak amacàyla OSTßM
ODTÜ Teknokent’te savunma, biliĀim, test
sistemleri ve veri iĀleme sektörlerine “elektronik tasaràm ve üretim hizmeti” sunuyor.

“HazÜr donanÜmlar kullanÜcÜ
ihtiyacÜnÜ karíÜlayamÜyor”

PLC gibi hazàr donanàmlar, her isteØinize karĀàlàk vermediØi gibi her gereksinim için de ayràca donanàmlar satàn
almanàzà gerektiriyor. En önemlisi
de ürün sizin ürününüz deØil PLC ile
tasarlanmàĀ dàĀa baØàmlà olduØunuz
bir ürün haline geliyor. SunduØumuz
elektronik tasaràm ve üretim hizmeti
ile teknolojik ihtiyaçlarànàz donanàm
ve yazàlàm alanlaràndan
tamamàyla karĀàlanacak,
ürünün teknik servis bedelleri inanàlmaz bir oranla düĀecek ve ortaya çàkan
ürün yüzde 100 sizin ürününüz olacaktàr.” dedi.

İbrahim Çetinkaya

17 çalàĀanàyla 5 mühendislik grubunda faaliyet gösteren, Ņrmanàn Genel Müdürü
ßbrahim Çetinkaya ürünlerdeki hazàr donanàmlaràn kullanàcàlaràn isteklerine tam anlamàyla karĀàlàk veremediØini, her gereksinim
için de ayràca donanàmlar satàn alànmasà gerektiØine dikkat çekiyor. Yüzde 100 yerli üretim gerçekleĀtirdiklerini belirten Çetinkaya,
“Sanayimizin eksiklerinden olan elektronik
(donanàm–yazàlàm) tasaràm ve üretim hizmeti, hazàr olarak kullandàØànàz donanàm ve yazàlàmlara göre hem ekonomik olarak hem de
teknik servis aĀamasàndaki esnekliØi ile üreticilere büyük bir rahatlàk sunuyor. Kullanàlan

Üreticilerin hali hazàrda
varolan projelerindeki tasaràm deØiĀikliklerinde deØil, tasaràmàna yeni baĀlayacaØà çalàĀmalarànda proje baĀlangàcàndan proje sonucuna destek vermek istediklerini kaydeden
Çetinkaya sözlerini Āöyle sürdürdü: Elektronik sektöründe tabiri yerindeyse dededen
kalma teknikler kullanàlàyor; 4-5 yàl geriden
takip ediliyor. Teknokentler çok iyi bir fàrsat,
yeteri kadar yararlanàlmasà lazàm. Kamunun
da yerli üreticiyi desteklemesi adàna alàmlarànda yüzde 15 Ņyat avantajànà kullanàmasànà
bekliyoruz.

Su arıtma teknolojilerinde tescilli marka
1

992‘den bu yana OSTßM’de faaliyetlerini devam ettiren Makro Çevre Koruma
Ltd. ÿti. atàk su, temiz su ve kimyasal su
aràtma sistemlerinin tasaràmà, mühendisliØi,
üretimi, montajà, otomasyonu
ve iĀletilmesini gerçekleĀtiriyor.

20 yàlà aĀkàn tecrübe ve bilgisiyle kendine
oldukça güvenmekte. Bir aile ortamànàn yaratàldàØà Āirket, Ostim çevresinde çalàĀanlaràna saygàlà, dürüst ve eĀit davranàĀlarày-

ßmalatlarànà OSTßM’deki 750
m2 kapalà alanà bulunan fabrikasànda yapan Ņrma uluslar
arasà projelerde de adàndan söz
ettiriyor.
Pazarlamasànà yaptàØà su saflaĀtàrma sistemleri, klorlama
üniteleri,
dozlama-besleme
pompalarà ve diØer
birçok
endüstriyel ekipmanlar ve
enstrümanlarla,
ürün gamànà geniĀleten Makro Çevre
Koruma,
tescilli
Şölen Şen
ürünü olan BioMak Paket Atàk Su
Aràtma Tesisleri’yle evsel ve endüstriyel
atàk sularànà geniĀ bir kapasite aralàØànda
aràtabiliyor.
BitirdiØi ve devam etmekte olan iĀlerinin
%95’i ihracat olan Makro Çevre Koruma,

la, güvenilirliØi ile tanànàyor.
Sistemlerin büyük bir çoØunluØunun müĀteriye özel olarak tasarlanàp üretilmekte
olduØunu belirten Genel Müdür ÿölen ÿen,
“ßĀçisinden mühendisine, bütün çalàĀanlaràmàzda bulunan sorumluluk duygusu, ta-

saràm kabiliyeti, pozitif müĀteri iliĀkileri,
yerli ve uluslararasà sektörde üstün kalite
anlayàĀà ve
mükemmel
son
ürün
hedefimiz
bizi pazardaki ‘en iyi
seçim’ yapmaktadàr.”
dedi.
Firmanàn üretim programànda
bulunan baĀlàca ürünler: Paket atàk su aràtma tesisi, paket
su&iĀlenmiĀ su aràtma tesisi,
grab tip kaba àzgara, çok tàrmàklà kaba àzgara, kablolu kaba
àzgara, helezonlu tambur àzgara, döner elekli àzgara, àzgara
presi, yàkamalà àzgara presi,
kanal ve, duvar tip penstock,
stoplog, savak tip penstock, düĀey ve yatay
milli yüzeysel aeratör, sabit köprülü çamur
sàyàràcà, döner köprülü çamur sàyàràcà, çamur yoØunlaĀtàràcà, mekanik çamur yoØunlaĀtàràcà, belt ve Ņlter press, hàzlà ve yavaĀ
karàĀtàràcà, polimer hazàrlama ünitesi, yaØ
ve gres ayàràcàsà.

Ürdün Enerji Bakanı Alaa Batayneh
yaptığı açıklamada; Krallığın süregelen
enerji krizini hafifletme çabaları
kapsamında, yenilenebilir enerji
projelerinin özel sektör aracılığıyla
yapılması konusunda planlama
yapıldığını ifade etti.

Rusya Demir-Çelik Sektörü
Yatırımları
Dünyanın önde gelen entegre çelik
üreticilerinden Rusya merkezli
Severstal, 2013 yılında uzun vadeli
büyüme stratejisi dahilinde toplam
1,3 milyar dolar yatırım yapmayı
planladığını açıkladı. Buna göre
Severstal 2013 yılında Rusya'daki çelik
birimi için 704 milyon dolar, hammadde
birimi için 525 milyon dolar, Kuzey
Amerika'daki çelik birimi için ise 107
milyon dolar yatırım yapacak.

Çin İran'daki hızlı tren
projesine katılıyor
Çin İran'daki hızlı tren projesine
katılıyor. ABD ve Avrupa Birliği'nin
(AB) İran'a nükleer programı nedeniyle
uyguladıkları yaptırımlarını sıkılaştırma
kararının ardından Çin, İran'ın hızlı
tren projesinde yer alacağını açıkladı.
1 milyar dolarlık proje için Çin Devlet
Konseyi onay verdi. IMF verilerine
göre, 1990 ve 2012 yılları arasında,
Çin ve İran arasındaki ikili ticaret 335
milyon dolardan 37 milyar dolara çıktı.
Çin ürünlerinin, İran'a Birleşik Arap
Emirlikleri üzerinden sevki dâhil edildiği
takdirde, rakamın daha da yüksek
olabileceği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu, Çin'e
antidamping incelemesi
başlattı
Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal, dış
çapı 406,4 mm'den fazla dikişsiz çelik
borulara yönelik antidamping vergisi
incelemesi başlattığını açıkladı. Süreç,
Avrupa Birliği Dikişsiz Boru Sektörü
Savunma Komitesi tarafından yapılan
bir şikâyet sonucu başlatıldı. Şikâyet
başvurusunda, incelemeye konu olan
ürünün ithalatındaki mutlak artışın yanı
sıra pazar payında da artış olduğuna
dair kanıtlar sunuldu. İncelemenin, 15 ay
içinde tamamlanması bekleniyor.

Almanya AB-ABD STA'sına
sıcak bakıyor
Almanya Ekonomi Bakanı Philipp
Roesler, Avrupa Birliği ve Amerika
Birleşik Devletleri arasında kapsamlı
bir okyanus ötesi serbest ticaret
anlaşmasının imzalanmasını istediğini
ve bunun bazı Güney Avrupa ülkelerinin
kısıtlı ticaretinden çok daha yararlı
olacağını belirtti.
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ABD’de Kümelenme
Modelleri

K

ümelenme kavramà 1890’là yàllardan
bu yana tartàĀàlmaktadàr. BaĀta Amerika BirleĀik Devletleri ve Avrupa
ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerinde
baĀaràlà bir bölgesel kalkànma aracà olarak
görülmektedir (1). Son yàllarda ülkemizde de
kalkànma politikalarànàn baĀànda gelen kümelenme stratejisi; DPT, Sanayi BakanlàØà ve
Ekonomi BakanlàØà gibi kurumlar tarafàndan
çeĀitli bölgelerde uygulanmaya baĀlanmàĀtàr.
Kümelerin oluĀumunda, aynà ya da benzer
sektörde çalàĀan Āirketler, uzmanlaĀmàĀ tedarikçiler, hizmet saØlayàcàlarà aynà coØrafyada
faaliyet gösterirler. Kümelenmenin amacà
Āirketlerin rekabet düzeyini, verimliliØini artàrmak, aynà zamanda hem bölgesel, hem de
küresel anlamda Āirketlerin rakipleriyle mücadele etmelerini saØlamaktàr. Kümeler, yeni
teknoloji, teknoloji transferi ve ticarileĀmenin
kolaylaĀtàràlmasà amacàyla üniversiteler ve
özel sektör arasàndaki güçlü ortaklàklar oluĀturulmasànà saØlar. Aynà zamanda kümeler,
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bölgesel ekonomilerin performansànà anla- çalàĀmasà kümelenme süreci baĀladàktan sonmak ve geliĀtirmek için temel örgütsel birim- ra koĀullara göre yapàlmaktadàr. Sektöre özel
dir. Kümelerin geliĀtirilmesi ve yükseltilme- yapàlan ihtiyaç analizi kümenin, dolayàsàyla
sinde hükümetlere, yerel yönetimlere, ticaret sektörün geleceØine àĀàk tutmasà açàsàndan olodalaràna, Āirketlere ve diØer kurumlara çok dukça önemlidir. Aynà zamanda kümenin ömbüyük görevler düĀmektedir. Kümelenmenin rünün uzun olmasànà saØlar. Amerika BirleĀik
baĀaràlà olabilmesi için giriĀimlerin makroe- Devletleri’nde kümenin tanàmlama süreci
konomik istikrara, planlà
standart deØildir. Bireysel
özelleĀtirmeye, iĀ yapma
Amerika Birleşik Devletleri’nde
ekonomik danàĀmanlar ve
maliyetlerinin azaltàlmasà- kümelenmenin temel noktalarından
araĀtàrmacàlar kendi yönna ve istikrarlà ekonomik
biri de kümelenme için önceden bir
temlerini geliĀtirerek küpolitikalara ihtiyacà vardàr.
analiz çalışması yapılmamasıdır.
melerini tanàmlarlar. Tüm
Bunun sebebi her sektörün kendine
küme analizi NAICS*
Kümelenmeyi
anlamak
göre dinamiklerinin bulunmasıdır.
veya giderek SIC** kodiçin çok uzaØa bakmaya
larà gibi endüstriyel sànàfgerek yok. Kümelenme günlük hayatàmàzàn
landàrmalara göre, yerel ve bölgesel istihdam
hemen her yerinde bulunmaktadàr. ÖrneØin,
modellerinin deØerlendirilmesine dayanàr (2).
bir süpermarkete gittiØinizde aynà cins ürünKümeler, sanayinin geliĀimini izlemek açàsànlerin her zaman aynà ya da birbirlerine yakàn
yerlerde bulunduØunu görürsünüz. Et, sebze, dan da istatistikî bilgi saØlayan önemli veritameyve sularà, tahàl, temizlik ürünleri, vb… banlarà haline gelirler.
Siz markete girdiØinizde belki de sadece ekmek alàp çàkmayà planlàyorsunuz. Ancak kasaya giderken çikolata reyonundan geçmek
zorundasànàz, ister istemez çikolatalar ilginizi
çeker ve bilinçaltànda satàn alma duygusunu
tetikler. Bu örnekte olduØu gibi kümelenme
sayesinde üreticilerin satàĀlarà ve piyasada
güçleri artar.
Kümelenmenin bölgesel kalkànma aracà olarak en yoØun ve verimli kullanan ülkelerden
biri de Amerika BirleĀik Devletleri’dir. Amerika BirleĀik Devletleri’nde kümelenmenin
temel noktalaràndan biri de kümelenme için
önceden bir analiz çalàĀmasà yapàlmamasàdàr.
Bunun sebebi her sektörün kendine göre dinamiklerinin bulunmasàdàr. Bu dinamikler:
Sektörel teĀvikler, coØraŅ konum, üretimdeki
farklàlàklar, maliyetler vb… Bu nedenle analiz

Kümelenmenin
Amerika
BirleĀik
Devletleri’nde güçlü olduØu diØer bir alan
ise (American Cancer Cluster) Amerika Kanser Kümelenmesidir. Günümüzde 100'den
fazla farklà kanser çeĀidi bulunmaktadàr. (3)
Kanserle mücadelede Amerika Kanser Kümelenmesi Ar-Ge üzerine çok büyük bütçeli
araĀtàrmalar yürütmektedir. Amerika Kanser Kümelenmesi yapàlan çalàĀmalarà küme
üyeleri ile paylaĀarak, üyelerinin aynà Ar-Ge
çalàĀmasànà tekrar yapmalarànà engelleyerek
hem zaman hem de bütçe tasarrufu yapmaktadàr. Bu da hem zaman, hem maddi tasarruf,
hem de araĀtàrmalaràn daha hàzlà ilerlemesini
saØlar.

*NAICS: North American Industry ClassiŅcation System (Kuzey

Ülkemizde son yàllarda bölgesel kalkànma
modeli olarak tercih edilen kümelenme modelleri hem birbirimizle rekabet ederek kalitenin daha da yükselmesine hem de küresel
piyasalarda daha çok söz sahibi olmamàzà
saØlamaktadàr.

Amerika Sanayi Sànàņama Sistemi)

(1) Harward Business Review (www.hbr.org)

**SIC: Standard Industrial ClassiŅcation (Standart Sanayi Sànàņan-

(2) Small Business Administration (www.sba.gov)

dàrma)

(3) American Cancer Society (www.cancer.org)

Amerika BirleĀik Devletleri'ndeki kümelenme haritasàna baktàØàmàzda: Kümelenmenin
eyaletlerede, gelir düzeylerine, coØraŅ özelliklerine ve nüfus yoØunluØuna göre ĀekillendiØini görmekteyiz. Aynà yukarda verdiØim
süper market örneØinde olduØu gibi. New
York eyaletinde Ņnans, mortgage, reklamcàlàk ve yayàncàlàk kümelenmeleri, Detroit’te
otomotiv ve otomotiv yedek parça kümelenmeleri, California’da biyoteknoloji ve biliĀim
kümelenmeleri. Seattle’de uçak ve uçak yan
sanayi kümelenmeleri, Güney Florida’da ise
saØlàk teknolojileri kümelenmesi dikkat çeken kümelenmelerdir.

ABD’ de kümelenmenin en yoøun olduøu
bölgeler (kaynak: www.sba.gov)
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Büyüme, cari açık:
Kırk katır mı
kırk satır mı?

3

. çeyrek büyüme rakamlarà herkeste hayal kàràklàØà yarattà. ßç
tüketim ve özel yatàràmlar büyümeyi aĀaØàya çekti. Yani içeride talep
yok özel sektör de yatàràm yapmàyor.
Kamu ise yatàràmlarànà ve harcamalarànà artàrmàĀ. Kamu, yatàràm ve harcamalarànàn dolaylà vergi ve borcunu
artàrarak Ņnans etmekte. Bu yàlàn son
dokuz ayànda harcamalarànà eksilten
bireyler ise yaĀamlarànà devam ettirebilmek için 2011 yàlsonunda göre
2012 yàlsonu itibariyle borçlarànà 43
milyar artàràrken buna ödenen ilave
faiz 16 milyar artmàĀ olacaktàr. Buna
baØlà olarak KOBß'ler ve küçük esnaf

deki on yàlda bu savaĀ devam edecek
ve dünyada Çin yüzünden enņasyon,
geliĀmiĀ ülkeler yüzünden de reel anlamda negatif faiz ya da çok düĀük faiz
olacaktàr. Her iki durum da ülkemizin
lehinedir. Ülkemize yabancà sermaye
ya da tasarruņar
para kazanmak
Kamu, yatırım ve harcamalarının
Merkez Bankasà'nàn faiz
dolaylı vergi ve borcunu artırarak
için deØil, sadece
politikasà ise ülkemiz
finans etmekte. Bu yılın son dokuz
portföy deØerini
gerçekleri ile uyuĀma- ayında harcamalarını eksilten bireyler korusun diye gelmaktadàr. Parasà dö- ise yaşamlarını devam ettirebilmek
meye mecburdur.
için 2011 yılsonunda göre 2012
viz olan ülkeler (ABD,
DiØer taraftan bu
AB, Japonya, ßngiltere, yılsonu itibariyle borçlarını 43 milyar devasa para ve
Avusturalya) faizleri sà- artırırken buna ödenen ilave faiz 16
mal savaĀànda ülmilyar artmış olacaktır.
fàra yakàn tutarken, hatta
kemizin cari açàk
enņasyondan aràndàràliçin ihtiyacà dedàØànda negatif faiz uygularken, ma- vede kulak bile deØildir. Orta DoØu'da
liyeleri borç sarmalàna girmiĀ ülkeler siyasi kargaĀa ise iyi yönetilebilirse
dahi (ßspanya, ßtalya) düĀük faiz ile ülkemiz için bir fàrsattàr. Bu ülkelerin
hazinelerinin ve garip gurabanàn faiz bizden baĀka güveneceØi komĀu yokyükünü haŅņetirken, bizim hazinenin tur. Keza ülkemizde gittikçe pekiĀen
2012 bütçesinde 52 milyar ödemesi, siyasi istikrar ve sorunlaràn yönetilebi2013 bütçesine de 53 milyar faiz öde- liyor olmasà bir Āanstàr. Bütün bunlarà
mesi koymasà abesle iĀtigaldir.
dikkate aldàØàmàzda bu gün için ülkemizde mevduat faizlerinin %2,5, kredi
Dünyada ekonomik bir savaĀ yaĀanfaizlerinin ise %5 civarànda olmasà gemaktadàr. GeliĀmiĀ ülkeler döviz olan
rekir. Kamu ise %2 ile borçlanmalàdàr.
paralarà ile bu savaĀa katàlmàĀlardàr.
Faiz silahànà sonuna kadar sahaya sür- Cari açàØà bahane ederek faizleri yükmüĀlerdir. Çin ise bu savaĀta üretim sek tutmak abesle iĀtigaldir. Cari açàk
gücünü sahaya sürmüĀtür. Önümüz- faizle deØil uygulanan mali politikada büyümemelerine raØmen borçlarà
ve ödedikleri faiz arttà. Bu durum banka karlàlàklaràndan da yakinen takip
edilebilir. Ülkemizdeki mali mantàk
ihtiyacà olan garip gurabadan ihtiyacà
olamayanlara gelir transferine durmadan devam etmektedir.

larla engellenir. Cari açàØa neden olan
tüketim ürünlerinin ÖTV’si yükseltilir. Buradan elde edilen gelirle cari
açàk yaratan alanlara teĀvik verilir. ßç
üretim artàràlàr. Ayràca karĀàlaĀtàrmalà
üstünlüØün olduØu alanlara da teĀvik
verilerek ihraç kalemlerinin ve pazarànàn niteliØi ve niceliØi artàràlàr. Cari
açàk, ekonominin tüm àsàsànà artàran
faiz ilacà ile deØil, sorunun kaynaØànà
teĀkil eden yerlere uygun antibiyotiklerle tedavi edilir. Faiz ile cari açàØà
tedaviye kalkmak gerçek hastalàØà gizlemekten ve garip gurabadan zengine
kaynak transferinden baĀka bir Āey
deØildir.
Merkez Bankasà'nàn ve maliyenin uyguladàØà cari açàk politikasà, KOBß'lere, esnafa ve çalàĀanlara kàrk katàra ya
da kàrk satàra seçeneØinden baĀka bir
imkân sunmamaktadàr. Bunun adà da
baĀaràlà ekonomi politikasà olmaktadàr.
Büyüme olursa cari açàk, cari açàk düĀerse büyümeden fedakârlàk kàsàr döngüsü içerisindeyiz. Bunun sonucunda
varàlacak nokta hem büyüyememe
hem de yüksek cari açàk kronik hale
gelecektir. Maliye ve Merkez Bankasà acilen amentüsünü deØiĀtirmeli ve
üretimden ve emekten yana politika
üretmelidir.
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URGE projeleri firmalara cesaret aşılıyor
K
OSTñM’in 5 projesi

àsaca URGE olarak adlandàràlan Uluslararasà RekabetçiliØin GeliĀtirilmesi projeleri ülkemizde 2010/8 sayàlà
Uluslararasà RekabetçiliØin GeliĀtirilmesinin
Desteklenmesi Hakkànda TebliØ’le hayata geçmeye baĀladà. Ekonomi BakanlàØà ßhracat Genel
MüdürlüØü KOBß ve Kümelenme Destekleri
Daire BaĀkanlàØà’nàn “Proje ve kümelenme
yaklaĀàmànà esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak saØlayarak, ßĀbirliØi
KuruluĀlarànàn önderliØinde ihracat seferberliØi
baĀlatmak” vizyonuyla sürdürülen URGE çalàĀmalarà Proje Bazlà Destek Mekanizmasà olarak
da adlandàràlàyor.

Kümelenme faaliyetlerinde örnek adàmlar atan
ve öncü bir rol üstlenen OSTßM’in; Savunma
Sanayi’nde 1, ßĀ ve ßnĀaat Makineleri’nde 2,
Medikal’de de 1 URGE projesi bulunuyor.
OSSA, ßÿßM ve Medikal Sanayi Kümelenmelerinin çatàsà altànda devam eden projelerde
önemli mesafeler kat edildi. Küme koordinasyonunda yurt içi ve yurtdàĀàndaki organizasyonlara katàlan Ņrmalar yeni iĀbirliklerine ve
satàĀ aØàna katàlàrken, mevcut potansiyellerini
de güçlendirme imkanà kazanàyor.

URGE projelerinin bir araya getirdiØi Ņrmalar
yabancà pazarlara daha kolay ulaĀma, ürün geliĀtirme ve Ar-Ge perspektiŅnde yeni yatàràmlarà
gerçekleĀtirebiliyor.
Üyeleri için iĀbirliØi faaliyeti gerçekleĀtiren
Türkiye ßhracatçàlar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar BirliØi, DàĀ Ekonomik ßliĀkiler
Kurulu, ßhracatçà Birlikleri, ßl Ticaret ve/veya
Sanayi Odalarà, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji GeliĀtirme Bölgeleri,
Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel DàĀ Ticaret ÿirketleri (SDÿ) ile imalatçàlaràn kurduØu
dernek, birlik ve kooperatiņerin baĀvurabildiØi
URGE projelerinde ßĀbirliØi KuruluĀlarà en fazla
5 proje yürütebiliyor.
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programà (BROP) illerinde en az 5 Āirketin, diØer illerde en az 10 Āirketin katàldàØà projeler deØerlendirmeye alànàyor. Katàlàmcà Āirket sayàsànda üst sànàr olmamakla birlikte Āirket sayàsànàn
projenin saØlàklà bir Āekilde yürütülebilmesine
imkân verecek düzeyde tutulmasà öneriliyor.

ñí ve ñníaat Makineleri Kümesi (ñìñM)

Kümelenme faaliyetlerinde örnek adımlar
atan ve öncü bir rol üstlenen OSTİM’in; Savunma Sanayi’nde 1, İş ve
İnşaat Makineleri’nde
2, Medikal’de de 1 URGE
projesi bulunuyor.
OSSA, İŞİM ve Medikal
Sanayi Kümelenmelerinin çatısı altında devam
eden projelerde önemli
mesafeler kat edildi.

EØitim, danàĀmanlàk, yurtdàĀà pazarlama programlarà (ortak pazar araĀtàrmalarà, pazar ziyaretleri, küme tanàtàm faaliyetleri, ticaret heyetleri,
yurtdàĀà fuar ziyaretleri, eĀleĀtirme vb. diØer organizasyonlar), alàm heyetleri ve istihdam desteØini kapsayan URGE projelerine baĀvurular
iki aĀamada gerçekleĀiyor.

Savunma ve HavacÜlÜk
Kümelenmesi (OSSA)

ßlk aĀamada, ßĀbirliØi KuruluĀu projeye katàlacak Āirketler için ihtiyaç analizi (EØitim ve
DanàĀmanlàk ihtiyaç analizi, Rekabetçilik analizi, Pazar analizi, Sektör analizi v.b) yaptàrmak
üzere proje ihtiyaç analizi formunu doldurarak
Ekonomi BakanlàØà’na (ßhracat Genel MüdürlüØü) baĀvuruyor. ßkinci aĀamada, baĀvurusu
onaylanàp ihtiyaç analizi faaliyetini gerçekleĀtiren ßĀbirliØi KuruluĀu, analiz sonuçlarànà da
göz önünde bulundurarak; eØitim, danàĀmanlàk,
yurtdàĀà pazarlama, alàm heyeti programlarà ve
istihdam desteØi formlarànà doldurmak zorunda.
Proje baĀvurularà; Āekle uygunluk, bütçe, içerik, uygulanabilirlik kriterlerine göre deØerlendiriliyor.
Destek Oranlarà
Bir proje kapsamànda düzenlenecek;
•

EØitim ve/veya danàĀmanlàk faaliyet giderleri ile organizasyona yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i 400.000
ABD Dolaràna

•

Yurt dàĀà pazarlama programlarà (ortak
pazar araĀtàrmalarà, pazar ziyaretleri,
küme tanàtàm faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurtdàĀà fuar ziyaretleri, eĀleĀtirme vb.
diØer organizasyonlar) kapsamànda gerçekleĀtirilecek her bir faaliyetin en fazla
%75’i 150.000 ABD Dolaràna

•

Alàm heyeti programlarà için her bir
alàm heyeti faaliyetinin en fazla %75’i
100.000 ABD Dolaràna

Kümenin baĀvurduØu 2 proje, 8 Mart 2011
tarihinde Ekonomi BakanlàØà tarafàndan
onaylanarak çalàĀmalara baĀlandà. BakanlàØàn Uluslararasà RekabetçiliØin GeliĀtirilmesi (URGE) Programà kapsamànda yürütülen
2 projede ßÿßM Kümesi üyesi toplam 38 adet
Ņrma bulunuyor. Firmalaràn uluslararasà rekabet güçlerinin artàràlmasànà hedeņeyen bu
projelerde; HaŅf ßnĀaat Makinalarà ve Yedek
Parçalarà URGE Projesi’nde 17 Ņrma var ve
912.000 USD bütçeye sahip. 918.000 USD
bütçeye sahip olan ßĀ Makinalarà ve Yedek
Parçalarà URGE Projesi’nde ise 21 Ņrma bulunuyor. 3 yàl sürecek olan projeler kapsamànda toplu eØitimlerin ve danàĀmanlàklaràn
verilmesi, yurtdàĀà pazarlama programlarànàn
gerçekleĀtirilmesi (ortak pazar araĀtàrmalarà,
pazar ziyaretleri, küme tanàtàm faaliyetleri,
ticaret heyetleri, yurtdàĀà fuar ziyaretleri ve
eĀleĀtirme faaliyetleri), yurtdàĀàndan alàm
heyetlerinin getirilmesi çalàĀmalarà yürütülüyor.

Bireysel danàĀmanlàk programà kapsamànda
danàĀmanlàk hizmetlerine iliĀkin giderler %70
oranànda yàllàk bazda en fazla 50.000 ABD
Dolaràna kadar karĀàlanàyor.
ÖrneØin, bir ßĀbirliØi KuruluĀu tarafàndan proje kapsamànda 10 adet eØitim programà ve 5
danàĀmanlàk faaliyeti, eØitim ve danàĀmanlàk
faaliyetlerinin ardàndan 3 adet pazar araĀtàrmasà, 2 adet küme tanàtàm faaliyeti ve 10 adet
alàm heyeti faaliyeti tasarlanmasà durumunda
ßĀbirliØi KuruluĀunun alabileceØi maksimum
destek tutarà (istihdam hariç); 10 adet eØitim
programà ve 5 adet danàĀmanlàk faaliyeti için
en fazla: 400.000 ABD Dolarà 3 adet pazar
araĀtàrmasà ve 2 adet küme tanàtàm faaliyeti
için en fazla: 750.000 ABD Dolarà 10 adet
alàm heyeti faaliyeti için en fazla: 1.000.000
ABD Dolarà olmak üzere en fazla 2.150.000
ABD Dolarà Āeklinde.

Stratejik bir sektör olan savunma sanayi
üreticilerinin dàĀ pazarlarda daha etkin bir
rol oynamasàna yönelik OSSA tarafàndan
hazàrlanan proje 26.09.2011 tarihinde T.C.
Ekonomi BakanlàØà tarafàndan destek kapsamàna alàndà. 24 Ņrmanàn yer aldàØà proje ile
birlikte ßhtiyaç Analizi çalàĀmasà yapàldà. ßhtiyaç Analizi ve Savunma Sanayi MüsteĀarlàØà (SSM) raporlaràna göre, ihracatta hedef
pazarlar belirlendi, eØitim ve danàĀmanlàk
programlarà oluĀturuldu. Analizlere göre;
her Ņrmanàn kurumsallaĀma, üretim, yönetim, rekabet süreçlerine iliĀkin güçlü, zayàf
yönlerinin tespit edilerek Ņrmalara yönelik
fàrsat ve öneriler çàkaràldà.
URGE projesi kapsamànda, Savunma Sanayi
MüsteĀarlàØà himayesinde, Küme KOBß’leri
için 06-08 Mart tarihleri arasànda gerçekleĀecek olan Ankara Savunma ve Havacàlàkta
Endüstriyel ßĀbirliØi Günleri Programà için,
AIRBUS MILITARY, EADS, OTOMELARA, BOEING, SIKORSKY gibi savunma
ve havacàlàkta dünyaca ünlü 30 adet Alàm
Heyeti ile ayràca yurtdàĀàndan 3 kümelenme
Ankara’ya getiriliyor. Organizasyon çerçevesinde orijinal ekipman üreticileri ve 1.
seviye tedarik zinciri yöneticileri ile alàm
heyetine katàlacak yerli Ņrmalar, uzman ve
yetkin profesyonel ziyaretçiler ile bir araya
geliyor. Alàm heyetine katàlan tüm Ņrmalar 3
gün boyunca; yeni ve nitelikli iĀ baØlantàlarà oluĀturmak, yeni projeler kazanmak, yeni
iĀbirliØi ortaklarà bulmak, Pazar bilgilerini
arttàrma ve deneyim alàĀveriĀinde bulunma
fàrsatà yakalayacak.

Medikal Sanayi Kümelenmesi
OSTßM’de faaliyet gösteren sektörlerin uluslararasà rekabetçilik düzeyinin araĀtàràlmasà
baĀlàØàyla 2007 yàlànda tamamlanan “OSTßM
Rekabetçilik Analizi”nin çàktàlarà doØrultusunda
2009 yàlànda kurulan küme, saØlàk sektörünün
ihtiyaçlarànàn karĀàlanmasànda yerli üretimin
payànà artàrmak ve medikal sanayi KOBß’lerini
uluslararasà pazarda rekabet edebilir hale getirmeyi amaçlàyor.
2001 yàlànda Bakanlàkça kabul edilen ßhracat
Kapasitesini GeliĀtirme Projesi kümeye üye 28
tàbbi cihaz ve teknolojileri üreten KOBß’leri kapsàyor. Proje OSTßM Organize Sanayi Bölgesi ve
civarà esas olmak üzere Ankara’nàn 26 ilçesindeki ve OSTßM Medikal Sanayi Kümelenmesine
üye üreticilerle yürütülüyor.
Projenin genel amacà; “Ankara sànàrlarà içerisinde ki tàbbi cihaz üretimi alanànda faaliyet gösteren KOBß’lerin, dàĀ ticaret birincil olmak üzere
ticaret ve imalatla baØlantàlà hususlarda kapasitelerini iyileĀtirmek ve uluslararasà alanda rekabet
gücünü artàrmak.” Āeklinde açàklanàyor.
Hedeņeri:
•

Proje tamamlanmasànà takip eden 18 ay
içerisinde ihracat yapamayan KOBß’lerin
en az 1 ülkeye ihracat yapàyor olmalarànà
saØlamak.

•

ßhracat yapan KOBß’lerin dàĀ ticaret hacmini en az %5 oranànda artàrmak.

•

Proje tamamlanmasànà takip eden 18 ay
içerisinde ihracatà yapàlan ürün çeĀidini her
Ņrma için %1 oranànda artàrmak.

•

Proje tamamlanmasànà takip eden 18 ay
içerisinde, proje dâhilindeki Ņrmalaràn ihracat yaptàklarà ülke sayàsànà en az 1 tane
artàràlmasànà saØlamak ya da ihracat yapmayanlarà yapar hale getirmek.

•

Proje tamamlanmasànà takip eden 18 ay
içerisinde imalat kapasitesinin Ņili olarak
en az 5 Ņrma için %3 oranànda artàràlmasà
saØlamak. Buna paralel olarak istihdam
oranànàn en az on Ņrmada %1 oranànda
artmasà.

•

Medikal Sanayi Kümelenmesinde yer
alan üreticilerin sayàsànda en az %10 artàĀ saØlamak.
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BAGİAD küme çalışmalarına başlayacak
Batı Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (BAGİAD) yöneticileri, OSTİM Yönetimini ziyaret etti. Yoğunlaştıkları sektörlerde kümelenmek istediklerini belirten Dernek Başkanı Bahri Küpeli, OSTİM’in bilgi ve
tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın da bölgenin sivil
toplum örgütleri ve paydaşları ile birlikte hareket etmeyi, fikirlerini ve katkılarını almayı önemsediklerini
belirtti.

B

AGßAD Yönetim Kurulu BaĀkanà
Bahri Küpeli, BaĀkan Vekili Mahir
ÇelebioØlu, BaĀkan Yardàmcàlarà

Ahmet Cengiz Baysal ve BaĀar OkçuoØlu,
Yönetim Kurulu üyesi Emre Aydàn, Genel
Muhasip Murat YetimoØlu, Denetim Kurulu
BaĀkanà Halil CoĀkun BeyoØlu ve Denetim

kurulu üyesi ßnĀaat ve Yapà Denetimcileri

Komisyonu BaĀkanà Ufuk YurtoØlu, BAGßAD Genel Sekreteri Ali Ünaldà’dan oluĀan
heyet OSTßM’i ziyaret etti.

OSTßM olarak iĀ dünyasà ve toplumsal yaĀama yönelik yapàlabilecek iĀbirlikleri deØerlendirildi.

OSTßM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu BaĀkanà Orhan Aydàn, OSTßM Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan ve OSTßM
OSB Bölge Müdürü Adem Aràcà’nàn hazàr
bulunduØu ziyaret toplantàsànda BAGßAD ve

Kümelenme için destek talebi

BAGùAD heyeti ziyaretin sonunda OSTùM Yönetim Kurulu Baûkanö Orhan Aydön’a plaket takdim etti.

BAGßAD BaĀkanà Küpeli, sadece Ankara’nàn
ve belirli bir bölgenin deØil Türkiye’nin makro düzeydeki sosyal ve ekonomik sorunlaràna
çözüm üretmek istediklerini söyledi. Küpeli,
BAGßAD üyelerinin çoØunluØunun OSTßM'li
sanayici ve iĀadamlaràndan oluĀtuØunu belirterek, “OSTßM Yönetiminin çalàĀmalarànà yakàndan izliyoruz. Biz de projelerinize
elimizden gelen desteØi ve katkàyà vermek
istiyoruz. Özellikle OSTßM’in sektörel kümelenme çalàĀmalarànà yakàndan izliyoruz, bizim
de yoØunlaĀtàØàmàz sektörlerde kümelenme
giriĀimlerimiz olacak, bu süreçte OSTßM’den
bilgi desteØi istiyoruz.” diye konuĀtu.
Küpeli, BAGßAD’àn 2013 yàlà iĀ ve eylem
planà hakkànda da BaĀkan Orhan Aydàn’a
hazàrladàklarà program hakkànda bilgi verdi. Küpeli, “Yapmak istediØimiz çok iĀ var.

Ancak bunlarà OSTßM’le paydaĀ olarak yaparak daha etkin ve verimli kàlmak istiyoruz.
OSTßM’in tüm iĀtirakleri ile etkin ve verimli çalàĀmak istiyoruz. Burada OSTßM’in bir
paydaĀà olarak ‘baØa bakmak’ ve ‘üzümü verimli yeme’ kararlàlàØàndayàz” dedi.

“BAGñAD baíarÜlÜ bir kuruluítur”
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Aydàn da
BAGßAD Yönetim Kurulu heyetinin ziyaretinden mutlu olduØunu belirterek, “OSTßM
OSB Yönetimi olarak bölgenin sivil toplum örgütleri ve paydaĀlarà ile birlikte hareket etmeyi, Ņkirlerini ve katkàlarànà almayà
önemsiyoruz. BAGßAD da bizim bölgemizde faaliyet gösteren bir sivil örgütlenmedir.
BAGßAD kàsa sürede rüĀtünü ispat etmiĀ,
baĀaràlà bir sivil toplum kuruluĀu. Bölgemize, KOBß’lere ve üretime iliĀkin görüĀlerini,
önerilerini almak, yaptàØàmàz projelerde yanàmàzda görmek isteriz. Bilgilerimizi karĀàlàklà
etkinliklerle paylaĀmalàyàz.” diye konuĀtu.
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Türkiye’de ilk tam donanımlı bakım aracı Sanko’dan
İş makinelerinde sayılı yerli üreticilerden biri Sanko Makina satış sonrası hizmetlerde bir ilke imza attı. Firmanın OSTİM’de bulunan Ankara
Bölge Müdürlüğü, iş makinelerine seyyar bakım hizmeti verecek olan
tam donanımlı aracını devreye aldı.

M

ST telehandlerin ilk yerli imalatçàsà konumunda bulunan, Ar-Ge
ve Ür-Ge ekibiyle kullanàcàlaràn
taleplerini alarak yenilikçi düĀünceleri hayata geçiren Ņrma, bir süredir hazàrlàklarànà
sürdürdüØü tam donanàmlà bakàm aracànà
müĀterilerinin hizmetine sundu. Araç sayesinde aràza bildirimlerine yerinde mü-

dahale edecek olan Sanko Makina müĀteri
memnuniyetine de önemli katkà saØlamàĀ
olacak.
Araç hakkànda bilgi veren Sanko Makina
ßmalat Makineleri SatàĀ ve Pazarlama Direktörü Harun Arab, müĀterilerden alànan
öneri ve beklentiler aracàlàØàyla ürün ve
hizmet çeĀitliliØini sürekli geliĀtirdiklerini,
aracàn da bu düĀüncenin bir ürünü olduØunu dile getirdi.
Sanko Makina îmalat Makineleri SatuĈ ve Pazarlama Direktörü Harun Arab, müĈterilerden
alunan öneri ve beklentiler aracluçuyla ürün ve hizmet çeĈitliliçini sürekli geliĈtirdiklerini söyledi.

Avrupa’da ve dünyada en son teknolojiyle
üretim yapan Ņrmalardan biri olan Sanko

Makina’nàn müĀteri memnuniyetine her
zaman önem verdiØini kaydeden Arab,
“Firma olarak geliĀen teknolojileri çok yakàndan takip ediyoruz. Hizmet anlayàĀàmàz
da günün ihtiyaçlaràna göre sürekli geliĀiyor. Ürün gruplaràmàzà ve satàĀ sonrasà hizmetlerimizi gelen taleplere göre farklàlaĀtàrarak, yetkin ve uzmanlaĀmàĀ kadrolarla
yenilikçi çözümler sunuyoruz. Yeni aracàmàzàn en önemli yararà müĀterilerimize
zaman kazandàrma noktasànda olacak ve iĀ
verimini yükseltecek.” dedi.

2012 Mali Destek Programına 374 başvuru
Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programı başvuru süreleri 26 Şubat 2013 itibarıyla sona erdi. Başvuru süresi sonunda Turizm
Mali Destek Programına 84, Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına 113, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına 116
ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına 61 olmak üzere toplam 374 proje başvurusu gerçekleştirildi.

A

nkara Kalkànma Ajansà 2012 Yàlà
Mali Destek Programà baĀvuru
süreleri 26 ÿubat 2013 itibaràyla
sona erdi. BaĀvuru süresi sonunda Turizm
Mali Destek Programàna 84, Çevreye Duyarlà Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek
Programàna 113, Sosyal Kalkànma Mali
Destek Programàna 116 ve Kàrsal Kalkànma Mali Destek Programàna 61 olmak
üzere toplam 374 proje baĀvurusu gerçekleĀtirildi.

larànda baĀvurusunu aldàØàmàz 374 proje
süreç içerisinde deØerlendirilerek baĀaràlà projelere iliĀkin sonuçlar kamuoyuna
açàklanacak. Bu kapsamda dört baĀlàktaki
projeler için toplam 27 milyon TL tutarànda bir kaynaØà Ankara’nàn kalkànmasà
için kullandàrmàĀ olacaØàz. Proje teklif
çaØràsàna ilgi duyan, bilgilendirme ve
eØitim çalàĀmalaràna katàlan tüm Ankaralàlara Ajansàmàz adàna teĀekkür ediyoruz”
diye konuĀtu.

Konuyla ilgili açàklama yapan Ankara
Kalkànma Ajansà Genel Sekreteri Doç.
Dr. Asàm Balcà, öncelikle 2012 Yàlà Mali
Destek Programànàn Ankara için hayàrlà olmasànà dilediklerini belirtti. Ankaralàlaràn programa gösterdikleri ilgiden
dolayà memnun olduklarànà dile getiren
Balcà, “Bu mali destek programàmàzla
Ankara’nàn kalkànmasà için hazàrlanan
dört baĀlàk altànda belirlenen öncelikler
doØrultusunda sunulan baĀaràlà projeleri
destekleyeceØiz. Yenilikçilik, turizm, kàrsal kalkànma ve sosyal kalkànma baĀlàk-

Programàn ilanà sürecinde Ankara merkezde ve tüm ilçelerde bilgilendirme toplantàlarà düzenlendiklerini belirten Balcà,
bu bilgilendirme toplantàlaràna yaklaĀàk
1800 kiĀinin katàldàØànà ve programlarla
ilgili detaylà bilgi sahibi olduØunu söyledi.

Proje yazma eðitimleri
Tanàtàm toplantàlarànàn ardàndan proje
yazma eØitimleri de düzenlediklerini belirten Balcà Āunlarà söyledi: “Ajansàmàz

tarafàndan 2012 Mali Destek
Programlarà kapsamànda paydaĀlara yönelik olarak proje
hazàrlama eØitimleri de sunuldu. Ajans hizmet binasànda
verilen eØitimlerden bir aylàk
sürede 400 kiĀi faydalandà.
EØitim kapsamànda, Ajansàn 2012 Yàlà Mali Destek
Programà’na yönelik proje
hazàrlarken uyulmasà gereken
kurallar baĀta olmak üzere,
proje Ņkri geliĀtirme ve yazàlà hale getirme konularàndan
bütçe hazàrlamaya deØin birçok konuda
uzmanlar tarafàndan bilgilendirme yapàldà.”
Bu eØitimlerin Ankara’da proje hazàrlama
kapasitesine büyük katkà saØlayacaØànà
vurgulayan Balcà, verilen eØitimin sadece Ajans destekleri için deØil, Ankara’nàn
ulusal ve uluslararasà fonlardan daha fazla
yararlanmasà için de önemli olduØunu altànà çizdi.

BaĀvurusu alànan projeler, uzmanlaràn yapacaØà ön uygunluk incelemesi sonrasànda baØàmsàz deØerlendiriciler tarafàndan
deØerlendirilecek ve süreçlerin tamamlanmasànàn ardàndan destek almaya hak
kazanan projeler ilan edilecek.
Ankara Kalkànma Ajansà 2012 Yàlà Mali
Destek Programà’na iliĀkin bilgilendirme
ve duyurulara www.ankaraka.org.tr üzerinden takip edilebilir.
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Kırıkkaleli işadamı yatırımcı arıyor
Kırıkkaleli iş adamı Emin Örs ekonomik nedenlerden dolayı üretimini durdurduğu fabrikasına yatırımcıları davet ediyor. Fabrika alanının lojistik
olarak avantajlı bir konuma sahip olduğunu belirten Örs, yatırımcıların tesislerde savunma sanayi, tarım makineleri, karayolları malzemeleri
alanlarında rahatlıkla üretim yapabileceklerini söyledi.
satàĀ olanaklarà bulunan, bir zamanlar 400
kiĀiye istihdam saØlayan Ņrmanàn Yönetim Kurulu BaĀkanà
Emin Örs babasàndan
devraldàØà
Āirketin
yaĀamasànà ve ülke
ekonomisine katkàlarànàn devam etmesini
istiyor.
Deneyimli iĀ adamà,
Kàràkkale’ye 8 km
mesafede bulunan,
65 bin metrekare alana sahip; 15 bin metrekare kapalà alan, 4
fabrika binasà, ambar, depo ve sosyal tesislerin yanà sàra kara ve demir yoluna yakànlàØà olan Ņrmanàn yatàràmcàlar için bir fàrsat
olabileceØi görüĀünde.
Emin Örs

K

àràkkale’de 61 yàllàk geçmiĀe sahip
olan ßbrahim Örs Taràmsal Alet
ve Makine San. Tic. A.ÿ. yatàràmcà bekliyor. 2007’ye kadar taràm alet ve
makineleri, askeri malzeme, havaalanlarà,
karayollarà, demiryollarà ekipmanlarà, yük
vagonlarà ve kamyon treylerleri üreten Ņrma ekonomik koĀullardan dolayà üretime
ara vermiĀ durumda. Yurtiçi ve yurtdàĀà

Örs, “1950’li yàllara kadar ülkemizde taràm
makineleri ve ekipmanlarà yurtdàĀàndan getiriliyordu. Firmamàzàn üretime geçmesiy-

ORSİAD yerli üretime
odaklandı

O

STßM’in yerli ve milli sanayileĀme alanàndaki faaliyetleri
OSTßM’li dernekler tarafàndan ilgiyle izleniyor. Organize Sanayi Bölgesi
ßĀadamà ve Yöneticileri DerneØi (ORSßAD) Yönetimi OSTßM Yönetim Kurulu
BaĀkanà Orhan Aydàn’a ziyaretlerinde
yerli üreticilerin desteklenmesi ve milli
sanayinin geliĀimi için yapàlan çalàĀmalar
hakkànda bilgiler aldà.
ORSßAD Yönetim Kurulu BaĀkanà Özcan Ülgener ziyarette; reel sektörümüzün
rekabet gücünü ve refahànà artàrmak ve
sürekli kàlmak için toplumun her kesimi

ve ilgili kurumlarla iĀbirliØi içinde, ulusal
önceliklerimiz doØrultusunda bölgesel,
sektörel ve ulusal ekonomi politikalarànàn oluĀturulmasàna katkàda bulunmak
ve bunlarà gerçekleĀtirecek araĀtàrma ve
geliĀtirme faaliyetlerine öncelik verilmesi yönünde çalàĀmalarànàn devam ettiØini
belirtti.
OSTßM Yönetim Kurulu BaĀkanà Orhan
Aydàn ise ORSßAD’àn bölgenin dikkat
çeken bir sivil toplum kuruluĀu olduØunu
hatàrlatarak OSTßM’deki yerli üretimin
geliĀiminde olumlu etkiler gösterdiØini
söyledi.

le Türkiye’de taràm makinelerine yönelik
ekipmanlaràn (römork, su tankà, pulluk)
ithalatànà önemli ölçüde azalttàk. Günde
30 adet taràm makinesi imal ediyorduk
ama ülke ihtiyacàna yetiĀmiyorduk, sàra
vardà. Daha sonra 30’a yakàn ülkeye ihracat yapmaya baĀladàk. Fabrika alanà kara
ve demiryollaràna yakàn. Askeriyeye 120

çeĀit malzeme yaptàk. Ordumuzun her kademesinde kullanàlmaktadàr. 2007 yàlànda
üretime ara vermek zorunda kaldàm; makineleri sattàm sadece binalar var. ßhtiyacàm
bir yatàràmcà. Yatàràm yapmak isteyenler;
savunma sanayi, taràm makineleri, karayollarà malzemeleri alanlarànda rahatlàkla
çalàĀabilirler.” açàklamasànda bulundu.
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Milli Klas Kuruluşu Türk Loydu

1

962 yàlànda TMMOB Gemi Mühendisleri Odasà tarafàndan Türkiye Sigorta
ve Reasürans ÿirketleri BirliØi’nin de
katkàlaràyla kurulan Türk Loydu. yurt içinde
ve dàĀànda özellikle denizcilik, imalat sanayi
ve hizmet sektörlerine, uzman, deneyimli ve
sertiŅkalà teknik elemanlarà ile baØàmsàz, tarafsàz, uzman ve güvenirliØi benimsemiĀ milli
bir kuruluĀ. Türk Loydu; Klaslama, SertiŅkalandàrma, Üçüncü Taraf Kontrollük Hizmetleri, Yönetim Sistem Belgelendirmesi ve CE
iĀareti kapsamànda uygunluk deØerlendirmesi
hizmetleri veriyor.
GerçekleĀtirdiØi çalàĀmalardan elde ettiØi gelir fazlasà Türk Loydu Vakfà tarafàndan; eØitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi,
lisans ve lisansüstü öØrenci burslarà ve kuru-

luĀ amacàna uygun tesislerin kurulmasà gibi
amaçlar için kullanàlàyor.
Türk Loydu; çok çeĀitli alanlarda yetkin 140
tam zamanlà, 300 proje bazlà kadrosu ile makina imalatàndan, çelik konstrüksiyona, basànçlà kaplar imalatàndan, gàdaya kadar geniĀ
bir sektörel yelpazede yönetim sistemleri,
ürün ve personel belgelendirme, uygunluk
deØerlendirme ve üçüncü taraf kontrollük hizmetleri veriyor.
Hizmetlerinin dünyanàn her yerinde kabul
görmesini teminen Türk Loydu; ISO 17021
standardàna göre Sistem Belgelendirme, ISO
17024 standardàna göre Personel Belgelendirme, TS EN 45011 standardàna göre Ürün
Belgelendirme ve ISO 17020 standardàna

göre A Tipi Muayene KuruluĀu olarak Avrupa Akreditasyon BirliØi (IAF) üyesi olan ve
çoklu tanànàrlàk anlaĀmalarànà imzalamàĀ Türk
Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK’tan akredite olarak faaliyetlerini uzun yàllardàr baĀarà ile
sürdürmekte.

Enerji Yönetimi ve Rüzgar Türbinlerinin
Belgelendirilmesi
Türk Loydu; kuruluĀlarda sürdürülebilir enerji yönetimi kurulmasàna katkàda bulunmak
ve kuruluĀlaràn yasal mevzuatlara uyumunu
kolaylaĀtàrmak amacàyla ISO 50001:2011
Enerji Yönetim Sistemi standardàna göre
sistem dokümantasyonunu oluĀturarak, denetçi ve uzman eØitimlerini gerçekleĀtirmek
sureti ile belgelendirme faaliyetlerine baĀ-

ladà. GeliĀen ve çeĀitlenen yönetim sistem
standartlarànà ülkemiz endüstrisinde etkin
olarak uygulanmasànà temin ederek, uluslararasà ticarette ürünlerin serbest dolaĀàmànàn
saØlanmasànà hedeņeyen Türk Loydu, yerli
üreticinin sektörde etkin rol olmasà için ürün
kalitesi ve güvenliØinin saØlanmasà amacàyla
2008 yàlànda Rüzgar Türbinlerinin belgelendirmesine yönelik kural kitaplarà oluĀturarak,
Mayàs 2012’de TÜRKAK’tan TS EN 45011
Ürün Belgelendirme standardàna göre akredite olan ilk milli kuruluĀ oldu. Bu kapsamda
rüzgar türbini ve aksamànàn (kule, kanat vb.)
belgelendirmesi konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş ve Meslek Danışmanları Ankaralı sanayicilerle buluştu

A

nusu durumun irdelenmesi gerektiØini ifade
eden BaĀkan Özdebir, "Sektörümüzdeki en
temel sorunlardan biri kariyer basamaklaràmàzàn son derece az olmasàdàr. Meslek lisesinden mezun olan bir kiĀi önce çàrak oluyor
ama en fazla usta baĀà oluyor. Daha fazla bir
unvanàmàz yok. Yani biz istihdam edeceØimiz çocuklara diyoruz ki; iĀçi olarak baĀlayàp iĀçi olarak kalacaksàn" diye konuĀtu.

Hizmet sektöründeki memnuniyetin sanayi
sektöründen daha fazla olduØunu
ve söz koØ

ßÿKUR Ankara ßl Müdürü Talip AltuØ ise,
6111 sayàlà yasa ile iĀverenlere yönelik bir
çok dalda yeni teĀvik yada prim desteØi
getirildiØini söyledi. Söz konusu desteklerden birinin yeni iĀçi alàmlarànda saØlanan
sigorta primi desteØi olduØunu ifade eden
Ø, kàsa ççalàĀma
Ā
Ø , engelli
g
AltuØ,
ödeneØi,
ve eski

ASO ile İŞKUR'un ortaklaşa düzenlediği "İŞKUR Destekleri Bilgilendirme, İş ve Meslek Danışmanları ile
Sanayicilerin Buluşması" toplantısı
ASO 1. OSB’de yapıldı.
nkara Sanayi Odasà BaĀkanà Nurettin Özdebir, sanayide en temel sorunlardan birinin kariyer basamaklarànàn son derece azlàØà olduØunu söyledi.
Özdebir, Türkiye'nin sorunlaràndan bir tanesinin iĀsizlik olduØunu belirterek, iĀsizlik
oranànàn yüksek olmasàna raØmen iĀletmelerin halen ara ve nitelikli eleman ihtiyacànàn
devam ettiØini vurguladà.

Nurettin Özdebir
ASO Yönetim Kurulu Başkanı

hükümlü çalàĀtàrma konusunda da yasal düzenlemeler yapàldàØànà kaydetti.
AltuØ, yeni iĀçi alàmlarànda verilen prim
desteklerinin 31 Aralàk 2015 tarihine kadar
iĀe alànan her bir sigortalà için geçerli olmak
üzere, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren özel
sektör iĀverenlerce iĀe alànan ve Ņilen çalàĀtàràlanlaràn, son altà ay içerisinde çalàĀmamàĀ
olmasà, yeni iĀçi alànmasà için iĀ yerinde
bizatihi çalàĀan iĀçilerin çàkaràlmamasà gibi
Āartlaràn saØlanmasà halinde verildiØine dikkati çekti.
Yeni iĀe alànan iĀçiler için belirlenen Āartlaràn saØlanmasà halinde 6 aydan 54 aya kadar
prim desteklerinden yararlanàlabileceØini
anlatan AltuØ, "18 yaĀàndan büyük ve 29
yaĀàndan küçük erkekler ile 18 yaĀàndan

Talip Altuğ
İşkur Ankara İl Müdürü

büyük kadànlar, Āayet mesleki yeterlilik belgesine sahip ise bu durumda 48 ay teĀvikten yararlanacak. Ancak bu kiĀiler ßÿKUR'a
kayàtlàlar arasànda ise 48 aya ilaveten 6 ay
daha ilaveyle toplam 54 ay teĀvikten yararlanacaktàr" ifadesini kullandà.
AltuØ, ßĀbaĀà staj eØitimi kapsamànda en az
iki iĀçi çalàĀtàran iĀ yerine ßÿKUR olarak
üçüncü iĀçiyi verdiklerini belirterek, söz konusu üçüncü elemanàn 6 ay boyunca sigortasànàn ßÿKUR'dan saØlandàØànà ve iĀçiye
günlük 25 lira harçlàk verdiklerini kaydetti. ßĀ baĀà eØitime katàlacak kiĀilerin belirli
Āartlarà taĀàmasà gerektiØini anlatan AltuØ,
eØitime katàlacak kiĀinin iĀ verenin birinci
dereceden kan hàsmà olmamasà gerektiØini
ifade etti.

YayÜn Kurulu
Ostim Medya A.ì.
AdÜna ñmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN

Genel YayÜn Yönetmeni
Abdurrahman KÖSEOïLU

Sorumlu YazÜ ñíleri Müdürü
Editör
BarÜí YURTSEVER
Korhan GÜMÜìTEKñN

Orhan AYDIN
SÜtkÜ ÖZTUNA
Sedat ÇELñKDOïAN

Abdullah ÇÖRTÜ
ìefik ÇALIìKAN
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 YayÜncÜlÜk 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

