




TEMMUZ 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 1   

09SAYFASAYFA

10SAYFA

090702SAYFA SAYFA

15SAYFA14SAYFA11SAYFA

korhan@ostim.com.tr

Offset’e Yasa Gerek

İlk örnekleri günümüzden birkaç 
yüz yıl önce Avrupa’da görülmeye 

başlayan ve küresel ticarette giderek 
yaygınlaşan korumacı yaklaşımlar; 
ülkelerin geleceklerini teminat altına 
almak adına oldukça etkin bir yöntem 
olarak karşımızda duruyor. Bugün 
önemli ihalelerde çok yüksek oranlara 

varabilen yerli katkı payları, diğer adıyla 
‘offset’ özellikle gelişmiş ülkelerin ticari 
ilişkilerinde normal bir uygulama. Başta 
ABD olmak üzere kamu harcamalarında 
yerele olan talebin ön planda tutulması 
ve buna yönelik sıkı tedbirlerin yegane 
dayanağı ise kanunlar. Görülüyor ki işi 
şansa bırakma gibi bir durum söz konusu 
değil; “benim üreticimle çalışacaksın” şartı 
öne sürülüyor. Bu yönteme dayanak olan 
yasal düzenlemeler, bürokratların daha 
rahat çalışabilmesine olanak tanırken yerel 
üreticilerin büyüme hamlelerini daha rahat 
gerçekleştirebilmesine de yol açıyor. 

Okurlarımızın yakından bildiği üzere 
yayınlarımızda sıklıkla offset örneklerini 
ve olumlu sonuçlarını aktarıyor, bizde 
bu yöntemin neden tam anlamıyla 
geliştirilemediğini soruyoruz. Daha önce 
ABD’den AB ülkelerine, Güney Kore’den 
Çin’e kadar geniş bir yelpazede neler 

olduğunu sayfalarımıza taşıdık. Dünyada 
olan biteni dilimiz döndüğünce anlatmaya 
çalıştık ve gördük ki; Buy American, Buy 
Europan; adına ne derseniz deyin sıkı 
önlemler yabancı tedarikçilerinin önüne 
koyulan ilk madde.

Bir çok ülkede gerçekler bu kadar net 
iken; kendimize baktığımızda atılan 
adımların ya uygulanmadığını ya da 
işlevsel hale getirilemediğini görüyoruz. 
Genelge ve tebliğlerle kamu alımlarında 
yerele yönlendirilme çabaları, Kamu 
İhale Kanunu’ndaki yerli istekliler ile 
ilgili düzenlemelerde açıkça yazılmasına 
rağmen maalesef bunlar çoğunlukla kağıt 
üzerinde kalıyor. Bunu aşmanın yegane 
yolu ise başta da belirttiğimiz üzere yasal 
düzenleme. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün de bir süre önce kanun 
çalışmaları olduğunu açıklamış ve bu 
konudaki kararlılığı beyan etmişti.

Gazetemizin Mayıs sayısında yer alan 
“Sivil Havacılıkta Daha Fazla Offset” 
başlıklı dosya haberimiz kamuoyunda 
ilgiyle karşılandı. Aslında OSTİM bu ve 
benzeri konuları yıllardır dile getiriyor ve 
girişimlerini yılmadan sürdürüyor. 

Tüm bunlara rağmen madalyonun diğer 
yüzüne de bakmamız lazım. Ortada başarılı 
bir Savunma Sanayi örneği duruyor. 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın konunun 
üzerine hassasiyetle eğilmesi aslında bu 
işin istenildiğinde nerelere varabileceğinin 
somut kanıtı.

Sivil havacılık alımları başta olmak üzere 
zaman kaybetmeden tüm kamu alımları için 
yasal düzenleme yapılarak yerli işbirlikleri 
zorunlu hale getirilmeli. Sanayimizin 
beklentisi bu şekilde.

Korhan Gümüştekin 
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‘Yerli katkı’ bir diğer deyişle ‘offset’ son 
günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı. 
Özellikle savunma sanayinde çok başarılı 
bir uygulama alanı olan offset’in sivil ha-
vacılıkta yapılan alımlarda ‘niyet beyanı’ 
ile telaffuz edilmesi eleştirildi. Konuyla 
ilgili değerlendirmenizin ardından; sivil 
havacılıkta yerlileşmeyi artırıcı önlemler 
neler olabilir? Önerilerinizi alabilir miyiz?
Bilindiği üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından uygulanan “yerli katkı” politikası, 
Türk savunma ve havacılık sanayi alt yapısının 
gelişmesinde büyük önem taşıyan bir “Sana-
yi Katılımı/Offset” aracıdır. Tedarik projeleri 
kapsamında özellikle yan sanayi ve KOBİ’lere 
iş verilmesine yönelik alınan tedbirler, teknolo-
jik derinleşme ile birlikte daha fazla ve nitelikli 
yurt içi katılımı teşvik eden unsurlar olmuştur. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı “Sanayi Katılı-
mı/Offset” yönergesi ile yurtdışından tedarik 
edilen savunma ve güvenlik sistemleri için ya-
pılan harcamaların sanayi katılımı, ihracat ve 
teknolojik yetenek kazanımı yolu ile milli eko-
nomiye dönüşünün sağlanarak, telafi  edilmesi 
yönünde önemli adımlar atmıştır.

Birçok ülkede başarıyla uygulanan offset, yal-
nız savunma tedarik projelerinde değil sivil 
havacılık alanındaki tedarikler ve tüm yurtdışı 
büyük çaplı kamu alımlarında kullanılabile-
cek bir düzenleme olabilir. Bu konuda 2007 
yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ya-
yınlanan “Offset Uygulamalarına” ilişkin bir 
tebliğ bulunmaktadır. Tebliğ, kamu kuruluşları 
tarafından açılan, savunma alanına yönelik ol-
mayan ve bedeli en az 5 Milyon ABD Doları 
olan uluslararası ihalelerde offset anlaşması 
imzalanmasını öngörmekle birlikte zorunlu-
luk ve yaptırım içermemektedir. Türkiye’de 
son dönemde mali boyutu büyük uçak alımla-
rı gerçekleştirildi. Ulaştırma, enerji, sağlık ve 
eğitim sektörlerinde yine büyük ölçekli kamu 
alımları yapılıyor ya da önümüzdeki dönemde 
yapılması planlanıyor. Yapılacak harcamaların 
yerli sanayimize iş payı, teknoloji yatırımı gibi 
uygulamalarla telafi sinin sağlanması amacıyla 
mevzuat değişikliklerinin gerekli olduğunu de-
ğerlendiriyorum.

Büyük ölçekli kamu alımlarında ödemeler 
dengesinin telafi  edilmesine yönelik bir diğer 
uygulama da tedarik yapılan ülkeye, yani it-
halat yapılan ülkeye katma değeri yüksek bir 
Türk malının ihracatı olabilir. Örneğin nükle-
er santral ihalesini kazanan ülkeye o ülkenin 
ihtiyacına göre Türk helikopterinin, insansız 

hava aracının veya diğer ürünlerin ihraca-
tı değerlendirilebilir. ANKA-İnsansız Hava 
Aracımızın üzerinde yalnız TUSAŞ’ın değil 
pek çok Türk fi rmasının katkısı ve ekipman-
ları var. Böyle nitelikli bir 
ihracat, hava aracı sistemi 
üzerinde emeği olan tüm 
fi rmalarımız için ihracat 
kapısını açmak anlamı-
na gelecektir. Yapılacak 
mevzuat düzenlemelerine 
bu konu da eklenebilir.  

Firma kabiliyetleri açı-
sından masaya yatırdı-
ğımızda; eğer offset çerçevesinde bu tip bir 
talep gelirse, TUSAŞ başta olmak üzere 
sanayicimizi kapasite ve altyapı açısından 
nasıl değerlendirirsiniz?
Sivil havacılıkta yerlileşmeyi artırmak için 
offset ya da endüstriyel katılım uygulama-
sının mevzuatta yapılacak bir düzenleme ile 
zorunlu hale getirilmesi gerekli, ancak sanayi 
alt yapımızı da buna göre hazırlamak gereki-
yor. Havacılıkta kalite ve sertifi kasyon çok 
önemli konular. Bu sürecin tamamlanması ol-
dukça maliyetli ve uzun sürebiliyor. Firmalar 
uçak üzerinde kullanılacak bir vidadan uçak 
parçasının üretimine, boyadan hassas yüzey 

işlemlerine her bir süreç için dünya havacılık 
kalite standartlarına göre kalifi ye olmalı. İlave-
ten ana yüklenici fi rmanın kalite standartlarına 
göre kalite denetimlerinden geçmeleri gereke-

biliyor. 

TUSAŞ olarak kapasite 
darboğazlarımızı mükerrer 
yatırımlar yapmak yerine 
yardımcı sanayi fi rmaları-
mıza iş aktararak aşmaya 
öncelik veriyoruz. Firma-
larımızın gelişmesine yö-
nelik eğitim programları 
açıyoruz, danışmanlık ve-

riyoruz. Havacılık yan sanayimiz, özgün ürün 
çalışmalarımızın da hızlanması ile özellikle 
son on yılda büyük ilerleme kaydetti. Savun-
ma havacılık projelerindeki üretim miktar-
ları sanayicimiz için yatırım yapma yönünde 
maliyet etkin olmayabiliyor, özgün ürünlerde 
geliştirme çalışmaları devam ediyor, konfi gü-
rasyon değişiklikleri yapılıyor. Sivil havacılık 
projelerinde ise daha çok miktarlarda ancak 
daha kısa sürelerde teslimat yapılması isteni-
yor. Firmalarımız havacılık sektörüne yatırım 
planlaması yaparken sektör dinamiklerini 
yakından takip etmeli ve bu alandaki devlet 
teşviklerini inceleyip mutlaka değerlendirme-

lidir. Bu çerçevede biz TUSAŞ olarak yardım-
cı sanayimizin her zaman yanında olacağız ve 
destekleyeceğiz. 

Türk savunma sektörünün son yıllardaki 
mevcut profi li memnun edici bir seviyede. 
Bu gelişimi tetikleyen başlıca faktörler siz-
ce nelerdir?
Sektörümüzün 2012 yılı ihracatı 1.2 Mil-
yar ABD Doları ve toplam cirosu 4.7 Milyar 
ABD Doları olarak gerçekleşti. Özgün kara, 
deniz ve hava platformlarımız dünya pazar-
larında yer alma aşamasında. Bu sene Mart 
ayında OSSA’nın koordinasyonunda gerçek-
leşen “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel 
İşbirliği Günleri” ve Mayıs ayında gerçekleşen 
IDEF’13 fuarında Türk savunma ürünlerine ve 
fi rmalarına gösterilen yoğun ilgi sektörümüzün 
konumu açısından memnuniyet verici olmuş-
tur. 

Türk savunma sektörünün bugünkü seviyesine 
ulaşmasında sektörümüzün devlet politikaları 
ile desteklenmesinin önemi büyüktür. Sektörü-
müz stratejik ve öncelikli bir sektör olarak yatı-
rım teşvikleri, teknoloji kazanımı ve yerli katkı 
konularında ilgili kurum ve kuruluşların des-
teğini almaktadır. Bu sayede sanayimizin hem 
teknolojk alt yapısında hem de kalifi ye eleman 
alt yapısında önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Sektör stratejilerinin ve ihracat hedefl erinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar Savunma ve 
Havacılık İhracatçıları Birliği çatısı altında yü-
rütülüyor. Türkiye’nin 2023 ihracat hedefl erine 
ulaşmasında tüm sektör oyuncularının üzerine 
düşen görevler var. Sektörümüzün yükselen 
profi linin daha da gelişeceğine inanıyoruz. 

Kurum olarak son dönemlerde yoğunlaştı-
ğınız başlıklar hakkında bilgi alabilir mi-
yiz?
Son dönemde gündemimizin birinci maddesin-
de özgün ürünlerimiz ile ilgili çalışmalar var, 
diğer yandan seri üretim projelerimizin üretim 
ve teslimatları devam ediyor. Diğer taraftan 
kamuoyu tarafından da bilinen bir kısım his-
selerimizin halka açılması yönünde çalışmalar 
yürütüyoruz. 

Özgün ürün çalışmalarımızı kısaca özetleye-
cek olursak; yaklaşık 2 yıl süren yer testleri, 
uçuş testleri ve diğer faaliyetleriyle birlikte 
ANKA insansız hava aracının kabul testle-
ri başarıyla tamamlandı, seri üretim fazı için 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşme 
görüşmelerimiz sürüyor. Öte yandan yurtdışı 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), imza attığı yerli projeler ve yardımcı sanayiye verdiği desteklerle ülkemizin yüz akı kuruluşlarından. OSTİM Gazetesi’nin
sorularını yanıtlayan Genel Müdür Muharrem Dörtkaşlı, üstlendikleri projelerde, Türkiye’deki mevcut sektörel kabiliyetler ile yardımcı sanayi firmalarının

kapasitelerinden azami ölçüde yararlanmak istediklerini ifade etti. Sivil havacılıkta yerlileşmeyi artırmak için görüşlerini de paylaşan Dörtkaşlı, “Offset ya da
endüstriyel katılım uygulamasının mevzuatta yapılacak bir düzenleme ile zorunlu hale getirilmesi gerekli.” dedi.

Türkiye’de doğru tedarik politikaları ve 
mühendislik konularına verilen önemle 

ihracat kabiliyetine sahip, kendine ait ürünleri 
olan bir sektör yaratıldı, ancak daha yapacak 
çok işimiz var. Özellikle dış ticarette ihracat 
hedefl erimizin savunma ve havacılık sektörün-
den gelecek katkılarla desteklenebileceğine 
inanıyorum. TUSAŞ olarak bugün ulaştığımız 

noktayı daha ileriye taşımak, rekabetçiliğimizi 
artırmak üzere insan kaynağı ve teknolojiye 
yatırımlarımızı artırarak sürdürmeye devam 
edeceğiz. Bu süreçte KOBİ’ler ve yardımcı 
sanayi fi rmalarımız tarafından sağlanan ve 
sağlanacak olan destek ve katkı Türk Havacılık 
sanayisi olarak bizi bugünden çok daha ileri 
düzeye taşımaktadır. 

“Yapacak çok işimiz var!”

“Yerli katkı mevzuat düzenlemesi ile 
zorunlu hale gelmeli”

“Büyük ölçekli kamu alımlarında 
ödemeler dengesinin telafi 
edilmesine yönelik bir diğer 
uygulama da tedarik yapılan ülkeye, 
yani ithalat yapılan ülkeye katma 
değeri yüksek bir Türk malının 
ihracatı olabilir.”

“Firmalarımız havacılık sektörüne 
yatırım planlaması yaparken 
sektör dinamiklerini yakından 
takip etmeli ve bu alandaki devlet 
teşviklerini inceleyip mutlaka 
değerlendirmelidir.”
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pazarlara yönelik çalışmalarımız yoğun bir şe-
kilde devam ediyor.

Başlangıç ve Temel Eğitim uçağı geliştirme 
projesi olan HÜRKUŞ uçağımızın uçuş test-
lerinin başlamasına yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. Uçağımız tüm denetimlerden ba-
şarıyla geçerek, EASA (Avrupa Havacılık 
Otoritesi)’nden “Tasarım Organizasyon Ona-
yı” alınmıştır. Bu yetki EASA’nın Türkiye’ye 
verdiği ilk “uçak tasarlama” yetkisi olmuştur. 
Verilen yetki, fi kir aşamasından uçağı uçurana 
kadar TUSAŞ’ın tüm organizasyonunun ulus-
lararası kurallara göre uyum içinde çalıştığını 
göstermektedir.

Şirketimiz ana yükleniciliğinde yürütülen 
ATAK Helikopter Programı, aviyonik ve si-
lah sistemlerinin büyük oranda yerli olmasının 
yanı sıra üretim, modifi kasyon ve sistem enteg-
rasyonu faaliyetlerinin tamamen TUSAŞ tara-
fından yapılıyor olması açısından çok önem 
verdiğimiz bir projedir. Helikopterlerin en kısa 
sürede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimi için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki insansız 
uçak ANKA, eğitim uçağı Hürkuş ve taarruz 
helikopterimiz T129’un ardından kendi özgün 
hel ikopter imiz 
için çalışmalara 
başlanmış durum-
da. 3 Ocak 2013 
tarihinde yapılan 
Savunma Sanayii 
İcra Komitesi top-
lantısında askeri 
ve sivil olarak kul-
lanılabilecek bir 
helikopterin geliş-
tirilmesi amacıyla 
TUSAŞ’a görev 
verilmişti. Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve diğer ihtiyaç sahibi ma-
kamların eğitim helikopteri ve hafi f sınıf genel 
maksat helikopteri ihtiyacının özgün tasarım 
bir platform ile karşılanmasını amaçlayan pro-
je kapsamında 26 Haziran 2013 tarihinde Sa-
vunma Sanayi Müsteşarlığı ile sözleşme imza-
landı. TUSAŞ’ın ana yüklenici olduğu ve Türk 
sanayisinin kapsamlı olarak katılımı öngörülen 
projede önümüzdeki 5 yıl içinde özgün heli-
kopterimiz milli imkanlarla tasarlanacak, ge-
liştirilecek, üretilerek testleri yapılacak ve ilk 
uçuşunu gerçekleştirecek.  

Uzay alanında da çalışmalarımız devam et-
mektedir. TÜBİTAK UZAY-TUSAŞ İş Or-
taklığı tarafından üretilen 2,5 m çözünürlüklü 
ilk milli yer gözlem uydusu (GÖKTÜRK-2) 
Aralık 2012 tarihinde fırlatılarak, hizmete alın-
mıştır. Daha gelişmiş özellikteki yer gözlem 
uydularına ve haberleşme uydularına yönelik 
çalışmalarımız devam etmektedir.

A400M Askeri Nakliye Uçağı, F-35 Müşterek 
Taarruz Uçağı gibi çok uluslu askeri projelerde 
endüstriyel ortak olarak yürüttüğümüz üretim 

faaliyetlerimizin yanı sıra Boeing, Airbus gibi 
dev fi rmaların yolcu uçaklarına bir kısmında 
tasarım sorumluluğunu üstelenerek yapısal 
gövde komponentleri üretimlerimiz devam 
etmektedir. Bu kapsamda yeni iş paketlerinin 
alınmasına yönelik faaliyetlerimizi de kesinti-
siz sürdürmekteyiz.

Yatırım ve projelerinizde önceliklerinizi 
öğrenebilir miyiz?
TUSAŞ olarak projelerimizdeki ana hedefi -
miz, özgün ürünlere sahip ve küresel rekabet 
gücüne ulaşmış “dünya markası havacılık ve 
uzay şirketi” olmak vizyonu ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin operasyonel ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecek özgün ürün ve sistem çözümleri 
sunabilmek ve sürdürülebilir büyüme hede-
fi miz doğrultusunda yardımcı sanayimiz ile 
topyekün büyümeyi sağlayabilmektir. Üstlen-
diğimiz projeler ve verdiğimiz teklifl er kapsa-
mında, Türkiye’deki mevcut sektörel kabili-

yetler ile yardımcı sanayi fi rmalarının 
kapasitelerinden azami ölçüde 

yararlanmayı hedefl iyoruz.

Bugün tüm dünya havacılık 
sektöründe maliyet etkin yak-

laşımlar neticesinde stratejik dış 
kaynak kullanımı ve tedarik zinciri 

yapılanmaları ön plana çıkmaktadır. 
Yatırımlarımızı planlarken temel 
yaklaşımımız ana yetkinlik alanla-
rımız dışında kalan alanlarda ilave 
kaynak ihtiyaçlarımızı yeni yatı-
rımlar yaparak çözmek yerine yan 
sanayi fi rmalarımıza iş aktararak 

çözmektir. Kritik alanlarda yapılması 
gereken ve yatırım maliyeti yüksek yatırım-
ları kendi bünyemizde gerçekleştirerek aynı 
zamanda ihracat imkanlarını değerlendirmeyi 
hedefl iyoruz. Buna örnek olarak “UMET-
Uydu Sistemleri Montaj, Entegraston ve Test 
Merkezi” gösterilebilir. Gözlem uydularının 
yanı sıra büyük tonajlı haberleşme uyduları 
dahil yurtiçi ve yurtdışı uyduların test ve mon-
taj ihtiyacını karşılayabilecek olan tesisin yıl 
sonunda hizmete alınması planlanmaktadır. 

KOBİ’lere bir mesaj vermek ister misiniz?
Bilindiği üzere Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı’nın 2011 Sanayi Katılımı/Offset 
yönergesinde tedarik projelerinde yerli/yaban-
cı yüklenici fi rmalara belli oranda yerli sanayi 
ve KOBİ iş payı kullanımı zorunluluğu geti-
rilmiştir. 

Bu durum KOBİ’lerimize gelişme imkanı sağ-
layabilecek önemli bir imkandır. Ancak ana 
yükleniciler açısından bakıldığında proje ister-
lerini tam olarak karşılayabilecek KOBİ’lerin 
bulunmasında güçlük yaşanmaktadır. Yükleni-
ci taahhüt altında olmasına rağmen işi yaptıra-
cak fi rma bulmakta zorlanmaktadır. KOBi’le-
rimizin kendilerini geliştirme yönünde mutlaka 
çaba sarfetmesi gerekmektedir. Öncelikle ihti-
yaç makamının ne istediği, bunun KOBİ’lere 
ne gibi sorumluluklar getireceği mutlaka tespit 
edilmelidir. Savunma ve havacılık sektöründe 
kalite belgeleri ve süreçler için gerekli onay-
ların alınmış olması çok önemlidir. KOSGEB, 
Ekonomi Bakanlığı, SSM vb ilgili kurum ve 
kuruluşların destek programları KOBİ’lerimiz 
tarafından mutlaka takip edilmelidir. 

“Bugün tüm dünya havacılık 
sektöründe maliyet etkin yaklaşımlar 
neticesinde stratejik dış kaynak 
kullanımı ve tedarik zinciri 
yapılanmaları ön plana çıkmaktadır. 
Yatırımlarımızı planlarken temel 
yaklaşımımız ana yetkinlik 
alanlarımız dışında kalan alanlarda 
ilave kaynak ihtiyaçlarımızı yeni 
yatırımlar yaparak çözmek yerine 
yan sanayi firmalarımıza iş aktararak 
çözmektir.”

İleri teknolojilere ve mühendislik alt yapımıza 
yatırım yapmaya devam ederek özgün ürün 

projelerimizde sağlayacağımız gelişmeler 
ile uluslararası pazarlarda daha iyi yerlere 
geleceğimize inanıyoruz. Bu hedefl erimizi 
Türk savunma ve havacılık sanayi alt yapısını 
kullanarak yardımcı sanayimizle birlikte 
gerçekleştireceğimize inanıyoruz. 

Yerli sanayimizin basamak atlaması elbette 
süreçte yer alan tarafl arın bir bütün olarak 
basamak atlaması ile mümkündür. Tedarik 
makamının yerli sanayimizi destekleyici poli-
tikalar izlemesi ve uygulamasının yanı sıra, 
ana tasarımcı ve ana yüklenici fi rmaların 
azami ölçüde yerli sanayimizin imkanlarından 
faydalanması, üniversite-sanayi işbirliğinin 
desteklenmesi buna karşın yerli sanayimizin 
sektördeki gelişmeleri ve yeni üretim teknikleri-
ni takip ederek kendini geliştirmesi önem 
taşımaktadır. 

TUSAŞ olarak, bizimle çalışmak isteyen fi r-
malardan öncelikle web sitemiz üzerinden 
“yardımcı sanayi portali” ne girerek kayıt 
yaptırmalarını istiyoruz. Bu fi rmaları daha sonra 
kalite ve kabiliyet açısından değerlendirmek 
üzere ziyaret ediyoruz. Projelere göre gerekli 
şartları sağlayan fi rmalara ihaleye davet mektubu 
gönderiyoruz. Tedarikçilerimizin geliştirilmesi, 
sektör bilgi ve pratiklerinin yaygınlaştırılması 
için seminerler düzenliyoruz. En son 14 Haziran 
2013 tarihinde OSTİM Yönetim binasında te-
darikçilerimize “Altsözleşmeci olarak TUSAŞ 
ile Çalışma Süreçleri” başlıklı bir seminer ver-
dik. Öte yandan teknik bilgilerini geliştirmek 
isteyen alt yüklenicilerimiz için teknik eğitim 
programları açıyoruz. Belirli bir süre sonra ise 
bizimle aynı hedefl er doğrultusunda ilerlemeyi 
arzu eden yardımcı sanayi fi rmalarıyla stratejik 
işbirliği anlaşmaları imzalıyoruz.  

Yerli sanayinin basamak atlaması adına ne gibi çalışmalar içerisindesiniz?

"Hedeflerimizi yardımcı sanayiyle gerçekleştireceğiz."

Şirketimiz, bulunduğu sektör ve faaliyet 
gösterdiği alanlar itibari ile ileri teknoloji 

barındıran çalışmaların içerisindedir. Dolayısıyla 
üniversite-sanayi işbirliği, kalifi ye mühendislik 
alt yapısına ihtiyaç duyan çalışma sürecimizin 
olmazsa olmaz bir parçasıdır. Üniversitel-
erle işbirliğine iki açıdan yaklaşıyoruz: Birin-
cisi havacılık, elektronik, makine ve endüstri 
mühendisliği gibi bizim faaliyetlerimizle ilgili 
temel mühendislik alanlarında yetişmekte olan 
gençlerimizi havacılık alanına yönlendire-
bilmek ve bu sayede nitelikli iş gücü kazanmak; 
bunu yaparken üniversitelerle imzaladığımız 
protokoller çerçevesinde bu bölümlerde okuy-
an öğrencilere uzun dönemli staj imkanları 
sağlıyoruz ya da bu alanlarda yüksek lisans/
doktora yapmak isteyen personelimizi teşvik 
ediyoruz. İkincisi üniversitelerimizdeki değerli 

akademisyenlerimiz ile birlikte TUSAŞ’ın ihti-
yaç duyduğu öncelikli alanlarda tez konuları 
yaratılması ve bu alanlarda yapılacak üniversite 
araştırma çalışmaları için sanayi alt yapısının 
kullandırılması yolu ile destek verilmesini 
sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca “Tersine Beyin 
Göçü” başlığı altında başlattığımız çalışmalar 
ile başka ülkelerdeki fırsatları değerlendirmek 
amacıyla ülkemizden ayrılmak durumunda ka-
lan yetişmiş uzman beyin gücünü Türkiye’ye 
geri getirmeyi hedefl iyoruz.

Üniversite-Sanayi İşbirliği alanında özel 
teknoloji alanlarının teknokentlerin açılması 
önemli bir adım olmuştur. Sanayiciler ve 
akademisyenler böylece pratik uygulama ve 
ihtiyaçları teorik bilgiler ile bir araya getirerek 
uygulama imkanı bulmaktadır.

TUSAŞ olarak üniversite-sanayi işbirliklerine nasıl bakıyorsunuz? 
Akademisyenlerin sahaya inmesi ne gibi faydalar sağlar?

kapasit
yara

Bu
sekt

laşımla
kaynak ku

yapılanmala
Yatırımlarım
yaklaşımım
rımız dışı
kaynak
rımlar y
sanayi

"Teknokentler önemli bir adım oldu."
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Ankara Kalkınma Ajansı ve OSTİM 
yeni bir proje için el sıkıştı. Ajansın 
2012 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Des-

tek Programı kapsamında desteklenmeye de-
ğer bulunan ve OSTİM Vakfı tarafından yü-
rütülecek olan “Bir Bilge Bin Bilge” başlıklı 
projenin sözleşmesi OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, Başkan Yardımcısı 
Sıtkı Öztuna ve Ankara Kalkınma Ajansı Ge-
nel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı tarafından 
imzalandı. “Bir Bilge Bin Bilge” ile Kıdemli 
Uzman Sistemi oluşturularak emekli beyin 
gücünden daha fazla yararlanılması amaçla-
nıyor.

Kıdemli Uzman Sistemi kurulacak
Projenin genel çerçevesi hakkında açıklama-
larda bulunan OSTİM Yönetim Kurulu Baş-

kanı Orhan Aydın, meslek duayenlerinin de-
neyimlerini toplumsal faydaya dönüştürmeyi 
hedefl ediklerini kaydetti. Aydın, “Ankara’da 
OSTİM Vakfı ve OSTİM OSB Müdürlüğü 
işbirliğinde kurulacak olan Kıdemli Uzman 
Hizmetleri Sistemi ile mesleğinin duayeni 
olmuş kişilerin deneyimleri sayesinde elde 
ettikleri bilgiyi toplumsal faydaya sunabile-
cekleri bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu 
kişilerin bilgi ve deneyimlerini işletmelerle 
paylaşmalarını, sosyal yaşama katılımlarını 
artırmayı, beşeri ve entelektüel sermayenin 
ortaya çıkarılmasını hedefl iyoruz.” dedi. 

Aydın ayrıca, kalıcı bir danışmanlık modeli 
oluşturarak kıdemli uzmanların bilgi ve dene-
yimleriyle iş yaşamına destek olmalarını sağ-
lamayı amaçladıklarını da dile getirdi. Aydın, 
bu sistem sayesinde yıllarını belli bir alana 

vermiş uzmanların aktif iş yaşamları sonra-
sında da iş ve sosyal yaşama katılabilecekleri 
ve zihinlerini canlı tutabilecekleri bir sistem 
kurmayı hedefl ediklerini belirtti.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Asım Balcı da sistemin son derece 

yararlı olacağını ve önemli bir boşluğu doldu-

racağını dile getirdi. Balcı, bu sistemle dene-

yimli beyinlerin özellikle genç girişimcilere 

çok büyük katkılar sağlayacağına inandıkla-

rını belirtti.

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programı kapsamında kabul
edilen ve OSTİM Vakfı tarafından yürütülecek olan “Bir Bilge Bin Bilge” projesi
sözleşmesi imzalandı. Proje ile mesleğinde duayen olmuş isimler bilgi ve
tecrübelerini paylaşabilecek.

Derneğin İftar Programı’nda konuşan Yö-
netim Kurulu Başkanı Özcan Ülgener, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla bir-
likte gerçekleşecek çalışmanın detaylarından 
bahsetti. Geleneksel değerlerine sahip çıkmak 
isteyen toplumların önceliği gençlere vermesi 
gerektiğini belirten 
Başkan Ülgener, 
proje kapsamında 
ilk etapta barınma 
ardından işsizlik 
sorunlarına çözüm 
üreteceklerini kay-
detti. 

Özcan Ülgener, “Sokakta yaşamaya mecbur 
kalan gençlerimizi Bakanlığımızın öncülü-
ğünde önce bir eve daha sonra OSTİM’de işe 
yerleştireceğiz. Bu sayede hem suça bulaşma-

sını engelleyecek hem de atıl durumda gözü-
ken gençliğimizin enerjisini ülke ekonomisi-
nin hizmetine sunacağız. Gençlerimiz sıcak 
bir yuva ve geleceğe güvenle bakacakları bir 
iş sahibi olacaklar. Birer değer olarak kendi-

lerini ifade edebile-
cek, geleceklerine 
güvenle bakabile-
cek, devlet ve mil-
let kavramını daha 
içten daha samimi 
bir duygu bağıyla 
sahiplenecektir. Bu-

gün 100 genç diyoruz yarın bu 1000’e kadar 
gidecek. Sayıların bir önemi yok önemli olan 
mutlu bir gençlik için bizlerin elinden geleni 
yapmasıdır." dedi.

OSTİM Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz 
Karaosmanoğlu “Bir Bilge Bin Bilge” 

projesiyle birlikte her insanın entelektüel 
sermayesini ve birikimini ortaya çıkarmak 
istediklerini belirtti. Karaosmanoğlu, 1 yıl 
sürecek projeyle ilgili şunları anlattı: “He-
pimizin bir kariyer çizgisi, hizmet yılı var. 
İnsanlar çeşitli konularda çalışırlar veya 
hayatın içinde birtakım işlerle uğraşırlar. 
Ev kadını ev kadınlığıyla uğraşır, bizler 
işlerimizle uğraşırız, sen gazetecilikle uğ-
raşırsın. Bu kişisel kariyerlerimizle ve ku-

rumlarımızla ilgilidir. Ancak sendeki 
o önemli bilgi yıllar içinde birikir, 
bir konuda uzmanlaşır insan. Ken-
din için veya sadece kurumun, 
etrafın için farkında bile olmadan 
edindiğin o uzmanlık toplum 
için çok önemli bir bilgidir 
ve entelektüel sermayedir. 
Bizim vakıf olarak haya-
limiz bütün toplumdaki 
entelektüel sermayeyi 
ortaya çıkarmak. Her bir 

insanın kendine sorması gereken soruyu 
yönelteceğiz aslında; “Ben en iyi neyi 

yaparım?” Ankara Kalkınma Ajansı’yla 
projenin ilk adımını atmış oluyoruz. 1 
yıl sürecek “Bir Bilge Bin Bilge” proje-

sini öncelikle OSTİM’de hayata ge-
çirecek daha sonra bütün bölgemize 
yaygınlaştıracağız. Öncelikle 65 
yaş üstü bir konuda uzmanlaşmış 
bilgi birikimine sahip insanların 
bilgilerini tespit edeceğiz. On-
lara belli bir öğreticilik formatı 

kazandıracağız ve bilgileri portal aracılığıyla 
herkesin kullanımına açacağız. Burada kişi-
nin özgeçmişi, uzmanlık alanları ve uzman 
olduğu konuyu anlatan kısa bir video olabi-
lecek. İsimlerin tespitinde SGK ve huzurev-
leri gibi kuruluşlarla iletişime geçeceğiz. Şu 
an talepleri toplama aşamasındayız ardından 
buluşturma ve memnuniyet ölçme kısmı ola-
cak. Böylece bir kişinin bilgisi ihtiyacı olan 
herkesin bilgisi olacak, bir bilge bin bilge 
haline gelecek ve bilgi toplumsallaşacak.”

OSTİM’in bilirkişileri toplumun hizmetinde

birikir, 
Ken-
mun, 

madan 
m

yöneltec
yaparı
projen
yıl sür

sini
çi
y

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), sokakta 
yaşayan gençlerin barınma ve işsizlik sorunlarının
giderilmesine yönelik projeye destek verecek.

ORSİAD’dan
‘genç’ proje

“Uzmanlıklar toplum için önemli bir birikim”

Gülnaz Karaosmanoğlu

Özcan Ülgener

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından dü-
zenli olarak  yapılan “Türkiye’nin 500 Bü-

yük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçla-
rı açıklandı. Araştırmada ilk üç değişmedi. İlk sırayı 
40 Milyar 118 Milyon TL üretimden satış rakamı ile Türkiye Petrol 
Rafi neleri A.Ş.( TÜPRAŞ) aldı. Tüpraş'ı 8 milyar 164 milyon TL 
ile Ford Otomotiv, 7 milyar 529 milyon TL ile Oyak Renault izle-
di. İlk 500’ün 27 fi rması ise Ankara’dan.

Üç şirket zirveyi bırakmadı

“Sanayinin yeri OSB’lerdir”
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, sana-
yinin yerinin OSB’ler olduğunu belirterek, 
artık şehir merkezlerinde sanayi istemedikle-
rini söyledi. Boydak, “Şehir içindeki sanayi 
sanayi değil. Artık şehir merkezlerinde sana-
yi istemiyoruz. Şehirlerimizin şekillenmesi 
ve imar konularında da bu görüşümüzü ay-
nen muhafaza ediyoruz. Biz Mimarsinan ve 
İncesu OSB’yi açarak, birinci OSB’mizi ge-
nişleterek bu çalışmalara katkı verdik. Bun-
dan sonraki süreçte de şehir içerisinde kalan 
sanayilerimizin OSB’lerimize taşınması ile 

ilgili her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifa-
de etmek istiyorum.” dedi.

Mustafa Boydak
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Bölgesel kalkınma modeli olan küme-
lenme faaliyetlerinde ilklere imza 
atan OSTİM’in çalışmalarına proje 

destekleri artarak devam ediyor. Hali hazırda 
toplam 4 URGE projesini başarıyla sürdü-
ren OSTİM, son başvuruyla birlikte bu sa-
yıyı 5’e yükseltti. T.C. Ekonomi Bakanlığı, 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin başvurusunu olumlu kar-

şıladı ve projenin başlangıcı 
yapıldı.

İlk etap: İhtiyaç 
analizi 

Küme üyesi 24 fi r-
manın katıldığı 

ve 3 yıl süre-
cek projenin 
ilk adımı ih-
tiyaç anali-
zi olacak. 
İ h t i y a ç 
analizin-
de çö-

züm ortağı olan danışmanlık fi rması ile bir-
likte işletmelerin bireysel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası perspektifl erde incelemeleri 
yapılarak, sektörün trendleri doğrultusun-
da küme stratejik yol haritası oluşturulacak. 
Firma analizlerinin ardından ortaya çıkacak 
başlıklarda eğitim programları düzenlenecek 
ve kapasiteler artırılacak. Ayrıca yurtdışı fuar 
ziyaretleri ve alım heyeti organizasyonları ile 
ihracat yapabilmeleri için gerekli iş ortamları 
sağlanacak.

Küme misyonuyla paralel 
Küme Koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz, 
yenilenebilir enerji kaynakları bakımından ol-
dukça zengin olan ülkemizde bu kaynakların 

enerjiye dönüştürülmesi için yüzde 72 oranın-
da ithalata bağımlılık bulunduğunu hatırlattı. 
Akcengiz, “Kabul edilen URGE projesi, kü-
menin enerji ve çevre teknolojileri ekipman-
larının yerli üretim kapasitesinin artırılması 
misyonu çerçevesinde sürdürülecektir.” dedi.

Son projeyle birlikte OSTİM çatısı altında 
devam eden URGE projesi sayısı 5’e çıkmış 
oldu. İş ve İnşaat Makineleri (2), Savunma ve 

Havacılık ile Medikal Sanayi Kümelenmeleri 

URGE projeleri olan diğer kümeler. 

TÜBİTAK’tan araştırmacıları teşvik 
edecek yeni bir adım. “3001-Başlan-

gıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile 
Araştırma Destek Programları Başkanlığı 
(ARDEB) projelerinde yürütücülük görevi 
üstlenmemiş araştırmacılara önemli fırsatlar 
sunuluyor. Ar-Ge projesi hazırlama kültürü-
nün yaygınlaştırılmasını amaçlayan destek 
programı ile tüm araştırmacıların TÜBİ-
TAK projelerinde yürütücülük deneyimi 
kazanması hedefl eniyor.

Proje sunmayan araştırmacı çok
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Necati Demir, Türkiye’deki araştırmacı-
ların büyük kısmının henüz TÜBİTAK 
projelerinde yürütücülük görevi üstlenme-
diğinin altını çizdi. Yeni programın çıkış 
noktasının bu araştırmacılar olduğunu ifade 
eden Demir, “TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi 
Sistemi’nde (ARBİS) doktoralı yaklaşık 40 
bin araştırmacı bulunuyor. Bugüne kadar 

ARDEB’e başvuran yaklaşık 17 bin araştır-

macının 10 bini desteklenen projelerde yer 

almış. Sadece 5 bin araştırmacı yürütücü gö-

revi üstlenmiş. Kalan çoğunluk ise ARDEB 

destekli bir projede henüz proje yürütücülü-

ğü deneyimi yaşamamış. Türkiye’deki araş-

tırmacıların tamamı ARBİS’e kayıtlı değil. 

Bu da göz önüne alınırsa Ar-Ge yapmasını 

beklediğimiz araştırmacı sayımız daha da 

artıyor.” dedi.

Araştırmacılar için yeni destek programı

URGE proje destekleri; İhtiyaç Analizi, 

İstihdam, Eğitim ve Danışmanlık, 

Yurtdışı Pazarlama Programı ve 

Alım Heyeti, Bireysel Danışmanlık 

çalışmalarını kapsıyor. 

URGE projesine onay
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Tebliği kapsamında yapılan proje başvurusu kabul edildi.

UR-GE Projeleri Yapıtaşları

Kümelenme Anlayışı Esnek, Dinamik, Bütüncül Yaklaşım

Sektöre özgü rekabet alanlarını belirli bir coğrafi  kapsam 
içinde değerlendirir. Yerel rekabet avantajlarını ortak so-

run, ortak fı rsat ortak vizyon anlayışı içinde küresel fı rsata 
dönüştürmeyi hedefl er.

Tek bir fi rmaya değil, birlikte güç yaratacak fi rmaların 
ihti yaçlarını karşılama, hızlı kazanım odaklı ortak eğiti m-
danışmanlık ile pazarlama ve tanıtı m faaliyetleri sunar.

İhracat Odaklı Anlayış İşbirliği Anlayışı

Sürdürülebilir ihracat hedefl enmektedir. Bu nedenle 
ihracat için gereken kabiliyetlerin gelişti rilmesini, bilgiye 

ulaşılmasını sağlar. Operasyoneldir.

Projelerde işbirliği esastı r. Küresel ve ulusal değer zincirleri 
boyunca fi rmalar arasında, kamu-üniversite-sanayi arasın-

da işbirlikleri esastı r.

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr

Medikal sanayinde güçlü bir potan-

siyele sahip olan Ankaralı üreticiler 

iş ağlarını genişletmek amacıyla 

Ortadoğu ve Afrikalı satın alma 

yetkilileriyle bir araya geliyor.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-

mesi tarafından URGE projesi 

kapsamında “Sağlık Teknolojileri 

Ortadoğu ve Afrika Alım Heyeti-

Üretici Buluşması” adı altında 

düzenlenecek etkinlikte 15 ülkenin 

temsilcileri yerli üreticilerle ortaklık 

imkanları ve işbirliği fırsatlarını 

değerlendirecek. 

Üreticilerin yeni pazarlarda bilinirli-

liğinin artırılması, yeni işbirlikleri ile 

bölgesel marka olma yolunda güçlü 

adım atmasının hedefleyen prog-

ram, Eylül ayı içerisinde Ankara JW 

Marriot Otel’de gerçekleşecek.

Yeni destek programı cazip fırsatlar su-
nuyor. Dönem kısıtlaması bulunmayan 
programdan, ARDEB tarafından destek-
lenen herhangi bir projede yürütücülük 
yapmamış olan üniversite, kamu veya 
özel kuruluşlardaki araştırmacılar ya-
rarlanabilecek. 2 ayı geçmeyen hızlı bir 
değerlendirme süreci işleyecek, proje 
süresi en fazla 24 ay olacak ve proje 
başına 60 bin TL’ye kadar bütçe desteği 
verilecek. Bunun yanında projede yer 
alacak bursiyerlere aylık bin 800 TL 
burs desteği sağlanacak. Bilimsel 

toplantılara katılım ve çalışma ziyareti 
amaçlı faaliyetler için de 10 bin TL’ye 
kadar yurt içi ve yurt dışı seyahat des-
teği öngörülüyor. Proje çıktılarının ilgili 
paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar 
ile paylaşılmasına yönelik 5 bin TL’ye 
kadar Proje Yayılım Giderleri desteği 
ise 3001’in avantajlarından biri.  Ayrıca 
proje yürütücüsü ve araştırmacılara 
proje sonuçlandıktan sonra TÜBİTAK’ın 
belirleyeceği esaslara göre aylık 500 
TL’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) 
ödeneği fırsatı da sunuluyor.

Medikalde
Ortadoğu ve 
Afrika fırsatları

Destek tavanı 60 bin TL

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), şimdiye kadar Ar-Ge projesi 
hazırlamamış üniversite, kamu veya özel kuruluşlardaki araştırmacılara yönelik yeni bir 
destek programı başlattı.  3001 programıyla proje başına 60 bin TL’ye kadar bütçe desteği 
verilecek.

İlk etap: İh
analizi

Küme ü
manı

ve
ce
il
t

Pınar Yalman Akcengiz
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Baykar Makina, milli ve özgün İHA 
sistemleri geliştirme faaliyetleri kap-
samında gerçekleştirdiği Ar-Ge ça-

lışmalarından birinde daha mutlu sona ulaştı. 

Firma, hava araçlarının kanatçık, fren, gaz, 

iniş takımları, havalandırma gibi farklı kı-

sımlarında kullanılan, uçuş emniyeti ve gü-

venliği açısından kritik önem taşıyan ‘Servo 
Eyleyici Üniteler’ üzerindeki çalışmalarını üç 
faklı model ürün aşamasına getirdi. Tasarım, 
prototip imalat, test ve kalifi kasyon süreçle-
rinin ardından geliştirilen, uçuş kontrol sis-
temlerinin son halkası olarak nitelendirilen 
sistemlerin ilk aşamada Taktik İHA Sistemi 
üzerinde kullanılması planlanıyor. Maliyet ve 
teknik performans açısından faydalı sonuçlar 
elde edilen çalışma sayesinde, servo eyleyici 
ünitelerinin ihracat lisansı sınırlaması ile ithal 
etme zorunluluğu da sona erdi.

Üstün özelliklere sahip
Proje yöneticilerinden Haluk Bayraktar yap-
tığı açıklamada, insansız sistemlerde elektro-
nik ve yazılım içeren tüm alt bileşenlerin eko-
nomik anlamda katma değeri yüksek ürünler 
olduğunu, aynı zamanda ihracat lisansları ile 
ithal edilme gibi sınırlamaları bulunduğuna 
dikkat çekti. Hali hazırda Taktik ve MALE 
Sınıfı İHA sistemlerinde kullanılabilecek 

servo eyleyici üreten fi rmaları ve ürünlerini 
incelediklerini; Amerika, İsrail ve Avrupa'da 
farklı fi rmaların Ar-Ge ve üretim faaliyetleri 
içerisinde olduklarını kaydeden Bayraktar, 
“İncelediğimiz ürünlerin hiçbiri geliştirmekte 
olduğumuz Taktik İHA Sistemi'nin belirlen-
miş teknik isterlerini karşılamamaktaydı.” 
dedi. 

Yurtdışından alınan servoların yedekli ha-
berleşme sistemlerinin olmaması, kontrol ve 
performans parametrelerinin yazılımlarının 
kapalı olması, durum diagnostikleri verme-
mesi, demode kontrol sistemlerinin kesikli 
hareketlere neden olması, hata kontrol ve 
toleransı açısından zayıfl ıklar gibi birçok 
eksiklikleri bulunduğunu belirten Bayraktar, 
“Bunları tek tek tespit ettik. Tasarım faaliyet-
lerimiz aşamasında gerekli tedbirleri aldık. 
Önümüzdeki yıllarda ayrılmamış sivil hava 
sahasına entegrasyonu planlanan İHA Sis-
temlerinin bu anlamda istenilen güvenilirlik 
seviyesine ulaşmasında bu tarz eyleyicilerin 

de gereksinimlere cevap verecek şekilde mo-
dern tekniklere uygun olarak geliştirilmesi 
gerekmekteydi. Bu kapsamda geliştirdiğimiz 
servo eyleyiciler yazılım mimarisi, yedekli-
lik, kontrol teknikleri gibi birçok açıdan mev-
cut pazardaki ürünlerde olmayan özelliklere 
sahip. İHA pazarına alt sistem olarak ürün-
lerimizi tanıtmaya başlamış bulunmaktayız." 
diye konuştu 

Uçuş emniyetinin kritik parçası 
Türk mühendislerinden

Kendi geliştirdiği
İnsansız Hava Aracı (İHA)

sistemlerini ihrac eden
ilk firma olan Baykar

Makina yeni bir başarıya
daha adını yazdırdı. Ar-Ge

ekibi tarafından, uçuş
emniyetinde kritik öneme
sahip olan ‘Servo Eyleyici

Üniteleri’ için yürütülen
çalışmalarda ürün

aşamasına gelen firma, bu
sayede ürünlerin ihracat

lisansı sınırlaması ile ithal
zorunluluğunu da ortadan

kaldırdı.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 26. Toplantısı’nda alınan “yerli kaynak, 
milli teknoloji” merkezli kararların uygulanmasına yönelik çalışmalar hız 
kazandı. Bu çerçevede gerçekleştirilen “Enerji Sektöründe Ar-Ge” konulu 

toplantıda görüşler ve öneriler paylaşıldı. 

Proje önerileri bekleniyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, enerji 

sektöründe faaliyet gösteren ve katkıda 
bulanan kamu ve özel sektör kuruluşla-
rının üst düzey yöneticilerinin katıldığı 
toplantıda teknolojide yerlileşmenin altı 
çizildi.

“Teknolojisini yapmalı ve 
geliştirmeliyiz”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, projelerde teknoloji üretmenin öne-
mine dikkat çekerek, "Termik santraller, 
nükleer santraller yapılıyor ama bunların 
biz bir anlamda kaba inşaat işleri yapan bir 
noktadayız. Bizim bunun esas teknolojisi-
ni, teknolojik bölümlerini hayata geçiren, 
yapan ve geliştiren bir konumda olmamız 
lazım." diye konuştu.

Enerji verimliliği ve yerli teknoloji için 
Ar-Ge gerekliliğini vurgulayan Bakan Er-
gün; “Hem kaynakları yerlileştirmek hem 
teknolojiyi yerlileştirmek hem de verimli-
liği artırmak için ortak çalışmalar lazım. 
Bu da bizim üretim ve teknoloji konusun-
da yeni bir atılım yapmamızı gerektiriyor." 
dedi. Ayrıca Bilim ve Teknoloji Yüksek 
kurulunda alınan kararlar çerçevesinde 
özel sektörle birlikte önümüzdeki süreçte 

neler yapılabileceğini değerlendirecekleri-
ni de vurguladı. 

“Sektörün ihtiyacı artıyor”
Enerji sektörünün büyük bir pazar olduğu-
nu, Türkiye büyüdükçe, geliştikçe enerji 
sektörünün üretim, yatırım ve iletimle ilgi-
li bir çok ihtiyacının ortaya çıktığını belir-
ten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız ise "İthal ettiğimiz kaynakların 
giderilmesine dönük yapılan çalışmaların, 
yatırım çalışmalarıyla alakalı bir ithalata 
dönüşmemesi lazım." dedi. 

Sözlerine, “Rüzgar, güneş, HES, termik 
ve nükleerle alakalı yapılan çalışmalarda 
ithalatı önleyeceğiz derken bunların ya-
tırımlarının ithal kaynaklardan yapılma-
ması gerekiyor.” ifadeleriyle devam eden 
Yıldız, “TÜBİTAK'la, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığıyla beraber geliştirilen 
projeler, hedefi mize koyduğumuz 2 nükle-
er güç santralinin olabildiğince yerli sana-
yimiz tarafından yapılması lazım ve bun-
ların Ar-Ge'ler tarafından da geliştirilmesi 
lazım. Yani enerji sektörünün pazarı hazır, 
bunları üretecek sanayi yapılanmasının 
da Ar-Ge çalışmalarının da yönetildiği 
bir toplantıda olacağız. Özel sektörün bu 
konuda yapacağı yatırımların Türkiye'nin 
geleceğine olan yatırımlar olduğuna inan-
cımı bir kez daha belirtiyorum." dedi.

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliş-
tirme Projelerini Destekleme Programı (1007 

Programı) kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'nın müşteri  kurum olarak yer aldığı 
“Hidroelektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Olarak 
Tasarımı ve Üretimi (MİLHES)” ile “Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Yerli Güneş Enerjisi Santral Teknolo-
jilerinin Geliştirilmesi (MİLGES)” ihtiyaç başlıklarına 

yönelik, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 
tarafından çağrı duyurusu yayınlandı. Hazırlanacak 
proje önerileri için son tarih MİLHES’te 11.10.2013, 
MİLGES’te 20.09.2013 olarak belirlendi. Duyuruların 
detaylarını görmek isteyen öneri sahipleri www.
tubitak.gov.tr adresinin ‘destekler’ kısmında; çağrı 
dokümanı, Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP), 
teknik detaylar ve diğer bilgilere ulaşabiliyor.

Enerjide ‘yerli’
hedefine doğru

Bayraktar Mini İHA ile TSK envanterine ilk İHA'nın 
teslimi, 2012 yılında Katar Silahlı Kuvvetleri'ne 

yapılan ilk İHA ihracatından sonra ülkemizde bu tip 
servo eyleyicilerin ürün olarak geliştirilmesinde de 

bir ilke daha imza atılmış oldu.

Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, enerji sektöründe faaliyet gösteren ve katkıda bulanan kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı.
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Türk sanayicisinin başarısı Ar-Ge ve ino-
vasyon çalışmalarıyla artarak devam edi-

yor. Ankara’da seyyar mobil hastane üretimi 
yapan Turmaks, uluslararası bir çok rakibi-
ni geride bırakarak kazandığı ihale kapsa-
mında taahhüt ettiği iki adet Hızlı Kurulum 
Sahra Hastanesini Azerbaycan Savunma 
Bakanlığı'na teslim etti. Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı 
Sefer Abiyev'in ziyaret ettiği hastaneler, dün-
yadaki benzer hastaneler arasında en gelişmiş 
özelliklerde. Bakü'deki askeri hastanenin 
bahçesine kurulan hastaneler afet durumla-
rında hizmet vermek üzere tasarlandı. Her iki 
hastanede ağırlıklı olarak yoğun bakım, trav-
ma ve cerrahi üniteleri bulunuyor. 

Tam donanımlıdan farkı yok
İhale sürecinde uluslararası fi rmaları geride 
bıraktıklarını anımsatan Turmaks Genel Mü-

dür Yardımcısı Oğuz Aroymak, 2 adet mobil 
hastaneyi, sözleşmede yazan 10 aydan daha 
kısa sürede 6 ayda teslim ettiklerini söyledi. 
Söz konusu hastanelerin benzerlerine göre 
çok gelişmiş teknik özelliklere sahip oldu-
ğunu vurgulayan Aroymak, “Hastanelerimiz 
hiç bir araç, vinç veya fork lift gerektirmeden 
kendi kendine indirme bindirme ve genişle-
me özelliklerine sahip konteynerlerden ve 
otomatik basınç kontrollü şişme çadırlardan 
oluşuyor. Her hastanede 8'i yoğun bakım ol-
mak üzere 44 yatak, 2 ameliyathanede toplam 
4 ameliyat masası, radyoloji, ultrason, tüm 
acil cerrahi üniteleri, laboratuvar, eczane, 
morg gibi üniteler yer almakta. 12-13 kişilik 
bir ekiple yaklaşık 3 saat gibi bir sürede tam 
teşekküllü olarak hizmet vermeye başlayabi-
liyor.” dedi.

Hastaneleri Azerbaycan iklimine ve sert doğa 
koşullarına uygun olarak ürettiklerini belir-
ten Oğuz Aroymak, “Hastanelerde tam do-
nanımlı bir hastaneden farksız özelliklerdeki 
HEPA fi ltreli ameliyathane ve yoğun bakım 
üniteleri, özel klimalar, tıbbi tesisat, medikal 
sistemler ve jeneratör sistemleri kullanıldı.” 
diye konuştu. 

Ürünleri her yerde
Birleşmiş Milletler, Sağlık, Savunma Bakan-
lıkları ve yardım kuruluşları ile çalışan Tur-
maks imzalı bir çok mobil hastane dünyanın 
farklı bölgelerinde hizmet veriyor. Ankara 
Akyurt'taki tesislerinde faaliyet gösteren fi r-
ma Ar-Ge ağırlıklı ve dünyada bu konuda hiz-
met veren sayılı fi rmalardan biri. Ürünlerinin 
özellikleri şartnamelerde yer almaya başlayan 
Turmaks, daha teknolojik ve fonksiyonel has-
taneleri coğrafya, amaç ve müşteriye göre 
özel olarak tasarlayabiliyor.  

Türkiye’de üretiyor dünyadan talep görüyor
Ankara firması Turmaks, kendi tasarımı ve üretimi olan mobil hastaneleri ile dünyanın bir çok yerinde adından
başarıyla söz ettiriyor. Firma son olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı için hazırladığı Hızlı Kurulum Mobil
Hastaneleri teslim etti. 44’er yatak kapasiteli iki hastane, tam donanımlıları aratmayan niteliklerde.

Kılıçdaroğlu ve kurmayları OSTİM 
Yöneticileri ve işadamlarıyla bir ara-
ya gelerek üretim ve kalkınma konu-

larındaki düşüncelerini paylaştı.

Toplantıda ilk olarak OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın tarafından kümelenme 
başta olmak üzere bölgede yapılan çalışmalar 
ve projeler hakkında bilgiler aktarıldı. Küme-
lenme konusunda OSTİM’in öncü rolünden 
bahseden Aydın, “Bir bölge ve bir sektörün 
kalkınması noktasında dünyadaki kümelenme 
örneklerini analiz ettik ve detaylara hakim du-
rumdayız. İncelediğimiz modelleri kendimize 
özdeşleştiriyoruz. Bunu Kalkınma Bakanlı-
ğı, üniversiteler ve profesyonel kurumlarla 
beraber yapıyoruz. Firmalarımızın gelecekte 
ayakta kalabilmesi, rekabetçi olması ve mar-
ka çıkarabilmesi için bu model üzerinde yo-
ğunlaştık.” dedi.

“Bir ülke üretimle büyür”
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise sözle-
rine üretimin önemini anlatarak başladı. Bir 
ülkenin üretimle büyüyeceğini, kalkınacağını 
ve güçleneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sa-
nayicinin kendisi için değil ülkesi için çalışan 
kişi olduğunu söyledi.

Devletin, sanayiciye uluslararası alanda re-
kabet edebileceği ortamı sağlamak zorunda 
olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, 
“Eğer bu ülke büyüyecekse, kalkınacaksa, 
saygınlığı artacaksa, uluslararası konumda 
güçlü bir noktaya taşınacaksa bu ancak sana-

yicinin çabasıyla olur. Sanayici ekonominin 

kamu görevlisidir. Kendisi için değil, sanayici 

ülkesi için çalışan kişidir. Eğer siz, sanayiciyi 

öne çıkarırsanız, sorunlarını çözerseniz, onun 

üretim yapmasına katkı verirseniz, önündeki 

engelleri kaldırırsanız zaten o sanayici size ve 

ülkesine hizmet ediyor demektir.” değerlen-

dirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi 

sanayicinizin üretimine avantaj sağlayacak 

politikaları içeride üretmek zorundasınız. Bu-

nun adı vergi politikası olur, bütçe politikası 

olur, maliye politikası olur, para politikası 

olur. Bütün bu politikaların ortak ana omur-

gası ihracatı özendirmek olmalıdır. İhracat 

özendirildiği zaman zaten üretim kendiliğin-

den olur.”

“Marka çıkarmalıyız”
Yerli üretim ve markalaşma hakkında da 

açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, 

ülkemizdeki sanayicinin yetenek ve potansi-

yeline dikkat çekti. Türkiye’nin 1925 yılında 

kendi uçağını yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğ-

lu “Ankara Metrosu’nun yüzde 51’i, keşke 

yüzde 100’ü olsa yerli yapılabilir mi? Yapı-

labilir tabi, niye yapılmasın? Uçağa parça ya-

pıyorsanız, ray üzerinde giden bir aracın par-

çasını mı yapamayacaksınız? Yapılabilir bu 

ülkede. Bizim bir çıta atlamamız lazım. Çok 

önemli bir şeydir bu. Bilgi toplumunu yaka-

lamamız lazım. Markalaşma çok önemlidir. 

Markayı yaratırsanız zaten dünyanın ilgisini 

bir noktaya çekiyorsunuz. O ürünü artık ne-

rede üretirseniz üretin, o markayı yakalamış 

oluyorsunuz. Marka çıkarmalı, geliştirmeli 

ve ona saygınlık kazandırmalıyız.” ifadelerini 

kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer bu
ülke büyüyecekse, kalkınacaksa, saygınlığı artacaksa, uluslararası konumda
güçlü bir noktaya taşınacaksa bu ancak sanayicinin çabasıyla olur. Sanayici

ekonominin kamu görevlisidir.” dedi.

“Sanayici ekonominin kamu görevlisidir”

Azerbaycan Devlet 
Başkanı İlham Aliyev 
ve Savunma Bakanı 

Sefer Abiyev benzerle-
rine göre çok gelişmiş 

teknik özelliklere 
sahip olan hastaneler 

hakkında yetkililerden 
bilgi aldı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün bu politikaların ortak ana omurgası ihracatı özendirmek 
olmalıdır. İhracat özendirildiği zaman zaten üretim kendiliğinden olur.” dedi.
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Günümüzde üretimin çevreye en az 
etki ile daha ekonomik ve verimli bir 
şekilde gerçekleştirilmesi hedefl e-

niyor. Bu süreçte su, enerji ve malzeme gibi 
kaynakların etkin kullanımını ve atık oluşu-
munu düşürmeyi amaçlayan Temiz Üretim 
uygulamaları artma eğiliminde. Geri dönü-
şüm kavramı ise bu süreçte çok daha sık dikle 
getirilmeye başlandı.

İklim değişikliği sorununa küresel ölçekte 
önlem almak üzere 1992 yılında kabul edilen 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçe-
ve Sözleşmesi-Kyoto Protokolü, 194 ülke-
nin taraf olmasıyla 1994 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Sözleşmenin amacı “atmosferdeki 
sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerin-
deki tehlikeyi önleyecek bir düzeyde başar-
mak” olarak tanımlanmış, böyle bir düzeye, 
ekosistemlerin iklim değişikliğine doğal bir 
şekilde uyum sağlamasına, gıda üretimini 
tehdit etmeyecek ve ekonomik kalkınmanın 
sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek 
bir zaman dahilinde ulaşılmalıdır” hükmü ile 
desteklenmiştir.

UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) 
Temiz Üretim’i "Bütünsel ve önleyici bir 
çevre stratejisinin proseslere, ürünlere ve hiz-
metlere sürekli olarak uygulanması ile toplam 
verimliliği artırmak, insan ve çevre üzerinde-
ki riskleri azaltmak" şeklinde tanımlıyor. Ta-
nıma genel bir elbise giydiren UNEP aslında 
bütünsel bir sürece işaret ediyor. 

Bu kavram bir başka deyimle "Daha az ile 
daha fazla üretmek" olarak da ifade ediliyor. 
Hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı, 
yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırma-
yı, atıkları mümkün olduğunca oluşmadan 
önlemeyi ve toplam atık miktarını azaltmayı 
amaçlayan bir çevre yönetimi yaklaşımı olan 
Temiz Üretim özetle; “Daha az çevresel etki, 
daha fazla ekonomik ve ekolojik etkinlik ile 
daha fazla değer sağlamak.” diyor.

Temiz üretimin 
amaçları arasın-
da yer alan etkin 
kaynak kullanımı; 
doğal kaynakların 
özellikle enerji, su 
ve malzeme sarfı-
nın optimizasyonu 
ile kaynak kulla-
nımının azaltılma-
sını kapsıyor. Bu 
sayede verimlilik 
ve rekabet gücünde 
artış sağlanabiliyor. 
Ürünlere yönelik 

temiz üretim ile ürünlerin bütün yaşam dön-
güleri boyunca olumsuz çevre, sağlık ve gü-
venlik etkileri de azaltılabiliyor. 

Çevresel konuların endüstriyel, kentsel, ta-
rımsal ve her türlü insani etkinliğin tasarımı 
aşamasında bir parametre olarak planlanma 
süreçlerine dahil edilmesini de gerektiren 
bu yaklaşım; bakım, envanter kontrolü, iyi 
işletme uygulamaları gibi basit ve düşük ma-
liyetli uygulamalar yanında ekipman, proses 
ve teknoloji değişikliği gibi büyük yatırım 
gerektiren uygulamaları da içeriyor. Öte yan-
dan kaynak verimliliği, kirliliği kaynağında 
önleme, çevre dostu ürün, vb. yaklaşımları ile 
kuruluşlara çevre performansında artışın yanı 
sıra üretim maliyetlerinde düşüş de sağlıyor. 

Ürünlere yönelik temiz üretim, ürünlerin bü-
tün yaşam döngüleri boyunca olumsuz çevre, 
sağlık ve güvenlik etkilerini azaltmayı amaç-
lıyor. Temiz üretim tekniklerinin hizmetlere 
uygulanmasında, çevresel düşünce ve kaygı, 
tasarım ve hizmet dağıtımıyla birleştiriliyor.

Etkin kaynak kullanımı; doğal kaynakların 
özellikle enerji, su ve malzeme kullanımının 
optimizasyonu ile kaynak kullanımının azal-
tılmasını kapsıyor. Kaynakların etkin kullanı-
mı sayesinde verimlilik ve rekabet gücünde 
artış sağlanabilmekte, azalan kaynak kullanı-
mı yanında çevresel etkinin ve atık bertaraf 
maliyetlerinin düşürülmesini sağlamakta.

Endüstriyel Simbiyoz
Biyolojik bir terim olan Simbiyoz; “İki can-
lının tek bir organizma gibi birbirleriyle yar-
dımlaşarak bir arada yaşamaları” anlamına 
geliyor. Endüstriyel ekoloji ile aynı yaklaşımı 
işaret eden endüstriyel simbiyoz doğadakine 
benzer şekilde birbirine yakın iki bağımsız 
endüstriyel işletme arasında madde ve ener-
ji değişimi olarak tanımlanıyor. Bu kavram, 
tercihen birbirine fi ziksel olarak yakın olup, 
normalde birbirlerinden bağımsız çalışan 
iki veya daha fazla endüstriyel işletmenin 
bir araya gelerek hem çevresel performansı 
hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreç-
li ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde 
çalışmasını temsil ediyor. Diğer bir ifadeyle 
endüstriyel simbiyoz bağımsız işletmeleri, 
daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak 
kullanım yaklaşımı çerçevesinde bir araya 

getiriyor. Bu ağyapı, malzeme, enerji, su ve 
yan ürünlerin fi ziksel değişimi de dahil olmak 
üzere, her türlü varlığın, lojistik ve uzmanlık 
kaynaklarının paylaşımı anlamına geliyor. Bu 
sayede endüstriyel kaynaklı çevresel ve sos-
yal problemlerin önüne geçmekle kalmayıp 
aynı zamanda ekonomik getiri de sağlanmış 
oluyor. Aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon (ye-
nileşim) ve kümelenme faaliyetlerinin yanı 
sıra, yeni iş alanları yaratma potansiyeli ile 
girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı da des-
tekleyen bir yaklaşım.

Ulusal ölçekte yürüyen projeler
Ülkemizde temiz üretim ve endüstriyel sim-
biyozun gerçekleştirilebilmesine dair bir-
çok çalışma yürütülüyor. Sanayi Strateji 
Belgesi’nde tanımlanmış eylemlerden birisi 
olan ve 2013-2017 stratejik planda yer alan 
“kaynakların verimli kullanılması ve çev-
reyle uyumlu üretim” prensipleri doğrultu-
sunda sanayide temiz üretim/eko verimlilik 
programlarının uygulanması sağlanması, bu 
çerçevede bir temiz üretim merkezi kurul-
ması hedefl endi. Bu doğrultuda, TÜBİTAK 
MAM Çevre Enstitüsü yeniden yapılandırı-
larak Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü oldu 
ve Ulusal Temiz Üretim Merkezi işlevini üst-
lenmek üzere 06/04/2013 tarih ve 218 sayılı 
Bilim Kurulu'nun 5 no.lu kararı gereğince 
görevlendirildi.

Kirletici yük yoğunluğu fazla olan sektörler-
de otomotiv, demir-çelik, tekstil gibi alanlar-
da geri kazanım oranı oldukça yüksek görün-
mekte. Yapılan örnek projelerden biri olan ve 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı yürütü-
cülüğünde tamamlanan Eko-Verimlilik (Te-
miz Üretim) Programı’nda amaç; Türkiye’de 
temiz üretim kavramının tanıtılması, kapasite 
geliştirilmesi ve temiz üretim teknolojilerinin 
yaygınlaştırılması ve bir Ulusal Temiz Üre-
tim Merkezi’nin kurulması. Pilot bölge olarak 
belirlenen Seyhan Havzası’nda 3yıl süren 
proje kapsamında yapılan analizler, tespit edi-
len verimlilik noktalarında yapılan uygulama-
lar için yatırım tutarı 264.800 dolar belirlendi 
ve mali kazanç 1.357.792 dolar olarak tespit 
edildi. Proseslerde kullanıla su, kimyasal, 
enerji tasarrufl arının yanı sıra, CO2 salımında 
978 ton/yıl oranında azalma sağlandı, proses 
süreleri kısaldı, bakım onarım maliyetlerinde 
azalma, çalışma ortamlarında iyileştirmeler 
yapıldı

Yazılım önemli bir yer tutuyor
Dr. Zeynep Yöntem’in koordinatör olarak yer 
aldığı EPESUS (Eco-Industrial Park Environ-
mental Support System) projesi kapsamında, 
KOBİ’lerin çevresel ihtiyaçlarının tespit edil-
mesi ve geliştirilmesi, kaynak kullanımı, atık 
yönetimi ve enerji verimliliğinin geliştiril-
mesi amaçlanıyor. Proje çıktısı olarak geliş-
tirilen yazılım programıyla, KOBİlerin kendi 
proseslerinde kullandıkları hammadde/enerji/ 
ve atıklarına yönelik veriler uluslar arası veri-
tabanlarıyla karşılatırılarak AB uyum mevzu-
atlarının gereklerini fi rmalara sunuyor.

OSTİM’DE DEVAM EDEN 
ÇALIŞMALAR

KOBİ’lerin; çevre bilinci, çevre mevzuatı-
nı uygulamada karşılaşacakları zorlukla-

rın tespiti ve çevreye olan kirletici etkilerinin 
çözümüne yönelik olarak KOSGEB’in çevre 
ile ilgili yol haritasının belirlenmesini ama-
cıyla KOSGEB tarafından yürütülen ‘Çevre 
Konusunda KOSGEB Yol Haritasının Belir-
lenmesi Projesi’nde, proje ortağı olarak yer 
alıyor. Bölgede yer alan 25 KOBİ’de yapılan 
çevre analizleri ile işletmelere özel temiz üre-
tim karneleri çıkartılacak.

Uluslararsı Sanayi Ar-Ge Projeleri Des-
tekleme Programı kapsamında destekle-

nen ‘İmalat Endüstrisinde Endüstriyel Ekoloji 
ve Eko-Verimliliğin Geliştirilmesi (ECOMA-
NINDUSTRY)’ projesi ile Endüstriyel Ortak 
Yaşam ve Temiz Üretim gibi geleneksel yak-
laşımları birleştirerek yeni geliştireceği me-
todoloji ve araçlarla öncü ve umut verici bir 
yaklaşım ortaya koyarak, LEAD ERA hedef-
lerine büyük katkıda bulunacak. Avrupa’da 
bu projeden etkilenecek en önemli pazar, geri 
dönüşüm pazarı olacak. Temiz Üretim ve 
Endüstriyel Ortak Yaşam Uygulaması Aracı 
enerji ve malzeme akışını belli bir bölgede 
optimize ederek, geri dönüşümü artıracak ve 
üretim sektöründe tüketimin sürdürülebilirlik 
modelini iyileştirecek. Bu projenin etkisi bir 
tek geri dönüşüm ile sınırlı olmayacak.    
Endüstriyel ekolojinin aslında birbirine bağlı 
bir sistem olarak ekonomik yaklaşımı da olu-
şacak. Ayrıca atık bertaraf analizinden, eko-
sistem görünümlü analize geçiş sağlayacak. 
Temiz Üretim ve Endüstriyel Ortak Yaşam 
Aracı; Türkiye ve İsviçre'de imalat sanayi 
için modüler yapılacak olan uygulama yazılı-
mı olup, küresel ve sanayi sektörlerini hedef-
liyor.

Projenin Türkiye açısından en somut hede-
fi  OSTİM OSB’de işletmelerin işbirliği ile 
gerçekleşen üretimin daha eko-verimli ola-
rak sürdürülmesine katkıda bulunmak ve 
OSTİM’in diğer OSB’lere örnek oluşturacak 
ulusal bir vaka olmasını sağlamak. Geliştiri-
lecek metot, araç ve platform ile vaka çalış-
maları neticesinde, enerji ve malzeme akışları 
göz önüne alındığında %10’a varan kazanım-
lar sağlayacak.

Sanayileşmedeki hızlı gelişme ve nüfustaki büyük artış, paralelinde çevre kirliliğinin artarak küresel boyutlara ulaşması hem canlılar hem de doğal 
kaynaklar üzerinde geri dönülemez olumsuz etkiler oluşturdu ve çevresel etki tartışmalarını beraberinde getirdi. Küresel ekonomik ve çevresel krizler 

daha sürdürülebilir endüstriyel sistemlere geçme konusunda uluslararası çabaların artmasını sağladı. 

Ekolojik ve Ekonomik Model: Temiz Üretim 
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1962’de başlatılan ihracat amaçlı kalkın-
ma planı çerçevesinde, sosyal ve ekono-
mik açıdan sağladığı gelişme ile örnek 

gösterilen ve ekonomisinin %55’i ihracata da-
yalı olan Güney Kore, bugün dünya çapındaki 
markalarıyla adından söz ettiriyor. Türkiye ile 
tarihi dostluk bağları bulunan, ekonomik ge-
lişme süreçlerine aynı anda başlayan ülkenin 
yakaladığı başarının altında kararlı bir devlet 
politikası yatıyor. 

Büyük şirketlerin yanı sıra küçük ve orta öl-
çekli işletmelere de ayrı bir yer ayıran Güney 
Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Sangkyu Lee, 

OSTİM hakkında bilgiler alarak iki ülke ara-
sında atılabilecek somut adımlar hakkında gö-
rüşlerini paylaştı. Büyükelçi, OSTİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Medikal 
Sanayi Kümelenmesi’ni konuk etti. 

“Sırrı çözmeye çalışıyoruz”
Güney Kore’nin kalkınma hamlelerini takip 
ettiklerini dile getiren OSTİM Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Aydın, bu başarı hika-
yelerinden dersler çıkartmaya çalıştıklarını 
belirtti. Beş bin küçük işletmenin bulunduğu 
OSTİM bölgesinde her konuda üretim ve tica-
ret yapıldığına temas eden Aydın, “1980’ler-
de Türkiye ve Güney Kore’nin rakamları bir-
birine çok yakın. Güney Kore’nin bu gelişme 
ve kalkınmasının sırrını çözmeye çalışıyo-
ruz.” dedi. Aydın, Sanayileşmenin Gizli Tari-
hi isimli kitabın yazarı Güney Koreli Ha-Joon 
Chang’ı Türkiye’ye davet etmek istediklerini 
ifade etti. 

Teşvikler ve nitelikli işgücü
Büyükelçi Sangkyu Lee da OSTİM’in yapısı, 
ekonomideki yeri, verilen hizmetleri, yatırım-

cılara sağlanan kolaylıkları öğrenmek iste-
diklerini belirtti. “Yatırım konusunda destek 
veriliyor mu? Teşvik mekanizmaları nasıl?” 
diye soran Lee, şunları kaydet-
ti: “Hyundai gibi şirketlerin 
çalıştığı işletmeler o fi rmanın 
civarında bulunuyor. Şu anda 
İzmit ve Kocaeli civarında. 
Çünkü sinerji etkisi ve maliyet 
unsuru bunu zorunlu kılıyor. 
OSTİM’de yatırım için nasıl 
bir yöntem bulabiliriz? Ör-
neğin teşvik gibi bir imkanın 
sağlanması iyi olur. Güney 
Koreli KOBİ’lere OSTİM ca-
zip gelebilir. Firmaların böl-
genizde iş yapabilmesi için ni-
telikli işgücü de çok önemli.” 

OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın insan 
kaynakları konusuna açıklık 
getirerek bölgenin potansiyeli-
ni ve faaliyet gösteren eğitim 
kurumlarını anlattı. Aydın, 
“Ankara’da zaten insan kay-
nakları yönünden çok fazla so-

run yok. Çünkü burada 20 tane üniversite var. 
Türkiye’nin entelektüel sermayesi en yüksek 
şehri Ankara.” değerlendirmesinde bulundu. 

Ankara sanayicilerinin markalaşma sü-
reçlerini kolaylaştırmak isteyen TPE 

ve ASO birlikte hareket etme kararı aldı. İki 
kurum arasında imza altına alınan protokolle 
ASO'da patent merkezi gibi görev yapacak 
"TPE Bilgi ve Doküman Birimi" oluşturula-
cak. TPE’nin şubesi gibi görev yapacak birim 
kanalıyla ASO üyesi sanayiciler sınai mül-
kiyet hakları konusunda bilgilendirilecek ve 
bu alanda eğitimler verilecek. Protokol kap-
samında ayrıca yenilikçiliğin ve yaratıcılığın 
teşvik edilerek ulusal inovasyon sisteminin 
güçlendirilmesi, sanayicinin rekabet gücünün 
artırılarak ulusal ve uluslararası pazarlardaki 
payının büyümesine katkı sağlanması amaç-
lanıyor.

Önceki çalışmalardan istifade fırsatı
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, protokolle 
sanayicilere tüm dünyadaki patentlere ilişkin 
bilgilere ulaşabilme imkanı getirdiklerini söy-
ledi. TPE'nin elinde dünyanın bütün çizili pa-
tent, marka ve faydalı modellerle ilgili kayıt-
ların bulunduğunu ve bunlardan sanayicilerin 
ve araştırmacıların yararlanmasının önemli 
olduğunu anımsatan Özdebir, "Araştırmacı-
lar, daha önce yapılmış olan çalışmalardan 
istifade ederek, orada öğretilmiş olan bilgi-
lerden faydalanarak, kendi çalışmalarını daha 
farklı yönde yönlendirip geliştirebilecektir. 
Başkalarının alanlarına girmeden kendi çalış-
malarını geliştirebilirler." diye konuştu. 

Dünyada koruma süresi kalkacak çok sa-
yıda buluş ve faydalı model bulunduğunu 
sözlerine ekleyen Özdebir, koruması kalkan 
özellikle ilaç sanayisi için son derece önemli 
ürünlerin Türkiye'de üretilebilmesinin önü-
nün açılması gerektiğine işaret etti. Başkan 
Özdebir Türkiye'nin orta altı ve orta teknoloji 
seviyesinde üretim yapıp dünyaya satan ülke-
ler arasında olduğuna da dikkat çekerek, bu 
durumun değiştirilebileceğin kaydetti.

En çok marka başvurusu Türkiye’den
TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da 
Türkiye'nin, son 2 yılda Avrupa'da en çok 
marka başvurusunun yapıldığı ülke olduğunu 
vurguladı. Asan, pa-
tent ve faydalı mo-
del başvurularının 
geçen yıl 15 binin 
üzerinde gerçekleş-
tiğini ancak katma 
değeri daha yüksek 
dünya markalarının 
yaratılması gerek-
tiğinin altını çizdi. 
Türkiye'deki işlet-
melerin gayrimaddi 
varlıklarının toplam 
varlıklar içinde-
ki payının yüzde 
80'leri aştığını ifade 
eden Habip Asan 
bundan 30-40 sene 
önce bu oranının 

yüzde 20'lerde olduğunu hatırlattı. 

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) parasal 
gelişmeyi durdurabileceği yönündeki açıkla-
malarının gelişmekte olan piyasaları büyük 
ölçüde etkilediğine dikkat çeken Asan, "Pa-
rayı biraz daha seçici vermek demek, katma 
değeri yüksek ürünler üreten, fi kri mülkiyeti 
yüksek işletmelerin bu parayı alacağı anla-
mına gelir. Gelişmekte olan ülkelerde, bu 
tür işletmelerin çok sayıda olmaması paranın 
kaçışına sebep oluyor. Bundan etkilenmemek 

için fi kri mülkiyete önem vermemiz, inovas-

yon kapasitemizi artırmamız gerekiyor." diye 

konuştu.

Güney Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Sangkyu Lee, ülkesindeki firmaların yatırım kararlarında nitelikli işgücü ve 
insan kaynağının önemli bir yer tuttuğunu söyledi. 

Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) imzaladıkları protokolle ortak Bilgi ve Doküman Birimi 
kuruyor. ASO’da faaliyete geçecek birim sanayicilerin marka ve patent çalışmalarına destek olacak. 

Marka ve patent için güçbirliği

Yatırım için öncelikli şart; nitelikli işgücü 

Sangkyu Lee

 TÜRKİYE-GÜNEY KORE 2012 YILI İHRACAT-İTHALAT RAKAMLARI

Yıl Ülke adı İhracat (Dolar) İthalat (Dolar)

2012 Güney Kore  527.993.445  5.660.093.074

Kaynak: Türkiye İstati sti k Kurumu Dış Ticaret İstati sti kleri Veri Tabanı

Büyükelçi 
Sangkyu Lee, 
Koreli yatırımcılar 
için insan 
kaynağının 
önemine 
değinirken 
teşvikler ile 
OSB’lerde 
verilen hizmetler 
hakkında merak 
ettiği hususları 
paylaştı.

Protokol, ASO’da düzenlenen törenle, TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve ASO 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir tarafından imzalanarak hayata geçirildi. 

Türk savunma
sektörü Paris’te

Dünyanın sayılı havacılık fuarlarından biri 

olarak kabul edilen 50. Uluslararası Paris 

air Show Le Bourget, 44 ülkeden 2 binin üzerin-

de katılımcıyla gerçekleşti.

İki yılda bir düzenlenen, havacılık sektörünün en 

eski ve en büyük organizasyonu olan fuara bu 

sene ülkemizden TAI ve TEI gibi Türk havacılık 

sanayinin önemli aktörleri ile OSTİM Savunma 

ve Havacılık Sanayi Kümelenmesi (OSSA) üyesi 

Uygur Savunma ve Gür Metal firmaları katıldı. 

OSSA Yönetim Kurulu Mithat Ertuğ, etkinlikte 

standları ziyaret ederek 2014 yılında Ankara’da 

ikincisi yapılacak olan Savunma ve Havacılıkta 

Endüstriyel İşbirliği Günleri için bilgilendirmeler 

de bulundu. 
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Bilgi ekonomisine geçiş sürecinde 
kritik önem taşıyan yatırım, eğitim, 
Ar-Ge faaliyetleri, patent, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları, bilişim ve ileti-

şim teknolojileri alanlarında sağlanan geliş-

meler aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik 

büyümenin ve rekabet gücünü artırmanın da 

temel unsurlarından. 

Üniversitelerin geniş imkanlarla donatılmış, 

dışarıya açılan kapıları olarak nitelenen tek-

nokentler; teknoloji geliştiren ve üreten fi r-

malara, girişimcilere, araştırmacılara çağdaş 

altyapı-üstyapı olanakları ve tarafl ar arasın-

da sinerji doğmasına katkı sağlayan yönle-

riyle önemli bir ara yüz görevi üstleniyor. 

Özel sektör-üniversite işbirliğinin güzel bir 

uygulaması olmasının yanı sıra ekonomiye 

de olumlu katkılar sağlıyorlar.

En önemli özelliklerinden biri de büyük 

şirketlerin ötesinde, özellikle yenilikçi iş 

fi krine sahip olan teknolojik girişimci nite-

liğindeki kişilerin, bu fi kirlerini üniversite 

desteği alarak sanayiyle bir araya gelebile-

cekleri, projelerini gerçekleştirebilecekleri 

bir ortam sunması. Bu açıdan bakıldığında, 

girişimciler fi kirlerini ne kadar çok hayata 

geçirirlerse başarılı olma olasılıkları da bir o 

kadar yüksek oluyor. 

Halen ülkedeki en büyük teknopark olan 

ODTÜ Teknokent, yasanın getirdiği ayrı-

calıklar, üniversitenin sağladığı alt yapı ve 

akademik bilgiyle teknoloji tabanlı girişim-

ciler için önemli bir cazibe merkezi halinde. 

Bugün 300’den fazla Ar-Ge fi rmasının faali-

yette bulunduğu bölgede, bu fi rmaların üçte 

birinden fazlası ilk defa ODTÜ Teknokent’te 

yaşama geçirildi. 304 fi rmada yüzde 90’ı 

üniversite, yüksek lisans veya doktora me-

zunu yaklaşık 4.250 personel çalışıyor.

OSTİM MERKEZİ 

AR-GE AĞIRLIKLI  
2006 yılında ODTÜ ve OSTİM işbirliği-
ne giderek Ankara’nın sanayi bölgesinde 
yer alan ilk teknokentini faaliyete geçirdi. 
5 bin m2 kapalı alana sahip olan OSTİM 
Merkezi’nde halen 55 Ar-Ge ve yazılım 
fi rması faaliyet gösteriyor. ODTÜ’deki ana 
birime oranla OSTİM Merkezi yazılımcı ye-
rine Ar-Ge ağırlıklı bir kimliğe sahip. Medi-
kal, savunma ve mühendislik çözüm fi rma-
larının yoğunlaştığı yerleşkede 250’ye yakın 
nitelikli personel çalışıyor. 

Teknogirişim Kuluçka Merkezi, yapının 
içerisindeki önemli bir ayrıntı. Burada her 
yıl ortalama 10 teknogirişimci fi rma kuru-
yor. Bu girişimciler bir yıl içinde projeleri-
ni tamamladıktan sonra kuluçkadan ayrılıp 
teknopark fi rmasına dönüşerek Ar-Ge çalış-
malarına devam ediyor. Merkezin yanındaki 
KOSGEB Hizmet Merkezi ise destek prog-
ramları ve eğitim hizmetleriyle girişimcilere 

rehberlik ediyor.

“Teknolojik 

kümelenmedir”
OSTİM Merkezi Di-

rektörü Necip Özbey, 

teknokentleri vergisel 

muafi yetlerin ötesinde 

işbirliği yapabilecek 

girişimci, akademis-

yen ve sanayicileri bir 

araya getiren teknoloji odaklı kümelenmeler 

olarak tanımlıyor. Özbey, “Bu kümelerde 

insanlar kendi fi kirlerini hayata geçirirken 

aynı zamanda diğer girişimcilerle tanışıp 

onlarla ortak iş yapma kültürünü öğrenmeye 

başlar, üniversitedeki akademisyenden des-

tek alır ve sanayiciyle işbirliği yaparak ye-

nilikçi ürününü gerçekleştirir. Tüm dünyada 

teknoparklar, oluşturdukları eko sistemle 

tarafl arın birbirleriyle etkin ve verimli çalış-

masını sağlayan yapılardır.” diyor.

Merkezin özellikle mühendislik çözüm şir-

ketleri açışından farklı ve önemli bir yanı 

olduğuna dikkat çeken Özbey, bu şirketlerin 

projelerini gerçekleştirme aşamasında OS-

TİM’deki olanaklardan yararlandıklarını, 

sanayinin içinde olmanın avantajını iyi de-

ğerlendirdiklerini kaydediyor. Necip Özbey 

şu bilgileri veriyor: “Teknopark’ın üniver-

sitede olmasının ayrı avantajları, sanayinin 

içinde olmasının ayrı avantajları var. Üni-

versitede bulunması özellikle ihtiyaç duy-

duğu laboratuvar ve akademisyen desteğine 

yakınlık açısından önemli. Prototip aşama-

sında ise sanayiyle iç içe olmak işlerin daha 

hızlı sürmesine olanak tanıyor. Önemle vur-

gulamak isterim; şirketlerimizin kendilerine 

özel çözüm projeleri ve bunlarla ilgili de fi k-

ri mülkiyet hakkı, patentleri var.”

Üniversite-sanayi işbirliğinde köprü konumunda olan teknokentler, girişimcilere 
verilen desteklerin yanı sıra teknoloji transferinde akademisyeni teşvik ediyor, 
sanayicinin yaşadığı problemlerin çözümü konusunda ara yüz işlevi görüyor. 
Ülkemizin en büyük teknokentine sahip olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ), 2006 yılından bu yana OSTİM Merkezi’nde de hizmet veriyor. Ankara’nın 
sanayi bölgesinde yer alan ilk teknoparkı olma özelliğini taşıyan yerleşkede           
55 firma bulunuyor.  

Ankara’nın ilk Ankara’nın ilk sanayi teknokenti sanayi teknokenti 

Mehmet Tezyetiş-
KOSGEB OSTİM 
Hizmet Merkezi 
Müdürü: Üniversi-
tenin sanayiye yak-
laşması, kurumu-
muzla beraber bu 
destek ara yüzlerinde 
geçişkenlik oluşması, 
işletmelerimizin ru-
tin faaliyetlerinin dışına çıkarak Ar-Ge’ye 
yönelmesine ve katma değeri yüksek ürün-
lerle çalışmalarına yol açıyor. Akademik 
bilginin sanayiye aktarılması, sanayideki 
pratik bilginin de üniversiteye iletilmesi, bu 
noktada ortaya çıkan etkileşim sayesinde 
ihtiyaç analizi yapılarak destek modellerin 
geliştirilmesini sağlıyor. KOSGEB OSTİM 
Hizmet Merkezi Ankara’da ve Türkiye’de 
en fazla Ar-Ge projesi veren bir merkez. 
Bu kadar iş hacmi ve proje çeşitliliği tekno-
kentlerin güçlerini de gösteriyor. İşletme-
lerin desteğe erişim sayılarını ve nitelikle-
rini de ortaya çıkartıyor. Burada Ar-Ge ve 
inovasyon, endüstriyel uygulama projeleri 
geliştiren girişimciler ve işletmeler destek-
leniyor. Girişimciler, teknokentte faaliyet-
lerini sürdürürken KOSGEB’e de destek-
lenmek üzere projeler sunabiliyorlar ve biz 
bunları ODTÜ ile beraber teşkil ettiğimiz 
kurullarda değerlendiriyoruz.

Teknopark firmalarının bölgedeki faaliyetleri 
sırasında, üniversitenin yetişmiş iş gücü, labo-
ratuvar, atölye ve diğer sosyal imkanlarından 
faydalanabilmeleri, bunun yanı sıra yenilikçi 

(inovatif) projelerini gerçekleştirmek için ihtiyaç 
duydukları mali kaynaklara, risk sermayesine 
ulaşabilmelerini kolaylaştırmak girişimcilere 

sağlanan avantajlardan.

Necip Özbey

“Üniversitenin sanayiye 
yaklaşması katma değeri 

artırıyor”

Medikal, savunma ve mühendislik 
çözüm firmaları çoğunlukta olduğu 
ODTÜ Teknokent OSTİM Merkezi’nin 
ağırlık noktası Ar-Ge çalışmaları.

D
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Teknokentler, üretim sektörü ile üni-
versitelerin ve araştırma kurumları-

nın teknoloji tabanlı ve yenilikçi fi kir-
lerini gerçekleştirmek için yapacakları 
işbirliğini güçlendirmek üzere düşünül-
müş ve oldukça hızlı gelişen olan eko-
sistemler. Dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak ülkemizde bu amaçla atılan somut 
adımlarda ODTÜ’nün çabaları görülü-
yor. Üniversitenin başlattığı fi zibilite 
çalışmaları sonucu 1992 yılında KOS-
GEB ile işbirliği içinde teknoloji geliş-
tirmeye yönelik kuluçka merkezi ODTÜ 

TEKMER kuruldu. Bu uygulamanın 
başarılı olmasının ardından 1998 yılın-
da ODTÜ Teknokent faaliyetine başladı 
ve 2000 yılında ilk hizmet binası açıldı. 
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri Kanunu’nun 2001’de yürürlüğe 
girmesiyle de Türkiye’nin ilk Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi resmi olarak hayata 
geçirildi. Bu adımı, ilerleyen yıllarda 
farklı illerdeki projeler izledi. 2013 yılı 
Ocak ayı itibariyle Türkiye’de 35'ü aktif, 
15’i kurulum aşamasında toplam 50 adet 
teknoloji geliştirme bölgesi bulunuyor.

Türkiye’de sayıları hızla artıyorTürkiye’de sayıları hızla artıyor

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP) teknoparkları; “Bir veya birden fazla üniversite veya 
diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, 
bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik 

etmek üzere tasarlanmış, içinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi 
konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir 
teşebbüs.” şeklinde tanımlıyor. Türkiye’de de teknopark kavramı, ya da resmi adıyla Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri, aynı olgularla ifade edilerek yasalarda yer aldı. Belli bir büyüklüğün 
üstüne çıkmış olan teknoparklar “teknokent” diye de anılıyor. 

“Fikirler ürüne 
dönüşüyor”
Hüseyin Başok-STC Elekt-
ronik: Teknokentin sanayi-
nin içinde olması bana göre 
bir avantaj. Burada tekno-
kentin olanaklarını kulla-

nırken sanayiyle sürekli iş birliği yapmanız 
gerekiyor. Şu ana kadar üniversitedeki bilgi 
birikimi üniversitenin kendisinde kalıyordu. 
Çok fazla sanayiye aktarılamıyordu. Daha 
çok teorik bilgi olarak kalıyordu, uygulama-
ya aktarımında sıkıntılar yaşanıyordu. Tek-
nokentler sayesinde akademisyenlerle aynı 
masa etrafında oturup birlikte konuşabili-
yoruz. Proje yapabiliyoruz, işi nasıl yapa-
bileceğimizi, nasıl yapılacağını tartışıyoruz. 
Konuşulanlar bir şekilde ürüne dönüşüyor.

“Güçlü işbirlikleri 
doğuyor”
İbrahim Sinan Akmandor-
Pars Makina Ltd.: Burada 
olmaktan çok memnunuz. 
OSTİM’de yerleşik üretim 
fi rmaları ile çok iyi bir si-

nerji yakaladığımızı rahatlıkla söyleyebili-
rim. Bu iş bölümü ile daha hassas, yüksek 

performanslı özgün enerji sistemleri ve tur-
bo makina komponentleri tasarlayarak haya-
ta geçirme fırsatını yakaladık. Teknokentin 
konumu itibarı ile üretim metod ve aşamala-
rını tasarım düzeyinde ele alabildiğimizden 
performans ve verimde yüksek değerlere 
ulaşmayı başardık. 

“Her firma misyon 
sahibi olmalı”

Ahmet T. Ural-M-D2 Mü-
hendislik: İçinde bulundu-
ğumuz OSTİM ortamında 
üretim yapabilecek birçok 

makine fi rması bulunmakta-
dır. Yurtdışında yapılanın aynısını yaparak 
gelişmişlik düzeyini yakalamak mümkün 
değildir. Kendini ispat etmiş ve piyasada 
yerini almış bir ürünün benzerini ortaya çı-
karmanın müşteri açısından hiçbir çekiciliği 
olmamaktadır. Yeni ürün veya süreçlerin 
geliştirilmesi, karşılaşılan sorunların çözül-
mesi amacıyla üniversiteyle yapılacak işbir-
likleri çok önemlidir. Teknokent bünyesinde 
bulunan her fi rma ve çalışan her mühendis 
bir misyon sahibi olmalıdır. 

Kızılcahamam Akdoğan 
Köyü'nde 6 Kardeşin en kü-

çüğü olarak doğdu. 5 yaşında ye-
tim kaldı. İlkokulu köyünde bitirip 
Ankara'ya geldi. 1011 Ana Tamir 
Bakım Fabrikası’nda yetişerek tor-
na ve frezeci oldu. İlk işletmesini 
19 yaşında Yeni Sanayi’de açtı. 
1970-1976 yılları arasında 6 yıl 
Almanya’da çalıştı, dönüşte tezgah 
makine ticareti ile uğraştı. 1988 
yılından itibaren aktif olarak koo-
peratif ve sanayi bölgesi yönetici-
liği faaliyetleri ile devam etti. 
OSTİM Kooperatifi 'ne 
1967 yılında üye 
oldu. 1989 yı-
lında kur-

duğu HASEMEK Kooperatifi ’ni 
hayatının sonuna kadar başarı ile 
yürüttü. Başkanlık yaptığı Oruç 
Gazi Camii Derneği’ni kurarak bü-
yük gayretlerle binlerce insanı ve 
yüzlerce kaynağı bir araya getirdi 
ve bu güzel eseri manevi dünyamı-
za armağan etti. 2 erkek çocuk ve 
bir torun sahibiydi. İçtenliği insan 
sevgisi, yardımseverliği ve muhab-
betiyle herkesin “Dayı’sı”…

Dayı… Dayı… Dayı…
Herkesin ağzında sana hitap buydu.
Seni tanımayan boyuna posuna bakardı: 1.65
“Bu adamın neresi dayı” diye sorardı.
Bende seni ilk duydum,nasıl canlandırdıysam 
kafamda seni
İri kıyım, geniş omuz, uzun boy pala bıyık…
Görünce seni benim de hayaller çıktı kırık.
Aradan zaman geçti, tanıdıkça seni
Anladım ki dayı olan cüssen değil
O güzel yüreğindi.

Hep anlatırdın;
Gençliğimde çıktım Kızılcahamam Akdoğan’dan
Almanya’da kazandım biraz para tornacılıktan
Döneyim memleketime, 
bunlar anlamıyor insanlıktan
Tornacılık, hırdavat, tezgah satışı derken
Yine dayılık dürttü seni topladın insanları başına
İş yeri sahibi yaptın, katkıda bulundun işine, aşına
Yıllarca vereceğin HAS EMEK’i kurdun, 
O güzel yüreğini buraya da koydun

Seni anlatmaya satırlar yetmez be Dayı…
Ufak bir kıvılcım yeterdi, ortaya atılan
Sana tüm hayatında yaptıklarını anlattıran…
Çocukluğun, gençliğin, yaşamın bir fi lm.
Her yılını bir fi lm saysak
Son 22’ sinde sen başrol, ben fi güran beraberdik.
Seni çok kızdırır, şaka yapar, gülerdik
Kızdırırken seni bazen haddimi aşsam da
Kızmazdın bana… O güzel yüreğin yine burada, 
aramızda..

Her işe burnunu sokardın be Dayı..
Mümkün değil bağlasan duramayan bir adamdın.
En basit bir işte dahi..
Yemek mi verilecek? İlla bir elini sürecek
Çatal burada durmaz, 
ekmek kurur dilimlenmeyecek!!
Duramazdın be Dayı.. o yürek durdurmazdı seni.

Hayatın her yönünü yaşadım,
Artık reset tuşuna basayım dedin.
Kutsal topraklarda secde ettin,
Çok emek vererek koşturarak,
Kısa sürede bir cami inşa ettin..
Camiye yardım toplarken bile çok şirindin.
Belki seni olabilirdi ama 
Mümkün müydü o güzel yüreği boş göndermek?

Her yere herkese koşardın
Bankada krediden geri dönen 
hiç tanımadığın esnaf için bile
“Dur müdür bu iyi çocuk ben kefi l olayım, alsın” 
derdin.
Kim bilir ne bataklar verdin…..
İşte o zaman geldi güzel yürekli Dayı..
Şimdi varsa batağın tahsil edersin.
Burası misafi rhane biliyorum sen şu an  
iyi yerdesin..

Kızdırırdım seni: “Sakın ölme Dayı…
Sizin köyün çok güzel cenaze pilavı”.
Ben senin hatırına geliyorum köyünüze 
tanımam kimseyi,
Sen ölürsen oyun da biter pilav da”.
Giderken bile yaptın şakanı:
Yedirmemek için bana pilavını
Ölecek gün seçtin ilk Ramazanı.

Dayı olmak değil cüsse işi,
Eğer derdi olana, dara düşene arkasını 
dönmüyorsa kişi, 
Derdi çözmek, insana hizmet etmek, 
gönül almaksa eğer bütün işi..
O’dur dayı olmak… demek ki dayı olmak 
harbi yürek işi ..
Allah, Rahmet, mekanını cennet eylesin Dayı..
Bizim varsa hakkımız helal,
sen de bize helal et Dayı..

Bir süre önce aramızdan ayrılan, OSTİM Denetim Kurulu Üyesi 
Efdal Gökalp’in anısına Sayın Sıtkı Öztuna’nın kaleminden…Rahmet ve Minnetle 

Anıyoruz…
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OSTİM Gazetesi’nin Mayıs 2013 sa-
yısında kapaktan verdiği ‘Sivil Ha-
vacılıkta Daha Fazla Offset’ başlıklı 

haberi geniş yankı buldu. Haberimizde, Tür-
kiye’deki sivil havacılık alımlarında 
yaşanan gelişmeleri ve dünyadan off-
set örneklerini sizlerle paylaşmış, yüz-
de 6’lık yerli katkı “niyet beyanı”nın 
yeterli olmadığı görüşünü aktarmıştık. 

Önümüzdeki yıllarda ülkemizde geniş 
çaplı kamu alımlarının yapılması bekle-
niyor. Bunlardan biri de nükleer sant-
raller. Sinop ve Mersin’deki santralle-
rin yapımında toplam bedel 42 milyar 
dolar ve bunun 16 milyarlık dolarlık 
kısmının Türk fi rmaları tarafından yapıl-
ması planlanıyor. 

Ancak bu ve benzeri yatırımlarda yerli 

katkı paylarının artırılması, projeden projeye 
ortaya çıkan yerli katkı farklılıkların ortadan 
kaldırılması ve standart uygulama zemininin 
oluşabilmesi için önde gelen şartlardan biri de 

offset kanunu düzenlemesi. Yasal düzenle-
melerin hem bürokratların işini kolaylaştıra-
cağı hem de sanayicilerin geleceğe daha emin 
adımlara yürümesine imkan sağlayacağı dü-

şünülüyor. Ankara metro ihalesindeki 
offset tecrübesi ve Çinli fi rmanın is-
teksizliği kanuna olan ihtiyacı açıkça 
göstermişti.

Hatırlanacağı üzere Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün bir süre 
önce "Yakın bir zamanda kamu alım-
larının, Türkiye'de üretilen ürünlerin 

kullanımını belirli kriterlerle zorunlu 
hale getiren düzenlemeyi yapmış ola-

cağız.” diyerek kanun çalışmalarına 
yönelik mesaj vermiş ve Kamu İhale 

Kanunu'yla ilgili olarak; “Halbuki biz ki-
şiye değil Türkiye'de üretilen ürüne avan-

taj sağlansın istedik ve kanunda böyle bir 

d e -
ğ i ş i k l i k 
y a p t ı k . 
Ama bu 
yine de 
gönüllülük 
esasına da-
yalı. Kamu, 
fi yat avan-
tajını yaka-
ladığı zaman 
yerli ürünü s a t ı n 
alıyor. Yüzde 15'e kadar pahalı bile olsa kim-
se ona 'neden pahalısını aldın' diye sormuyor. 
Fakat bunun da yeterli olmadığını gördük. 
Türkiye'de yerli ürünlerin kamu tarafından 
kullanılmasını belirli kriterler getirerek zo-
runlu hale getirmemiz gerekecek.” değerlen-
dirmesini yapmıştı.

Offset kanunu ve kamu yatırımlarındaki 
uygulamalar basının da gündeminde an-

cak genel anlamda farkındalık oluşmuş değil. 
Dünya Gazetesi Yazarı Osman Arolat, geçtiği-
miz günlerde offsetle ilgili beklentileri köşesine 
taşıdı. Arolat, sütununda bir çok ülkede büyük 
ihalelerde uygulanan zorunlu offset yasalarına 
ve ülkemizde gerçekleşen projelerin potansi-
yeline dikkat çekti, yasal düzenlemeye olan 
ihtiyacın altını çizdi. Öte yandan aynı gazetede 
yayınlanan “Kamu yatırımlarında offset hayata 
geçmedi” başlıklı haberde de iş dünyasının zo-
runlu offset uygulamasını beklediği dile getiril-
di. Arolat’ın kaleminden satır başları ve haber-
den dikkat çeken ayrıntılar şu şekilde:

Büyük kamu projelerinde offset uygulaması
Dünya Gazetesi - 28 Haziran 2013
• OSTİM’in dünya örneklerini taraması so-

nucuna göre birçok dünya ülkesi önemli 
ihalelerde yüksek oranda yerli katkıyı zo-
runlu kılıyor. Halen Kore ve İsrail sivil ha-
vacılıkta yüzde 40-60 oranında yerli katkı 
ile offset hükmü uyguluyorlar. Çin’in bu 
alandaki tutumu ise Türkiye dahil Geliş-
mekte olan ülkeler için çok önemli bir ör-
nek model. Çin Aırbus’a 150 uçak siparişi 
verirken Çin’de uçak fabrikası kurma ko-
şulunu getirdi. A-320 uçakları için Çin’de 
montaj hattı kuruldu. Ayrıca, Bombardier 
yolcu uçağı için Çin’in Comac şirketi ile 
anlaşma yaptı.

• OSTİM yönetimi yüzde 51’lik yerli katkı 
içeren bir offset yasasının çıkarılmasının 
zorunluluğunun altını çizerken, bunun 
pazarlıklarda elimizi güçlendireceğini be-
lirtiyor. Amerika’nın yüzde 60 olan yerli 
alım katkısını yüzde 90’a yükselttiğini, 
Almanya’nın ise yüzde 45 yerli katkı şar-
tını işlettiğini açıklıyor. OSTİM olarak 
ayrıca kamu alım garantili Ar-Ge proje 
sisteminin de geliştirilmesini istiyor.     

Büyük projeler için offset yasası zorunluluğu 
Dünya Gazetesi - 18 Temmuz 2013
• Türkiye uçak alımları, 3. Köprü, 3. Hava 

alanı gibi büyük ihaleleri gündemine aldı. 
Son olarak da yapılacak 42 milyar dolarlık 
iki nükleer santral gündeme geldi. Artık 
bütün dünyada bu tür büyük ihaleler en 
az yüzde 50 yerli katkı içeren zorunlulu-
ğu yasa ile belirlermiş şekilde ele alınıyor. 
Biz de ise bu tür ihalelerde yerli katkı zo-
runluluğunu içeren bir “Offset yasası” he-
nüz çıkarılmış değil.

• Dünyada son dönem bir çok ülkede bu tür 
bütün büyük ihaleler yerli katkı içeren zo-
runlu offset yasalarına uygun olarak ger-
çekleşiyor.

• Ülkemizde 3. Köprü, 3. Hava limanı, 
Nükleer Santraller gibi 10 milyar dolar 
üzerinde ihaleler gündeme gelirken, bizde 
böyle bir “Kamu projelerinde ofsett yasa-
sı” bulunmaması önemli bir eksiklik. Bu 
nedenle 42 milyar dolarlık nükleer santral 
ihalelerinde 16 milyarlık yerli alım büyük 
bir imkan gibi haberleşebiliyor.

• Oysa, geçenlerde OSTİM ve TİSK’in dün-
yada kamu ihalelerinde offset konusunda 
yaptırdıkları araştırmalar büyük kamu 
ihalelerinde yerli katkı oranlarının yüzde 
50’lerin üzerinde olduğu sonucunu veri-
yor. 

• OSTİM’in bu konudaki çalışması bir ba-
kıma Ankara metrosu için üretim yapacak 
Çinli fi rmanın sözleşmede “Yüzde 51 yerli 
alım” şartı bulunmasına karşın buna uy-
mamasının getirdiği olumsuz sonuç üzeri-
ne gündeme geldi. Yaptırdıkları çalışmada 
Amerika’nın bile büyük ihalelerde yüzde 
60 olan yerli katkı oranını yüzde 90’a çı-
kardığını, Almanya’nın ise yüzde 45’lik 
yerli katkı oranını yasal olarak işlettiğini 
saptadılar.

• Bunun sonucunda, OSTİM yönetimi bü-
yük ihalelerde yüzde 51’lik yerli katkıyı 
zorunlu kılan bir offset yasasısın çıkarıl-
masının gerekliliği sonucuna vardılar. OS-
TİM’deki kuruluşların tümünü bir büyük 
fabrikanın çatısı altındaki unsurları gibi 
düşünüp belli kümelenmeler yaptıkları 
için bu hazırlıklarının büyük ihalelerde 
yerli katkı sağlanmasının çıkacak, yüzde 
51 yerli katkıyı zorunlu kılan Offset yasası 

ile mümkün olacağının altını çiziyorlar.
• OSTİM yetkilileri yasa konusunda ilgili 

bakanlıklara başvuru yaptıklarını, yeni ya-
sama döneminde “Büyük ihalelerde yerli 
alımı zorunlu kılan offset yasasının çıkarı-
lacağı bilgisini aldıklarını söylüyorlar.

Kamu yatırımlarında offset hayata geçmedi
Dünya Gazetesi - 23 Temmuz 2013
• Yerli üretimin payını ve ihracatı artırmada 

önemli bir araç olan offset uygulamasını 
Türkiye, savunma sanayii dışında kamu 
yatırımlarında hayata geçiremedi. Gelecek 
10 yıl içinde Türkiye'de gerçekleştirilecek 
altyapı yatırımlarının 500 milyar TL'nin 
üzerinde olması, offset uygulamasını 
gündemde tutarken, iş dünyası belirli bir 
büyüklüğün üzerindeki kamu ihalelerinin 
tamamında offsetin zorunlu olarak uygu-
lanmasını istiyor. 

• Savunma sanayiinde yerli üretim payı ve 
ihracatı artırmakta en önemli araç olarak 
dikkati çeken offset uygulamalarının, ka-
munun diğer alımları ve projelerine de uy-
gulanmasına yönelik faaliyetler uzun süre-
dir gündemde olmasına rağmen herhangi 
bir adım atılmadı. Son olarak Kayseri'de 
faaliyet gösteren fi rmaların nükleer enerji 
projelerinde iş almak için girişim başlat-
ması ve Ankara raylı sistem ihalelerinde 
üstlenici Çinli fi rmalara tren setlerinin bir 
kısmım Türkiye'de üretme zorunluluğu 
getirilmesiyle tekrar gündeme gelen offset 
uygulamalarında belirsizlik devam ediyor. 
Kamu projelerinde, yabancıların üstlendi-
ği satış, inşaat, hizmet gibi her türlü kamu 
ihalesinde, yabancı fi rmaya işin bir kısmı-
nı yerli fi rmalara yaptırması, yerli fi rma-
lardan alım yapması ya da başka ürünler 
olsa da Türkiye'den ithalat yapması olan 
"offset" uygulamaları uzun süredir iş 
dünyasının ve hükümetin gündeminde. İş 
dünyası, offset uygulamalarının belirli bir 
büyüklüğün üzerindeki kamu ihalelerinin 
tamamında zorunlu olarak offset uygulan-
masını istiyor. 

Sanayici yasayı bekliyor
Milliyet Ankara Gazetesi - 30 Temmuz 2013
• Başta Ankaralı sanayiciler, tüm 

Türkiye’nin sanayi camiası bekliyor bu 
yasayı. Anlaşıldı ki genelgelerle, iyi niyet 
beyanları, ricalarla olmayacak bu iş, yasa-
laşması gerek. Kimse paylaşmak istemi-
yor, “Hepsi benim cebime girsin” diyor. 
Belki 10 yıl önce elimizdeki olanaklar ye-
terli değildi, parayı sayıyorduk ama artık 
dünya çapında fi rmalarla çalışan, onlara 
parça üreten küçüklü büyüklü fi rmalarımız 
var. Bu fi rmalar, yabancı fi rmaların aldı-
ğı ihalelerde üretime ortak olmak istiyor. 
Hem aynı parçaları daha ucuza üretebil-
dikleri için hem iş alanı yaratmak için hem 
de teknolojik bilgi ve altyapılarını sürek-
li geliştirmeyi sürdürmek için istiyorlar. 
1 yıl öncesiyle bugün arasında bile çok 
büyük farklar oluştu. Örneğin; 1 yıl önce 
metro trenlerinin yüzde 51’ine talipken 
bugün yüzde 100’üne talip sanayicileri-
miz. Kendi aralarında yeni bağlar kuruyor, 
yeni oluşumlar geliştiriyorlar.

Devlet yatırım ve harcamalarının ihracat hedefleriyle birlikte artacak olması ve son zamanlarda yapılan büyük
çaplı alımlar, gözleri yeniden offsetle ilgili yasal düzenlemelere çevirdi.  

Kanun tartışmaları gündemden düşmüyorKanun tartışmaları gündemden düşmüyor  
Kamuoyu 'Kamuoyu 'offsetoffset'e odaklandı'e odaklandı

Dr. Veysel Yayan 
TÇÜD Genel Sekreteri 

Kamunun kıt kaynakları kullanılarak 
yapılan alımlarda offset şartı konulması 
uygundur. Offsetten azami getiri sağ-
lanabilmesi için ithal edilen ürünün bir 
sonraki aşamada Türkiye’de üretilmesini 
ve ihrac edilmesini mümkün kılacak çer-
çevede, direkt offsete ağırlık verilmesi ve 
maliyetleri arttırmayacak şekilde belirli 
oranlar aranması yararlı olacaktır. Ayrı-
ca offset taahhütlerinin yerine getirilmesi 
için kapsamlı bir offset planı istenmesi 
ve taahhütlerin teminat mektubu destek-
li cezai müeyyideye bağlanması gerek-
li görülmektedir. Bu konuda önceliğin 
başta rüzgar enerjisi olmak üzere enerji 
sektörüne verilmesinde fayda mülahaza 
edilmektedir. 

“Kapsamlı bir
plan istenmeli”

Basından

rli 
ş

taj



TEMMUZ 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 13   

OSTİM’in her yıl bir tema eşliğinde 
düzenlediği iftar yemeği yoğun katı-
lımla gerçekleşti. İftar programının 

bu yıl ki temasını “Helal Kazanç Helal Lok-
ma” oluşturdu. İftar yemeğine Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, milletvekilleri, 
üniversite rektörleri, sivil toplum örgütleri-
nin temsilcileri, fi rma sahipleri ve çalışanlar 
katıldı. İftar yemeğinde bir süre önce vefat 
eden OSTİM Denetim Kurulu Üyesi Efdal 
Gökalp de unutulmadı. Merhum Gökalp 
anısına hazırlanan kısa fi lm konuklara duy-
gusal anlar yaşattı. 

“Helal olmayan kazançların  
kıymeti yok”
Lale Restoran’daki programda davetlilere 
hitaben bir konuşma yapan OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, iftar 
temasının seçimi hakkında bilgiler verdi. 
Önceki iftarlarda işlenen temaları anlata-
rak sözlerine başlayan Aydın, “Burası bir 
üretim ve sanayi bölgesi. Biz hep makine-
den, metalden, üretimden, teknolojiden, 
Ar-Ge’den söz ediyoruz, bunlarla uğraşı-
yoruz. Ancak yaptığımız işlerin ne kadar 
helal ve güzel olduğu şeklinde muhasebe-
sini yapalım düşüncesiyle; Türkiye’nin bu 
sene gündeminde “Helal Kazanç ve Helal 
Lokma” var, biz de Ramazan programımızı 
bunun üzerine odakladık. İşimizi düzgün ve 
kaliteli yapmamız, bunları yaparken etrafı-
mızdaki insanlara, canlılara, havaya, suya, 
çevreye zarar vermeden, herkesin hakkına, 
hukukuna riayet etmemiz işimizi helal hale 
getiriyor.” dedi.

Yanlış işleri yaparak helal kazanmadan elde 
edilen kazançlar ve biriktirilen servetle-
rin çok fazla kıymeti olmadığını hatırlatan 
Başkan Aydın şöyle devam etti: “Hep görü-
yoruz; insanın zengin olması, malının mül-
künün olması onun mutlu olacağı anlamına 
kesinlikle gelmiyor. Biz mutlu olabileceği-
miz; hem bu dünyada hem öbür dünyada 
bizi mutlu edecek, bizi mahçup etmeyecek 
bir kazanca, lokmaya hep niyetleniyoruz. 
Bunun talebinde bulunuyoruz. Bu nedenle 
temamızı bunun üzerine odakladık.”

“İş hayatında çok önemli bir kavram”
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan “Helal 
Kazanç ve Helal Lokma”nın özellikle iş 
hayatında, üretimde, sanayide, ticarette çok 
önemli bir kavram olduğunu vurguladı. Ba-
bacan, “Bu ağır sorumluluğu, ticaretle uğ-
raşan, üretimle uğraşan herkes hissediyor, 
hissetmeli. Bunun gereğini yerine getirmek 
için de çaba içinde olmak hepimizin üze-
rinde olan büyük bir vebal aynı zamanda.” 
diye konuştu. 

Siyasette de güven ve itibarın, ticarette ol-
duğu gibi söz verip yerine getirmekle sağ-
landığını belirten Babacan, “Biz 10 yılı 
aşkın bir süredir ekonomi politikalarımızın 
odağına işte bu güven unsurunu yerleştir-
dik. Türkiye’de güveni oluşturursak gerisi 

kolaylaşacak ama güven ve istikrar orta-
mını yakalayamadığımız takdirde ne ya-
parsak yapalım sonuç almak son derece 
zor.” dedi.

“OSTİM kuruluşları pek çok  
şirkete örnek”
AB, ABD ve Japonya’nın çok yüksek 
bütçe açığı verdiklerine dikkat çeken 
Başbakan Yardımcısı, Türkiye’de görü-
len büyümenin ve istihdamın arkasında 
özel sektörün olduğunu ifade etti. Babacan 
şunları kaydetti: “Ekonomik büyümeye ta-
mamen özel sektörümüzün yatırımları özel 
sektörümüzün çabalarıyla ulaştık. Devlet 
harcamalarının ve yatırımlarının son 10 
yılda büyümeye katkısı sıfır. büyümenin 
yüzde 2.2 gerçekleştiği 2012 yılında dahi 
tam bir milyon 200 bin ilave istihdam oluş-
tu Türkiye’de. Demek ki özel sektörümüz 
geleceğe güvenle bakıyor. Gelecekten ümit-
li, işine yarayan eleman bulduğu zaman işe 
alıyor. Bu son derece önemli.”

Hükümet olarak üretime, yatırıma ihra-
cata çok önem verdiklerini söyleyen ve 
OSTİM’in Türk ekonomisine katkıların-
dan bahseden Ali Babacan, “Şu anda bizim 
OSTİM’de gördüğümüz tablo ve dinamizm 
tüm Türkiye’de görmek istediğimiz bir tab-
lo gerçekten OSTİM’de dünyada parmakla 
gösterilecek, dünyada pek çok şirkete örnek 
olarak gösterilecek yüzlerce güzide kuru-
luşumuz var. Bunlar kendi alın terleriyle, 
bileklerinin gücüyle bunu yapıyorlar.” dedi.

Geleneksel OSTİM iftar programı siyaset, iş, kamu, üniversite ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Bu yıl
ki teması “Helal Kazanç Helal Lokma” olan iftara katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, son 10 yılda kaydedilen
ekonomik büyümeye özel sektörün yatırımları ve çabalarıyla ulaşıldığını kaydetti. Babacan, “OSTİM’de gördüğümüz tablo 
ve dinamizm tüm Türkiye’de görmek istediğimiz bir tablo. OSTİM’de dünyada pek çok şirkete örnek olarak gösterilecek
yüzlerce güzide kuruluşumuz var. Bunlar kendi alın terleriyle, bileklerinin gücüyle bunu yapıyorlar.” dedi.

“OSTİM’in dinamizmi Türkiye’de
görmek istediğimiz tablodur”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, helal kavramının şartlarını sıralarken düzgün ve kaliteli iş 
yapmak ile herkesin hakkına, hukukuna riayet etmenin önemine işaret etti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Helal Kazanç ve Helal Lokma”nın özellikle iş hayatında, üretimde, 
sanayide, ticarette çok önemli bir kavram olduğunu vurguladı.

OSTİM 2013 iftarı geniş bir katılımla gerçekleşti. 

Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas’ın, iftar 
temasını içeren 20 dakikalık performansı 
büyük beğeni topladı. Elmas’ın çizimleri 

katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.  

OSTİM Vakfı tarafından daha önce iki adet 
yayınlanan; yaşama ayna tutan öykü ve 

anekdotların yer aldığı “Hayata Dair” isimli 
kitabın üçüncüsü iftarın anısına 

katılımcılara hediye edildi.
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OSTİM ve parçacık hızlandırıcılarıOSTİM ve parçacık hızlandırıcıları
Doç. Dr. Gökhan Ünel
Kaliforniya Üniversitesi

ABD Nimitz sınıfı eski model bir uçak 
gemisi üretim maaliyeti yaklaşık 5 
milyar dolardır, daha yeni Ford sı-

nıfı gemilerin maaliyeti ise 9 milyarı bulur.  
Türkiye yaklaşık 700 bin ton yıllık üretim ve 
%18 pazar payı ile dünyanın en büyük kayısı 
üreticisidir. Yaş kayısının tonu 1350$, top-
lam dünya üretimi ise 3800 kiloton olduğuna 
göre, bir uçak gemisinin sadece maliyetini 
karşılamak için,  satıştan yüzde yüz kar sağ-
lansa bile, dünyadaki bütün kayısı üretimini 
tek başına Türkiye’nin yapması gerekir. Bu 
hesap da bize yüksek teknoloji ürünü olan, 
yüksek katma değerli üretim yapmanın öne-
mini gösteriyor. 

Günümüzde doğanın sırlarını en temel düzey-
de araştıran bilim, parçacık fi ziğidir. Parçacık 
fi ziği maddeyi oluşturan temel yapıtaşlarını 
ve bunların arasındaki etkileşmeyi inceler. 
Bunu yapmak için parçacık hızlandırıcılar ve 
algıçlar kullanarak toplanan verileri bilgisa-
yarlar yardımıyla çözümler.

Elektrik yükü olan parçacıklardan (elektron, 
proton vb) elde edilmiş bir demet, elektrik 
alanlarla daha da hızlandırılabilir veya man-
yetik alanlarda yönü değiştirilebilir. Bu bağ-
lamda, yüklü parçacıkları belli bir enerjiye 
hızlandırıp, demet halinde istenen hedefe yol-
layan gerece de parçacık hızlandırıcısı denir. 
Parçacık hızlandırıcıları tıpta kullanılan tanı 
ve tedavi aletleri üretiminden, tarımda kulla-
nılan yeni yöntemler geliştirilmesine, sebze 
ve meyvelerde uzun raf ömrü sağlanması-
na kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. 
Ayrıca, nanoteknoloji aletleri geliştirilmiş, 
hedefl enen atomlar tek tek dizilerek istenen 
yapının oluşturulması sağlanmıştır. Varolan 
nükleer atıkları dönüştürüp yok edebilen dü-
zeneklere ve atıksız denebilecek kadar temiz 
ve güvenli yeni nesil nükleer santrallara yö-
nelik ArGe calışmaları da devam etmektedir. 
Her yıl %10 büyümekte olan endüstriyel hız-
landırıcı küresel piyasasının 2007 yılı durumu 
Tablo 1’de verilmiştir. “Türkiye bu piyasadan 
pay alabilir mi?” sorusuna kısa yanıt “Elbette 
alır, yeter ki yeni yöntemler doğru öğrenilsin 
ve uygulansın, yeter ki baştan savma iş ya-
pılmasın” olacaktır. Akla gelen sonraki so-
rular da bu konunun ne kadar zor olduğu ve 
Türkiye’de bu konuya yatırım yapılıp yapıl-
madığı olabilir.

Hızlandırıcı veya parçalarını 
yapmak zor mu?

Temel olarak hızlandırıcılar Radyo Frekansı 
aralığında etkin olan yüksek elektrik alanla-
rın kullanıldığı yüksek vakum altında tutulan 
borulardan, demetlerin yönünü ve odaklan-
masını ayarlamak için kullanılan elektromık-
natıslardan oluşur. İletkenlik açısından dü-
şünülecek olursa bu yapılarda kullanılan 
malzemenin bakır veya paslanmaz çelik ol-
duğunu tahmin etmek zor değildir. 

Türkiye’de hızlandırıcı konusunda 
yapılan yatırımlar
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’in 
Ankara Sarayköy nükleer araştırma ve eği-
tim tesisinde, IBA şirketinden satın aldığı 
bir cyclotron ile kurduğu Proton Hızlandırıcı 
Tesisi (PHT) ile kısa ömürlü yapay atomlar 
üretmeyi ve bunları tıp alanında, tanı yap-
mak için kullanmayı planlamıştır. PHT te-
sisi kurulmuş ve başbakanın yaptığı açılışla 
çalıştırılmaya başlamıştır. Deneme üretimleri 
devam etmektedir. Proton hızlandırma konu-
sunda TAEK’in yaptığı bir başka çalışma da 
kendi hızlandırıcısını üretmek üzere kurmaya 
başladığı test laboratuvarıdır. Özellikle bu so-
nuncusunun yüzde yüz yerli tasarım ve üre-

tim olmasında ısraredilmektedir. Üretimleri 
en az 20 mikron hassasiyet gerektiren parça-
ların yapılmasında OSTİM ailesinin katkıları 
beklenmektedir. 

TAEK ayrıca Türkiye’nin çeşitli uluslararası 
kurumlarla yaptığı anlaşmaların takipçisi ve 
destekleyicisidir. Bunlardan iki tanesine bu-
rada yer verelim:

• SESAME: Ürdün’de kurulmakta olan 
bu ışınım merkezi çekirdek olarak 
Almanya’dan hibe edilmiş bir dairesel 
hızlandırıcı kullanacaktır. Aralarında 
İran ve İsrail’in de olduğu ortadoğu ül-
kelerince yürütülün bu projede elekt-
romıknatıslardan deney istasyonlarının 
kurulmasına kadar pek çok alanda gere-
ken malzeme satın alma yoluyla temin 
edilecektir. Bu alanda yörede olması ve 
üretim için gereken ileri teknoloji göz 
önüne alındığında öne çıkan iki ülkeden 
biri Türkiye’dir.

• CERN: Avrupa Nükleer Araştırma-
lar Merkezini basından ve Türkiye’nin 
üyelik macerasından takip edenler ço-
ğunluktadır. Ancak CERN’de yapıl-
ması beklenen işler konusunda Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanının yaptığı 
“CERN’de müteahitlik işleri bitti.” açık-
laması Türk sanayicisini yıldırmasın.1 

Bakanın söylediğinin aksine her yıl 
CERN’in toplam yıllık bütçesinin yarı-
sı (yaklaşık 1 Milyar YTL) müteahitlik 
işlerine ayrılır. Bu bütçeden araştırmalar 
için gerekli olan malzeme satın alınır, 
işlenir binalar onarılır, yenileri yapılır, 
yeni hızlandırıcılar yapılır. Örneğin ha-
len kullanımda olan proton hızlandırıcı-
sının ilk kısmının yenilenmesi için gere-
ken parçaların mekanik üretimi toplam 
3 milyon YTL’ye mal olmuştur. Bunun 
sadece 600 bin YTLsi malzemeye ve 
250 bin YTLsi taşımaya harcanmış, ka-
lanı ise tamamen tasarım ve üretim için 
kullanılmıştır. 

Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) ise 1997 
yılında ortaya atılmış bir fi krin ardından ge-
liştirilmekte olan büyük bir yöresel araştırma 
merkezi olmak üzere planlanmıştır. Halen 
Ankara Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesin-
de TARLA (Turkish Acclerator and Radiati-
on Laboratory at Ankara) adıyla bilinen bir 
deneme hızlandırıcısı ve bunun kullanımı için 
deney alanları yapılmaktadır. 2015 yılında 
hazır olması planlanan TARLA’nın toplam 
maliyeti 35 milyon YTL olarak hesaplanmış-
tır. Her ne kadar bu ilk tesis için gereken par-
çaların çoğu yurtdışından alınıyorsa da, bazı 
parçalar OSTİM’de yaptırılmış ve üretim 
sonrasında yapılan testlerden olumlu sonuç-
lar alınmıştır. THM’nin 2023 yılı için hedef-
lenen  büyük tesisleri 4 tanedir: yüksek akımlı 
bir proton hızlandırıcısı, doğrusal bir elektron 
hızlandırıcısı, dairesel bir pozitron hızlan-
dırıcısı ve ikincil birer pozitron ve elektron 
hızlandırıcılarıyla elde edilecek olan parçacık 
fabrikası. 2015 yılına kadar kavramsal tasa-
rım raporları yazılacak olan bu dört tesis için 
devletin bütçe vermesi durumunda ise o güne 
kadar elde edilecek deneyimlerle güçlenmiş 
olacak olan yerli sanayiden bu milyarlık pro-
jelerin önemli bir kısmını gerçekleştirmesi 
beklenmektedir.

2007 YILINDA ENDÜSTRİYEL HIZLANDIRICI PİYASASI (ESGARD)

UYGULAMA
TOPLAM 
SİSTEM 
ADEDİ

YILDA SATILAN 
SİSTEM ADEDİ

YILLIK SATIŞ 
(MİLYON Є)

SİSTEM FİYATI 
(MİLYON Є)

Kanser tedavisi 9,100 500 1,800 2.0 - 5.0

İyon yerleşti rme 9,500 500 1,400 1.5 - 2.5

Elektron demeti yle 
kaynak ve kesme

4,500 100 150 0.5 - 2.5

Elektron ve X-ışını 
ışınlayıcıları

2,000 75 130 0.2 - 8.0

Radyoizotop üretimi 550 50 70 1.0 - 30

Tahribatsız inceleme 650 100 70 0.3 - 2.0

İyon çözümlemesi 200 25 30 0.4 - 1.5

Nötron üreteçleri 1,000 50 30 0.1 - 3.0

Resimde 200 MHzde çalışan bir doğrusal hızlandırıcının hızlandırma kovukları görülebilir. Bu kovukların 
yapısı bazı bilgisayar programları aracılığı ile tasarlanır ve yüksek hassasiyetli CNC tezgahlarda üretilir. 

Elektromıknatıs üretimi de daha önce trafo imal etmiş şirketler için yaptıkları işi bir adım öteye taşımaktan 
ibarettir. Bunun dışında yüksek vakum sağlamak üzere pompalar, soğutma sistemleri ve kontrol elektroniği 

de gerekli parçalar arasında sayılabilir

1- http://ekonomi.milliyet.com.tr/-turkiye-cern-den-cikiyormus-diye-bir-sey-yok-/ekonomi/ekonomide-
tay/30.11.2012/1635295/default.htm

“Proton hızlandırma konusunda 

TAEK’in yaptığı bir başka çalışma da 

kendi hızlandırıcısını üretmek üzere 

kurmaya başladığı test laboratuvarıdır. 

Özellikle bu sonuncusunun yüzde yüz 

yerli tasarım ve üretim olmasında 

ısrar edilmektedir. Üretimleri en 

az 20 mikron hassasiyet gerektiren 

parçaların yapılmasında OSTİM 

ailesinin katkıları beklenmektedir.” 

CERN’deki bir doğrusal 
elektron hızlandırıcısı

Bir endüstriyel elektron 
hızlandırıcısı



TEMMUZ 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ | 15   

Mesleki Eğitim Merkezi öğrenci bekliyorMesleki Eğitim Merkezi öğrenci bekliyor

Afrika’da ilk hedef
küçük sanayi yatırımları

İslam Kalkınma Bankası’nın “Tecrübe 
Paylaşımı ve Kapasite Geliştirme Progra-

mı” kapsamında Başbakanlık Yatırım Des-
tek ve Tanıtım Ajansı’nın organizasyonuyla 
Ankara'ya gelen Gambiya Yatırım ve İhracat 
Tanıtım Ajansı ile Tunus Yabancı Yatırım 
Tanıtım Ajansı yetkililerinden oluşan heyet 
OSTİM’de KOBİ deneyimleri ve bölgesel 
kalkınma süreçleri hakkında bilgilendirildi. 

Heyet Başkent’teki programına Ankara 
Kalkınma Ajansı ile başladı. Konuklara Ya-
tırım Destek Ofi si uzmanlarınca kalkınma 
ajansları, Ankara Kalkınma Ajansı, bölge 
planı ofi sin çalışmaları anlatıldı. Ajans uz-
manları ayrıca ajansın kuruluş 
amacı, bugüne kadar yürütülen 
faaliyetler ve Ankara’nın yatı-
rım ortamı hakkında detaylı bir 
sunum gerçekleştirerek soruları 
cevapladılar.

Gambiya ve Tunus temsil-
cileri daha sonra ülkelerinin 
kalkınma stratejilerine uygun 
gördükleri küçük sanayinin 
gelişimi hakkında bilgi almak 
üzere OSTİM’e geldi. Burada 
OSTİM’in kuruluşundan bu-
güne gelişim süreci ve özellik-

le kümelenme çalışmaları hakkında detaylı 
bilgi alan iki ülke yetkilileri OSTİM mode-
linden son derece etkilendiklerini dile getir-
diler. ODTÜ Teknokent’te de incelemelerde 
bulunan heyet, teknokentlerin üniversite ile 
sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesin-
deki rolü üzerinde detaylı bilgi aldı.

Öte yandan Türkiye Kalkınma Bankası'nın 
davetlisi olarak ülkemize bulunan Etiyopya 
Kalkınma Bankası yetkilileri de OSTİM ve 
kurumlarında çeşitli incelemelerde bulundu. 
Heyet OSTİM Yatırım A.Ş. ile OSP fi rma-
sında ihracat çeşitliliği ve kapasiteler hak-
kında bilgiler aldı. 

Mesleki Eğitim Merkezleri eski 
adıyla Çıraklık Eğitim Merkezleri 
sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş 

gücünün yetiştirilmesinde önemli bir ara yüz. 

Teorik eğitimin yanı sıra pratik uygulamaların 

da gerçekleştiği merkezlerden biri de 27 yıla 

yakındır OSTİM’de hizmet veriyor. Türkiye 

genelinde kurulan ilk çıraklık eğitim merkez-

lerinden biri olan ve 12 bölümde faaliyetleri-

ne devam eden merkezde yeni dönem kayıt-

ları başladı. Profesyonel kadrosuyla, eğitim 

araç gereç, laboratuvar ve atölyeleriyle öncü 

konumda olan OSTİM MEM’de kayıt dönemi 

1 Temmuz-29 Eylül tarihleri arasında.

“Erken kayıt 
yaptırın”
Sanayi, okul, veli 
zincirinde önemli bir 
halkayı oluşturan OS-
TİM Mesleki Eğitim 
Merkezi’nin Müdürü 
Celalettin Erbay, ka-
yıtlarda erken davra-
nılması gerektiğine 

işaret etti. Kayıt işlemlerinin son güne bıra-
kıldığında yaşanan yoğunluktan dolayı bazı 
öğrencileri kabul edemediklerini ifade eden 
Erbay, “Öğrencinin işe girdiği gün hemen 
sözleşmesinin yapılıp okula kayıt olması la-
zım.” dedi. 

Bin 800’ün üzerinde öğrencileri olduğunu 
dile getiren Celalletin Erbay, eğitim sürecin-
de karşılaşılan sıkıntıların başında devamsız-
lığın geldiğini belirtti. Erbay, “Her yıl 400 
civarında öğrencinin devamsızlık nedeniyle 
kayıtlarını silmek zorunda kalıyoruz.” diye 
konuştu. Deneyimli eğitimci, çırak öğrenci 
istihdam eden esnafa ve veliye bu noktada bü-

yük sorumluluk düştüğünü, 
öğrencinin okula devam 
durumunun titizlikle takip 
edilmesi gerektiğini vurgu-

ladı. Esnafın eğitim merkezlerine önem ver-
mesi gerektiğini, çalışmalar konusunda gele-
bilecek önerilere açık olduklarını kaydeden 
Erbay; “Eğer sanayinin bu imkanları olmazsa 
sürece, işverenler de rağbet etmezse bu okul-
ların hiçbir özelliği kalmayacaktır. Burası 
onlara hizmeti için vardır. Şu anda yüzde 30 
kapasiteye sahibiz. Tüm personelimizle mer-
kezin kapasitesini yükseltmek için gerekirse 
24 saat onlara hizmete hazırız. Bizi devamlı 
eğitim konusunda zorlasınlar. Okullara yapı-
lacak yatırımın aslında sanayiye yapılmakta-
dır.” ifadelerini kullandı.

OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi eğitim 
altyapısının yanı sıra öğrencilere sağladığı 
sosyal imkanlarıyla da dikkat çekiyor. 70’in 
üzerinde öğretmeni, lisan, bilgisayar ve motor 

labaratuvarları, öğrenci kütüphanesi, kapalı 
spor salonu, sergi ve toplantı salonu, rehber-
lik  ve danışmanlık bürosu bulunan merkez 
bünyesinde barınma ihtiyacına yönelik ola-
rak da 200 yatak kapasiteli bir pansiyon var. 
Ankara dışından gelen veya maddi durumu 
iyi olmayan öğrencilerin kalabildiği tesiste 
sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. 
Pansiyonun bakım onarımın çalışmalarının 
ardından tam kapasiteyle hizmete geçmesi 
planlanıyor. 

OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim 
Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 19.06.1986 tarihinden sonra, Bakanlık 

makamının 11 Eylül 1986 tarihli kuruluş onayına göre Türkiye genelinde 
alanında ilk kurulan yapılardan biri. 12 ayrı bölümde aday çırak, çırak, kalfa 

ve ustalar yetiştiren merkez, yetişkinlere uyum  geliştirme ve meslek edindirme 
faaliyetleri de yürütüyor. 

OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi yeni dönem kayıtlarına 
başladı. Türkiye’nin alanında ilk kurumlarından olan 
ve 12 bölümü bulunan merkezde; bin 800’ün üzerinde 
öğrenci eğitim alıyor. Okul yetkilileri kayıt için geç
kalınmaması uyarısında bulunuyor.

Celalettin Erbay
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Ekonomi Bakanlığı'nca yayınlanan Haziran 
2012-Haziran 2013 dönemi değerlendir-

melerinin yer aldığı Yatırım Teşvik Sistemi 
Yıllık Değerlendirme Raporu Ankara adına 
olumlu sonuçların yer aldığını ortaya koydu. 
Rapor sonuçlarına göre, teşvik sistemi kapsa-
mında Türkiye genelinde 4.840 adet yatırım 
teşvik belgesi düzenlenirken, Ankara’da 223 
adet belge düzenlenmiş durumda.

İl bazında yapılan değerlendirmelerde ise An-

kara, düzenlenen yatırım teşvik belgesi adetleri 
açısından 81 il içerisinde 3. sırada yer aldı. Bel-
gelerde öngörülen sabit yatırım tutarı açısın-
dan da 3. sırada yer alan Ankara, düzenlenen 
yatırım teşvik belgelerinde öngörülen istihdam 
açısından ise 2. sırada yer aldı. 

Ankara’ya teşvik belgeleri kapsamında, 4.521 
milyon TL’lik sabit yatırım yapılması öngörü-
lürken, bu yatırımlarla yaklaşık 10.000 kişilik 
istihdam gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

Ankara’da teşvik kapsamında yapılan yatırım-
ların destek sınıfı incelendiğinde, düzenlenen 
belgelerin 106 adedi bölgesel sınıfında, 1 adeti 
büyük ölçekli sınıfında, 116 adeti genel sınıfın-
da olduğu görülüyor. Ankara’ya yapılan sabit 
yatırımların 3.708 milyon TL’si bölgesel sını-
fında, 88 milyon TL’si büyük ölçekli sınıfında, 
726 milyon TL’si genel sınıfında gerçekleşti.

Komşuda işsizlik alarmı
Yunanistan'da işsizlik oranı Nisan ayında 2006 
yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 2013 
yılı Mart ayında %26,8 olan işsizlik oranı nisan 
ayında %26,9'a yükseldi. İşsizlik oranının en 
yüksek olduğu grup ise 15-24 yaş arası gençler 
oldu. Genç nüfus işsizlik oranı %57,5 olarak 
gerçekleşti. Borç krizi ile birlikte 2009 yılından 
bu yana Yunanistan'da işsizlik oranı yaklaşık üç 
katına çıktı.

Macaristan IMF'yle yolunu ayırıyor
Macaristan Hükümeti'nin 2014'teki seçimler 
öncesinde IMF'ye olan kredi borcunu ödeme 
tarihinden önce vermeyi planladığı ve IMF'nin 
Budapeşte'deki ofisini kapatmak istediği 
belirtildi. AB karşıtlığı ile bilinen Başbakan 
Viktor Orban liderliğindeki hükümetin 
böylelikle seçimler öncesinde üzerlerindeki 
IMF baskısından kurtulmak istediği yorumları 
yapılıyor. Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın bu 
yıl yüzde 0,2 oranında büyüyeceğini tahmin 
ediyor. Bütçe açığının da gayri safi yurt 
içi hasılanın yüzde 2,7’si düzeyinde olması 
bekleniyor.

Çin'in büyümesi ikinci 
çeyrekte yavaşladı
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ikinci 
çeyrekte yavaşladı. Fabrika üretiminin de hız 
kestiği Çin, hükümetin finansal kriz riskini 
azaltmak için kredi genişlemesini azaltmaya 
çalışmasıyla daha fazla zayıflama riskiyle karşı 
karşıya geldi. Ulusal İstatistik Bürosu'nun 
verilerine göre Çin'de GSYH Nisan-Haziran 
döneminde %7,5 büyüdü. Ülkede sanayi üretimi 
Haziran'da, tatillerdeki sapmalar hariç küresel 
krizden bu yana en düşük hızında seyrederken, 
perakende satışlar beklentileri aştı. 

Sanayi üretiminde iki kıta farkı
Sanayi üretimi rakamları Avro bölgesinde 
düşerken ABD’de yükselişe geçti. Mayıs ayında 
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Nisan ayına 
göre %0,3, 2012 yılının aynı ayına göre %1,3 
geriledi. Avrupa Birliği'nde de tablo değişmedi.  
Sanayi üretimi AB’de Nisan ayına göre %0,6, 
2012 yılı aynı ayına göre %1,6 geriledi.
ABD'de ise işler yolunda gidiyor. Sanayi 
üretimi Haziran ayında son dört ayın en büyük 
yükselişini sergiledi. Fabrika, maden ve kamu 
üretimleri Mayıs ayında büyük bir değişiklik 
yaşamamasının ardından Haziran ayında %0,3 
yükselerek Şubat ayından bu yana en büyük 
artışı gerçekleştirdi. Toplam üretimin %75'ini 
oluşturan imalat sanayi ise beklenenden fazla 
yükseldi.

Tahvil alım planında değişiklik yok
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben 
Bernanke ABD Temsilciler Meclisi Finansal 
Hizmetler Komitesi'ne yaptığı sunumda, 
Fed'in aylık tahvil alım miktarını bu yıl içinde 
azaltma planında değişiklik olmadığını ancak 
ekonominin görünümüne göre tahvil alımlarının 
hızında iki yönde de değişiklik yapılabileceğini 
ifade etti. Bernanke, geçen ay söylediği tahvil 
alımlarının 2014 ortasında sonlandırılabileceği 
ifadesini tekrar etmesine rağmen, tahvil 
alımlarının gidişatı konusunda kesin hiçbir 
plan olmadığını varlık alımlarının ekonomik ve 
finansal gelişmelere bağlı olduğunu ifade etti.

KISA KISA

Türkiye’nin En Büyük 500 
Şirketinin İstihdama Katkısı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sa-
nayi Odası tarafından her yıl 

olduğu üzere Türkiye’nin en büyük 
500 imalatçı fi rması yayınlandı. Bu 
listeden hareketle yapılan analizler 
Türkiye’nin genel ekonomik yapısı 
hakkında fi kir veriyor. Genellikle 
Eylül başında ikinci beş yüz listesi 
de yayınlanıyor. Ülkemizin en büyük 
bin fi rmasının mali yapısını gösteren 
bu çalışma, ülkemizin sanayi yapısı 
hakkında fi kir sahibi olmak için de 
değerli bir veri tabanı oluşturuyor.

Bu sene yayınlanan ilk beş yüz için 
en dikkat çekici husus üretimden net 
satışların (reel olarak) %3,1 artma-
sına rağmen karlardaki artışın %6,7 
olarak gerçekleşmesiydi. Firmaların 
mali yapısı ülkenin faiz ve kur po-
litikasına karşı çok hassas. Yabancı 
kaynakların aktif toplamına oranı 
2003-2010 yılları arasında %40-%50 
arasında iken son iki yılda %60’a 
yaklaşmıştır. Yabancı kaynak ağır-
lıklı fi nansmana rağmen 2012 yılında 
döviz kuru ve faizin düşük olması so-
nucu şirketlerin faaliyet dışı gelirleri 
satışlarına göre daha yüksek oranda 
artmıştır. Bu durum faizlerin arttığı 
2013 yılı için olumsuz bir sinyal… 

İstihdam verileri benim en çok içimi 
karartan veriler. Çünkü 1993 yılında 
ilk 500 şirketin toplam istihdamı 600 
binin üzerinde iken, istihdam sayısı 

2012 yılında 596 bin civarında ger-
çekleşti. Sanayimizde yapısal bir 
sorun var. Şirketlerin satış, katma 
değer, aktif toplamı, özkaynak, ih-
racat gibi tüm göstergeler artarken 
istihdam verisi aynı hızla artmıyor. 
Yani ekonomi büyüyor, Türkiye’nin 
nüfusu artıyor ama büyük fi rmaların 
istihdamı artmıyor. Belki kamunun 

sahip olduğu fi rma sayısının gittik-
çe azaldığı ve Türk sanayi yapısının 
tekstil gibi emek yoğun sektörlerden 
sermaye ve teknoloji yoğun sektör-
lere kaydığı söylenebilir. Ancak ne 
söylenirse söylensin sonuç ortada… 

Türkiye’de büyük işletmelerin istih-
dam sayısı artmıyor bilakis azalıyor. 

Son yirmi yılda istihdamın en yük-
sek olduğu sektörler dokuma sanayi, 
gıda sanayi ve otomotiv sanayi ola-
rak dikkat çekiyor. Ancak son yirmi 
yılda yıllık istihdam artışlarının or-
talaması alındığında artışın en yük-
sek olduğu sektörler gıda maddeleri, 
ağaç, mobilya ve mefruşat sanayi ve 
plastik sektörleri…

Sağlıklı karşılaştırma yapmak için 
2002 yılından 2012 yılına kadarki 
dönemde her yıl listede olan fi rma-
ları tespit ettim. Toplam 253 fi rma 
İSO listelerinde her yıl yer almış. 
(Bu analizi yaparken her yıl listede 
ilk yüzde yer alan BMC San. ve Tic. 
A.Ş.’nin 2012 yılı listesinde yer al-
maması üzerinde durulması gereken 
bir husus… BMC gibi bu ülkenin 
değeri olan şirketler için keşke za-
manında tedbir alınabilse…) Bu 253 
şirkette istihdam artışı son on yılda 
ortalama %3,4 olarak gerçekleşmiş. 
Yani büyüme oranının altında ger-
çekleşmiş. Genç nüfusumuzun iş-
sizliği %20’lere ulaştı. Önümüzdeki 
dönemlerde işsizlik ülkemizin ciddi 
problemi olacak. 

500 büyük sanayi kuruluşunun ül-
kemizin milli gelir içindeki payının 
%10’un üzerinde olmasına rağmen 
toplam istihdam içindeki payının 
%2,4 civarında olması istihdamda 
yükün KOBİ’lerin üzerinde oldu-
ğunu gösteriyor. Maalesef (Fortu-
ne dergisi gibi) dünyanın en büyük 
şirketlerinin sıralandığı listelerde 
yerimiz çok mütevazi iken, (Forbes 
dergisi gibi) işadamlarının sıralan-
dığı listelerde daha iddialıyız. Güçlü 
insanımız çok, ama güçlü şirketimiz 
yok.

Abdullah ÇÖRTÜ

abdullah.cortu@ostim.com.tr

"500 büyük sanayi 
kuruluşunun ülkemizin milli 

gelir içindeki payının %10’un 
üzerinde olmasına rağmen 

toplam istihdam içindeki 
payının %2,4 civarında 

olması istihdamda yükün 
KOBİ’lerin üzerinde olduğunu 

gösteriyor."

"Son yirmi yılda istihdamın 
en yüksek olduğu sektörler 
dokuma sanayi, gıda sanayi 

ve otomotiv sanayi olarak 
dikkat çekiyor. Ancak son 
yirmi yılda yıllık istihdam 

artışlarının ortalaması 
alındığında artışın en yüksek 

olduğu sektörler gıda 
maddeleri, ağaç, mobilya ve 

mefruşat sanayi ve plastik 
sektörleri…"

Yatırımcının dikkati Ankara’da
Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yatırım Teşvik Sistemi Yıllık
Değerlendirme Raporu'na göre Ankara yatırımcıların ilgisini çekmeye
devam ediyor.
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Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan üniversitelerin girişimcilik ve 
yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"ni açıklandı.  Endekse
göre bu sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 86 puanla birinci oldu. ODTÜ’yü, Sabancı ve İhsan Doğramacı
Bilkent Üniversiteleri izledi.

Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl TÜBİTAK 
tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi 

Üniversite Endeksi ile ülkemizin en girişimci ve 
yenilikçi 50 üniversitesi duyu-
ruldu. Endeks, üniversiteleri 
girişimcilik ve yenilikçilik per-
formanslarına göre sıralayarak, 
üniversiteler arası girişimcilik 
ve yenilikçilik odaklı rekabetin 
artmasına böylelikle girişimci-
lik ekosisteminin gelişmesine 
katkı sağlıyor. Endeks ile üni-
versiteler, bilimsel ve tekno-
lojik araştırma yetkinliği, fi kri 
mülkiyet havuzu, işbirliği ve 
etkileşim, girişimcilik ve ye-
nilikçilik kültürü ile ekonomik 
katkı ve ticarileşme boyutları 
altında 23 göstergeye göre sı-

ralanıyor. Geçen yıldan itibaren her yıl açıklan-
ma kararı alınan Endeks çalışmalarına, YÖK ve 
TÜİK’in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı, TPE, Kalkın-
ma Bakanlığı, TÜBA, 
TTGV ve KOSGEB 
katkı sağladı.

“İş kuran 
yenilikçi gençler 
istiyoruz”
Endeks sıralamasını 
kamuoyuyla paylaşan 
Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Nihat 
Ergün, girişimcilik ve 
yenilikçilik konuları-
nın Türkiye'nin hayati 

gündem maddeleri arasında yer almasını istedik-
lerine dikkati çekerek, dünyada kurulan başarılı 
fi rmaların ya yeni üniversite mezunu ya da halen 
üniversitede okuyan kişiler tarafından kuruldu-
ğuna vurgu yaptı.

Üniversite mezunlarının iş aramasının doğal ol-
duğunu belirten Ergün, "Ama asıl bizim istediği-
miz iş kuran, yenilikçi dinamik gençler olmaları." 
dedi.

Bu yıl birinci üniversitenin değiştiğini dile geti-
ren Ergün, "Bu sene 86 puanla Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilik konu-
sunda birinci oldu" dedi. Ergün, 85,8 puan ile 
Sabancı Üniversitesi'nin ikinci, 82,7 puanla İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nin üçüncü ve 
76,3 puanla Boğaziçi Üniversitesi'nin dördüncü 
olduğunu bildirdi.

Lobi Kardeşliği

Uluslararası ilişkilerde bir kavram 
vardır: Dehşet Dengesi. Bu kav-

ramla, tarafl arın birbirine vereceği zara-
rın boyutu o kadar yüksektir ki tarafl ar 
bu nedenle barış içinde yaşamaktadır. 
ABD ve Rusya’nın oluşturduğu iki ku-
tuplu dünya için kullanılırdı bu kavram. 
Her ikisinin de sayısız atom bombası ve 
bunu birbirine atma güçleri vardı. Tabi 
ABD ve Rusya doğrudan savaşmaz iken 
bunların kendilerine uydu yapmak iste-
dikleri ülkelerde hiç kavga bitmez ve bu 
ülkeler huzur yüzü görmezdi.

Ülkemiz ekonomisi de dehşet dengesi 

ile gidiyor. Ülkemizde KOBİ’leri, es-
nafı ve tüketicileri bir sömürme yarışı 
devam etmekte. Ülkemizde Faiz lobi-
si, ithalat lobisi ve siyaset lobisi deh-
şet dengesi içinde kardeş kardeş barış 
içinde yaşarken KOBİ’ler, esnaf ve sa-
bit gelirliler bir türlü huzura kavuşama-
makta, gün yüzü görmemekte geleceğe 
güvenle bakamamaktadır. 

Faiz lobisi, gerçekte ithalat lobisinin 
maskesidir. Ülkede faizler artmalı ki 
ülkeye döviz girsin, döviz girmeli ki 
kurlar düşsün, kurlar düşmeli ki, ithal 
malların satışı kolaylaşsın. İthal mallar 
ucuzlasın ki ülkede üretim yapan KOBİ, 
esnaf gibi imalatçılar rekabet, enfl asyon 
ve dolaylı vergilerle üretim yapmaktan 
vaz geçsin ve gırtlağına kadar borçlan-
sın. Ülkede üretim olmayınca istihdam 
olmaz. Bu sayede zaten zor geçinen sa-
bit gelirliler ve esnafl arın çocukları ise 
işsizlikten muzdarip olsun. 

İşsiz, gırtlağına kadar borçlanmış, kre-
di kartı ile yaşar hale gelmiş bu kitlenin 
bir şekilde avutulması gerekir. Bunları 
borçlandırarak sahte bir refah içinde ya-
şatmalısınız. Bunların değerlerine hitap 

etmelisiniz. Bunları öcü geliyor diye 
korkutmalısınız. Siyaset lobisinin işi de 
bu. Ancak bu işi yaparken faiz ve itha-
lat lobisine savaş açmış gibi yapmakta 
var ya, işte işin püf noktası da burası. 
Oysa söyleme bakılmaz, eyleme bakı-
lır. Ülkede en çok vergiyi asgari ücret-
li ödüyor. En çok KDV ve ÖTV asgari 
ücretlinin, KOBİ ve esnafın ürettiği 
ve tükettiği mallar üzerinden alınıyor. 
Enfl asyon vergisini esnaf ve ücretliler 
ödüyor. Faiz lobisi kurumlarının sahip-
lerinin %50’si yabancı. Ödedikleri vergi 
belli. İSO 500 açıklandı Türkiye’nin te-
kel, oligopol ve ithalat girişlerinin ba-
şındaki şirketlerin çalıştırdıkları insan 
sayısı inşaat sektörünün üçte biri kadar. 
İç piyasada ve ithalatta aslan bu şirket-
ler. Katma değer yaratan ihracatta ise 
kedi.

Merkez Bankamız lobilere karşı müca-
dele ediyormuş. Belli oluyor! MB bilan-
çosu lobilerin yurt dışından borçlanarak 
getirdiği dövizlerle para yaratıyor. Oysa 
Kobilerin, esnafın sabit gelirlerinin 
borçlanmaları ile para yaratmalı MB’sı. 
Ya da bu lobilerin ihracattan kazandık-

ları dövizlerle. Kamu, ihalelerini Lobi-
nin para birimi dolarla yapıyor. Oysa 
garip gurabanın kullandığı para birimi 
ile yapmalı Özelleştirme İdaresi.

Bir ülkede büyüme sıkıntıda ise nedir bu 
kur artışı, nedir bu faiz artışı tersi olma-
sı gerekmez mi. Madem talep yok bü-
yüme olmuyor. Talebi kısmak için niye 
kur ve faiz artıyor. Kuru dengelemek 
için faizi yükseltiyoruz. Faiz yükselince 
enfl asyon artacak. Enfl asyon, kur, faiz 
arttı; KOBİ, esnaf ve çalışanların mali-
yeti artmayacak mı? Büyüme olmayan 
bir ekonomide bu hayat pahalılığı değil 
de nedir? Bu nasıl garip guraba, üreten, 
esnaf dostluğudur? Siyaset lobisinin 
düşman oldukları, savaş ilan ettikleri 
herkes abat oluyor. Siyaset lobisinin 
dost olduğu oy aldığı herkes boğazına 
kadar borca batıyor, işini kaybediyor.

Şefik ÇALIŞKAN

sefik.caliskan@ostimyatirim.com

Endeks 86’yı gördü
ODTÜ birinci oldu

Nihat Ergün

İLK 10’DA YER ALAN 
ÜNİVERSİTELER

• ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
• SABANCI ÜNİVERSİTESİ
• İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
• BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
• İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
• İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
• ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
• KOÇ ÜNİVERSİTESİ
• TOBB ETÜ
• HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kamu yatırımlarında ‘planlı’ artış sinyali

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, geçtiği-
miz 7 yılda Türkiye genelinde 391 milyar 

Türk Lirası kamu yatırımı yapıldığını, bu raka-
mı Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı döne-
minde 430 milyar dolar olarak öngördüklerini 
söyledi. 

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndan sonra 
bölgesel planlar hazırladıkları bilgisini veren 
Bakan Yılmaz, “Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu 
Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası 
Projesi (KOP) için özel eylem planları hazır-
lıyoruz. Şimdi genel planımızla uygun bir şe-
kilde sürdürüyoruz. Bütün Türkiye'ye olduğu 

gibi bu bölgemize de önümüzdeki 5 yılda yine 
yatırımlarımız devam edecek.” dedi.

430 milyar dolara ulaşacak
2013 fi yatlarıyla geçtiğimiz 7 yılda Türkiye 
genelinde 391 milyar Türk Lirası kamu ya-
tırıma imza atıldığını kaydeden Yılmaz bu 
rakamın büyüyeceği sinyalini verdi. Yılmaz, 
“Önümüzdeki plan döneminde bunun daha da 
artmasını öngörüyoruz. 430 milyar dolara ya-
kın bir sadece kamu yatırımları öngörüyoruz. 
Tabi teşvik ve özel sektör yatırımları da var. 
Bu huzur ortamıyla birlikte bu bölgelerimizde 

özel sektör ya-
tırımlarında 
da ciddi bir 
ivme oldu-
ğunu görü-
yoruz." şek-
linde konuştu.

özel sektör ya-
tırımlarında 
da ciddi bir 
ivme oldu-
ğunu görü-
yoruz." şek-
linde konuştu.

Cevdet Yılmaz

BİZİ TAKİP EDİN

facebook.com/OstimOSB

facebook.com/ortakvizyon

twitter.com/ostimosb

"Kuru dengelemek için faizi 
yükseltiyoruz. Faiz yükselince 

enflasyon artacak. Enflasyon, kur, 
faiz arttı; KOBİ, esnaf ve çalışanların 

maliyeti artmayacak mı?"

tr.linkedin.com/ostim-osb
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Denetimler prim gelirlerini artırdı

Bakan Çelik, SGK'nın 
etkin ve verimli çalış-

maları sayesinde çok önemli 
mesafeler kat edildiğini ve 
prim tahsilatının artırıldığını 
kaydetti. Kurumun elektro-
nik ve sistem denetimleri, 
çapraz kontroller ve kayıt 
dışı istihdamla mücadelede 
elde edilen olumlu sonuçlarla 
sigortalı sayısının yükseldiği-
ne dikkat çeken Bakan Çelik, 
“2012'de yüzde 42 olan kayıt 
dışı istihdam, şu an yüzde 36.8'e geriledi. Si-
gorta primine esas kazançta meydana gelen 
artışla asgari ücretten bildirimi yapılanlarda 
çok büyük bir azalma meydana geldi. Asgari 
ücret üzerinden yapılan bildirimler 2012'de 
yüzde 41 iken, şu an yüzde 35.1'e geriledi." 
dedi.

İcra takibi 10.7 milyar lira tutarında 
SGK alacaklarının etkin takibiyle otomatik 
icra yöntemini kullanarak toplam 10.7 mil-
yar liralık icra takibi sağladıklarını bilgisini 

veren Faruk Çelik, “Kamu 
kurum ve kuruluşları ile ya-
pılan protokoller çerçevesin-
de prim borcu olanlara öde-
me yapmadan evvel kontrole 
tabii tutarak, borçları bulunan 
4/B kapsamındaki sigortalıla-
ra borçlarını taksitlendirme-
leri ve ilk taksidi ödemeleri 
halinde hem kendilerine hem 
de bakmakla yükümlü olduk-
ları hak sahiplerine sağlık 

yardımı sağlayarak, vatandaş-
larla kurum arasında iletişimi kuvvetlendir-
dik.” diye konuştu.

E-ilişiksizlik Belgesi çalışmasıyla asgari 
işçilik uygulamasında alacakların daha hız-
lı tahsil edildiğini anımsatan Çelik, kurum 
alacaklarına karşılık önceden haczedilen 
menkul, gayrimenkullerin icra satış servis-
leri marifetiyle satış işlemlerini seri şekilde 
yürüterek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
hizmet kalitesini artırmaya ve kayıtdışı is-
tihdamı önlemeye yönelik çalışmalara de-
vam edeceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 
prim gelirlerinin yılın ilk 5 ayında bütçe tahminlerine göre 3.3 milyar lira daha 

fazla gerçekleştiğini söyledi.

Ülkemizde girişimci sayısı artarken 
yerli üretim bilinci de yaygınlaşıyor. 

Ankara’da, sinyalizasyon sistemlerine güneş 

enerjili çözümler üreten Asya Trafi k fi rması, 

kendi tasarımı ve büyük çoğunluğu yerli olan 

ürünleriyle dikkat çekiyor.

Akıllı Trafi k Sistemleri, Yol Güvenliği 

Ürünleri, Güneş Enerjili Sistemler, LED’li 

Sistemler, Trafi k Levhaları ile Yazılım ve 

Projelendirme Hizmetleri de veren fi rma; 

OSTİM’deki teknokentte Ar-Ge’ye odakla-

nırken küme çalışmalarının da aktif bir üyesi.

İthal ürünler firma kurdurdu
Sektöre girişlerinin yerli üretim refl eksiyle 
şekillendiğini kaydeden Mehmet Akif Çe-
lik, “Firmamızı, ulaşım ve trafi k konusun-
daki eksiklikleri, ithal edilen malzemelerin 
Türkiye’de üretilebilir olduğunu gördüğümüz 
için kurduk.” dedi.  

Sinyalizasyon ve basit plastik ürünlerle işe 
başladıklarını anlatan Mehmet Akif Çelik, 
daha sonra akıllı ulaşım sistemleri adı verilen, 
yazılım ve donanımsal yenilikler içeren sis-
temleri kullandıklarını belirtti. Çelik, “Sektör 
ciddi yenilikler istiyordu. Üretim dışında Ar-
Ge’ye de önem vermemiz gerektiğinin farkı-
na vardık. Bu amaçla ODTÜ Teknokent OS-
TİM Merkezi’nde bir 
ofi s açtık.” ifadelerini 
kullandı.

Ürünlerinin büyük 
kısmının yerli malze-
melerden oluştuğunu 
ve 14 ülkeye ihracat 
gerçekleştirdikleri-
ni söyleyen Mehmet 
Akif Çelik yol güven-
liği ile ilgili ürünlerde 
güneş enerjili alter-
natifl er sunduklarını 
anımsattı. Çelik şöyle 
konuştu: “Bizim bir 
çok ürünümüz LED’li. 

LED’li trafi k ürünleri de güneş enerjisiyle 
çalışmaya müsait olduğu için geçmişte 220 
V AC ile çalışan bir çok trafi k ve yol güven-
liği ürünü artık güneş enerjisiyle çalışmaya 
başladı. Bu kapsamda güneş enerjili LED’li 
fl aşörler, yol butonları yaptık. Bunların ta-
sarımları ve üretimleri ağırlıklı olarak yerli. 
Kullanılan malzemelerden yerli olmayan var 
tabii ki; güneş paneli ve LED’ler Türkiye’de 
üretilmediği için yurtdışından ithal ediliyor. 
Fakat tüm tasarım, dizgi, montajı tamamı bize 
ait. Güneş enerjili sistemler arasında fl aşörler, 
LED’li levhalar, yol butonları, üçgen fl aşörler 
bu sene yeni çıkan ürünlerimiz.” 

2011 yılında genç girişimci Mehmet Akif Çelik ve ortağı tarafından kurulan Asya Trafik firması sinyalizasyon
sistemlerine güneş enerjili çözümler sunuyor. 14 ülkeyle ihracat yaptıklarını belirten Çelik, “Firmamızı, ithal
edilen malzemelerin Türkiye’de üretilebilir olduğunu gördüğümüz için kurduk.” dedi. Firma, Güneş Enerjisiyle
Çalışan Akıllı Sinyalize Kavşak projesini de devreye almayı planlıyor.

Sinyalizasyonda güneş alternatifiSinyalizasyonda güneş alternatifi

Ankara Kalkınma Ajansı’na baş-
vurdukları, “Güneş Enerjisiyle 

Çalışan Akıllı Sinyalize Kavşak” pro-
jesinin onaylandığına dikkat çeken 
Mehmet Akif Çelik, proje için pilot 
uygulamayı Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi sınırları içerisindeki bir sinyali-
ze kavşakta hayata geçireceklerini dile 
getirdi. Çelik, 9 ay sonra uygulamaya 
alınacak projeyi şu şekilde özetledi: 
“Öncelikle var olan pilot kavşakta-
ki eski tip ve güç tüketimi fazla olan 
sinyal vericiler ve kavşak kontrol 
cihazı, son teknoloji Power LED'li 
sinyal vericiler ve akıllı kavşak siste-
mine uygun kavşak kontrol cihazıyla 
değiştirilecek. Daha sonra akıllı araç 
sayım kameraları sisteme dahil edile-
cek. Son olarak tüm sistem yani akıllı 
sinyalize kavşak, güneş enerjili siste-
me dönüştürülecek. Bu sayede aslında 
yüksek güç tüketimli sistemlerin güneş 
enerjili sistemlerle çalıştırılması konu-
sunda tecrübe sahibi olmuş olacağız. 
Buradaki sistem ortalama 5 kilowattlık 
olacak; Ankara koşullarında 7/24 çalı-
şacak bir şekilde projeyi tamamlamayı 
öngörüyoruz.”

Güneş Enerjili 
Akıllı Sinyalize 

Kavşak

Asya Trafik kurucu ortağı Mehmet Akif Çelik, 
üretimle beraber Ar-Ge çalışmalarının önemli 

olduğunu söylüyor. Küme çalışmalarının KOBİ’ler 
açısından faydalarına da işaret eden Çelik, bu 

sayede firmalarını daha iyi tanıtabildiklerini, yeni 
iş ağları oluşturduklarını ve diğer firmalarla ortak 

projeler geliştirdiklerini ifade ediyor. 

Mehmet Akif Çelik

Faruk Çelik

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk eko-
nomisinin 2013’ün ilk çeyreği ile birlikte 

tekrar ivme kazandığını belirterek, “İç talepteki 
ılımlı toparlanmanın katkısı ile 
bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre piyasa beklentilerinin 
üzerinde yüzde 3,0 oranında 
büyümüştür.” dedi. Şimşek, 
yılın ilk altı ayında bütçenin 
3,1 milyar TL fazla verdiğini 
açıkladı.

Makroekonomik gelişmeler ile 
2013 yılı ilk yarı merkezi yö-
netim bütçe gerçekleşmelerini 
değerlendiren Bakan Şimşek, 
birçok önemli göstergenin 
iç talebin güçlendiğine işa-
ret ettiğini, kapasite kullanım 
oranının yılbaşından bu yana 
artmaya devam ederek Haziran 
ayında 74,8’e ulaştığını kay-
detti. 

Cari açıkta daha önceden ön-
görülen bir miktar artış yaşan-
dığını aktaran Şimşek, “Mayıs 
ayında cari açık 12 aylık bazda 
53,6 milyar dolara yükselmiştir. Açığın kontrol-
lü bir düzeyde seyretmesini ve yıl sonunda milli 
gelire oranla yüzde 6,5 civarında gerçekleşmesini 
bekliyorum.” dedi.

İlk 6 ayda 3,1 TL bütçe fazlası
Haziran ayı ve ilk altı aylık bütçe gerçekleşme-

leri ile ilgili detayları paylaşan 

Mehmet Şimşek şunları söyledi: 

“2013 yılı Haziran ayında bütçe 

açığı 1,2 milyar TL olarak ger-

çekleşmiştir. Bütçe performansı 

bir önceki yılın Haziran ayı ile 

karşılaştırdığımızda yüzde 80,9 

oranında bir iyileşmeyi göster-

mektedir. Yılın ilk altı ayında 

ise bütçe 3,1 milyar TL fazla 

vermiştir. Oysa geçen yılın ilk 

altı ayında bütçe 6,7 milyar TL 

açık vermişti. Hatırlanacağı üzere 

2013 yılı bütçesinde bütçe açığı 

hedefi miz yaklaşık 34 milyar TL 

idi. Yılın ilk altı ayında bütçemi-

zin fazla vermesi bütçe perfor-

mansında elde ettiğimiz başarının 

açık göstergesidir. Bu yılın ilk ya-

rısında bütçe gelirleri geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 17,7 

oranında artarak 190,9 milyar TL; vergi gelirleri 

ise yüzde 20,7 oranında artarak 158,4 milyar TL 

olmuştur.”

Gelir artışı bütçeye yaradı 

Mehmet Şimşek
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Eğitimde turizm hareketi

Projenin detayları hak-
kında da bilgi veren 

Gazi Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Türker, projenin ge-
nel amacını “Ankara’daki 
eğitim fırsatlarını uluslara-
rası platformda tanıtmak, 
Ankara’nın eğitim turizmi altyapısını ge-
liştirmek, Ankara’nın eğitim potansiyelini 
yabancı öğrencilere etkin ve yenilikçi yön-
temlerle tanıtmak ve ulaşılabilirliğini arttır-
mak.” olarak tanımladı. 

Proje kapsamında yapılacak 
faaliyetlerle Ankara’da öğre-
nim görecek yabancı uyruklu 
öğrenci sayısını da arttırmayı 
hedefl ediklerini belirten Tür-
ker, yabancı uyruklu öğren-
cilerin sorunlarının tespiti ve 
çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla yabancı uyruklu öğ-

renci danışma merkezinin 

kurulacağını söyledi. Türker 

ayrıca, uluslararası eğitim 

fuarlarında Ankara şehrini 

ve Ankara’daki eğitim po-

tansiyelini de tanıtacaklarını 

dile getirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 

Doç. Dr. Asım Balcı da projenin Ankara’nın 

var olan kaliteli eğitim altyapısına çok 

önemli bir katkı sunacağına inandıklarını 

söyledi. Üniversite ve öğrenci 

sayısı göz önüne alındığında 

Ankara’nın çok önemli bir 

eğitim potansiyeline sahip ol-

duğunu belirten Balcı, bu gibi 

güzel projelerle bu potansiye-

lin daha da arttırılabileceğine 

dikkat çekti. 

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen 
ve Gazi Üniversitesi tarafından yürütülecek olan “Eğitimin Merkezi Ankara” 
projesi sözleşmesi imzalandı. Projeyle Ankara’ya yabancı öğrenci ilgisinin 

artırılması hedefleniyor.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden 
yapılan açıklamaya göre Ocak-Mayıs 

döneminde Türkiye’nin ham çelik üretimi 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 4.1 
düşüşle 14.4 milyon ton seviyesinde kaldığı, 
çelik üreticilerinin hurda tedarikinde önemli 
değişimlerin görüldüğü bildirildi.

Açıklamada Ocak-Mayıs döneminde elekt-
rik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri, 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 10.4 
düşüşle 10.1 milyon ton, entegre tesislerin 
ham çelik üretimleri ise, yıllık bazda % 15.1 
artışla 4.3 milyon ton seviyesinde gerçekleş-
tiği kaydedildi.  Söz konusu dönemde, EAO 
bazlı tesislerin hurda tüketimlerinin % 10.4 
düşüşle 11.5 milyon tona gerilemesine karşı-

lık entegre tesislerin hurda tüketimleri % 15.1 
artışla 957 bin tona ulaştı.

4.9 milyon ton iç piyasadan
Türkiye’nin bu dönemde toplam hurda tüke-
timi önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 
8.8 düşüşle 12.5 milyon ton seviyesinde kal-
dı. Buna karşılık aynı dönemde, Türkiye’nin 
hurda ithalatı, yıllık bazda % 19.2 gibi çarpıcı 
bir oranda düşüş göstererek 7.6 milyon ton 
seviyesine geriledi. Türkiye yerel piyasasın-
dan tedarik edilen hurda miktarı ise önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla % 13.6 artışla 4.9 
milyon ton seviyesine ulaştı. 2012 yılının ta-
mamında Türkiye 22.4 milyon ton hurda itha-
latı gerçekleştirirken, 9.3 milyon ton hurdayı 
yerel piyasasından tedarik etmişti.

Hurda teminindeHurda temininde
yurtiçi eğilimiyurtiçi eğilimi

Küresel çelik piyasalarındaki daralma-
nın etkileri, Türkiye’nin çelik ihracatı 

performansına da yansıdı. Haziran ayında 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği çelik ihracatı 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar 

bakımından % 20.3 düşüşle 1.5 milyon 
tona gerilerken, değer bakımından da % 
20.7 düşüşle 1.3 milyar dolar seviyesinde 
kaldı.

Yılın ilk yarısında da Türkiye’nin çelik 
ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyas-
la miktar bakımından % 0.5 düşüşle 10.2 
milyon ton seviyesine gerilerken, düşen fi -
yatların etkisi ile değer bakımından % 6.2 
inişle 8.2 milyar dolar seviyesinde kaldı.

İhracatta 
‘çelik’düşüş

Ocak-Mayıs döneminde EAO bazlı tesislerin hurda tüketimlerinin % 10.4 düşüşle 11.5 milyon tona 
gerilemesine karşılık entegre tesislerin hurda tüketimleri % 15.1 artışla 957 bin tona ulaştı.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
Genel Sekreterlik görevini 

yürüten Doç. Dr. Asım Balcı, 
23.07.2013 itibarıyla Milli 
Eğitim Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı’na atandı.

Ajansın kuruluşundan 
bugüne kadar kurumsallaşma 
çalışmalarından, destek 

programlarının oluşturulması ve 
yürütülmesine, bölge planlarının 
oluşturulması, üniversite sanayi 
işbirliklerinin artırılması, 
Ankara’nın yurtiçi ve yurtdışında 
tanıtılması gibi önemli çalışmaları 
gerçekleştiren Balcı, Bakanlığın 
en önemli projelerinden biri olan 
Fatih Projesi’nin koordinasyonunu 
yürütecek.

Balcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda

Asım Balcı

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Haya-

ti Yazıcı, İran İslam 
Cumhuriyeti’nin An-
kara Büyükelçisi Ali 
Rıza Bikdeli ile bir 
araya geldi. Bakanlık 
makamında yapılan 
toplantıda, İki ülke 
arasındaki ticaret hac-
minin, potansiyelin 
çok gerisinde olduğunu 
ifade eden Yazıcı, söz 
konusu hacmi sosyal, 
kültürel, tarihsel birlik-
teliği yansıtacak şekilde daha ileriye taşımak 
istediklerini kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İran 
ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacmini art-
tırmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Tür-
kiye ile İran, yakın bir tarihte 30 milyar dolar 
ticaret hacmini gerçekleştirecektir" dedi.

Yazıcı, "2012 yılında toplam 22 milyar do-
larlık dış ticaretimizi hedefi miz olan 30 mil-
yar dolar seviyesine taşımak hususunda her 
iki ülke gümrük idarelerine büyük sorumlu-

luklar ve görevler 
düşmektedir. Biz, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı olarak ge-
rek Gümrük İdare-
leri Başkanları dü-
zeyinde yaptığımız 
çalışmalar, gerekse 
de ülkelerimiz ara-
sında ve gümrükler 
alanında yapılan 
karşılıklı anlaşmalar 
muvacehesinde bu 
hedefi  yakalamak 

için çaba sarf ediyo-
ruz. İnanıyorum ki Türkiye ile İran yakın bir 
tarihte 30 milyar dolar ticaret hacmini gerçek-
leştirecektir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bikdeli de her iki ülkenin gümrük 
idareleri arasındaki işbirliğinden dolayı mem-
nuniyet duyduklarını dile getirdi. İki ülke ara-
sında işbirliğinin daha ileri noktalara taşınması 
için gerekli iradenin olduğunu söyleyen Bik-
deli, "Yapacağımız çalışmalarla ortaya koydu-
ğumuz hedefl eri gerçekleştirebiliriz." ifadesini 
kullandı.

İran'la ticarette 30 milyar dolar hedefi
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Trafiğe kayıtlı araç 
17 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  
verilerine göre Mayıs ayı itibarıyla 

trafi ğe kayıtlı araç sayısı 17 milyon 440 
bin 148 adet olarak gerçekleşti. Kuru-
mun ‘Motorlu Kara Taşıtlar’ başlığıyla 
paylaştığı rakamların detayları şu şekil-
de:

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafi ğe ka-
yıtlı toplam 17 440 148 adet taşıtın 
%51,2’sini otomobil, %16,4’ünü kam-
yonet, %15,4’ünü motosiklet, %8,8’ini 
traktör, %4,3’ünü kamyon, %2,3’ünü 
minibüs, %1,4’ünü otobüs, %0,2’sini 
ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mayıs 
ayında 136 bin 492 adet taşıtın trafi ğe 
kaydı yapıldı. Bunların içinde otomobil 
%55,8 ile ilk sırada yer aldı. Ssırası ile 
%19,6 ile motosiklet, %14,2 ile kamyo-
net, %4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların 
%6,2’si minibüs, otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtları kapsıyor.

Geçen yıla göre %32,6 artış
Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına 
göre trafi ğe kaydı yapılan taşıt sayısında 
%32,6 artış gerçekleşti. Bu artış otomo-
bilde %48,1, minibüste %30,4, otobüste 
%49,5, kamyonette %7,2, kamyonda 
%5,8, motosiklette %31,7, özel amaç-
lı taşıtlarda %457,6 oldu. Traktörde 
%10,5 azalış oldu.

TSE, Bandırma Ti-
caret Borsası üyele-
rine kalibrasyon ve 

eğitim konularında destek 
verecek. İşbirliği protokolü-
nün imza töreninde konuşan 
Başkan Şentürk, standardi-
zasyon ve belgelendirmenin 
önemini hatırlattı. Şentürk, 
“Kalite belgesi almak yet-
mez. Eğer bu belgenin içi-
ni dolduramazsanız, yani 
kurumunuzda iyileştirmeler 
yapmazsanız, hiçbir anlamı 
olmaz. Yani, maliyetle-
ri düşüremez, verimliliği 
arttıramaz, çalışanlarınızın 
motivasyonunu ve müşteri 
memnuniyetini yükselte-
mezseniz, belgenin hiçbir 
önemi kalmaz. Kurum ve 
şirket çalışanlarının, verimliliklerini arttırmaları-
nın yolu, çalışanlarının mesailerini satın almaktan 
değil, beyin ve gönüllerini fethetmekten geçer.” 
diye konuştu. 

Küreselleşen dünyada, normlar ve standartlar 
açısından güçlü olanın ayakta kalabileceğini vur-
gulayan Hulusi Şentürk, Türkiye’nin de rekabette 

geri kalmamak için standartlara hakim olması ge-
rektiğini söyledi. TSE Başkanı, “Türkiye’nin artık, 
ABD, Almanya gibi ülkelerden aldığı standartları 
uygulamak yerine standart yapmayı başarması ge-
rekiyor.” dedi.

300 milyon dolarlık yatırım planı
TSE’nin yeni dönemde sektörden gelen bilgi ve 

talepler doğrultusunda hareket etti-
ğini belirten Şentürk, önümüzdeki 
dönem için 300 milyon dolarlık 
bir yatırım planladıklarını, 65 bin 
sanayiciye mektup yazarak, düşün-
celerini bildirmelerini istediklerini 
bildirdi.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Halit Sezgin ise 
“21. yüzyılda kurumların ayakta 
kalabilmesinin tek şartı değişime 
ayak uydurabilmesidir. Elde etti-
ğimiz bilgileri değerlendirmekten 
vazgeçtiğimizde, değişim süreci de 
durur ve sonunda yok oluruz.” ifa-
delerini kullandı.

TSE ve Bandırma Ticaret Borsası 
arasındaki anlaşmaya göre; Ban-

dırma Ticaret Borsası’nın TSE belgeli üyelerine, 
TSE’den alacakları kalibrasyon hizmetlerinde 
yüzde 40, kalibrasyon eğitim hizmetlerinde ise 
yüzde 30; TSE belgesi olmayan üyelerine ise 
TSE’den alacakları kalibrasyon hizmetlerinde 
yüzde 30, kalibrasyon eğitim hizmetlerinde de 
yüzde 20 indirim uygulanacak.

“Standart yapan ülke olmalıyız”
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk, “Türkiye’nin artık, ABD, Almanya gibi ülkelerden aldığı 

standartları uygulamak yerine standart yapmayı başarması gerekiyor.” dedi.
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Temmuz 
ayı meclis toplantısında konuşan 
Bakan Çağlayan 2008 krizine atıfta 

bulunarak “Şu anda Türkiye ve dünya önem-
li bir dönemden geçiyor. 2008 küresel krizi 
aslında dünyanın aklını başına getirdi. 2008 
krizi bana göre iyi ki oldu, keşke daha önce 

olsaydı. Herkes 
artık dünya 
ekonomisi -
nin yolunun 
üretmekten, 
s a n a y i l e ş -

mekten geç-
tiğini gördü.” 

diye konuştu.

“İki seçenek 
var”
Dünyada re-
kabetin şartla-

rının değiştiğini ve artık Türk sanayicisinin 
hücum stratejisini benimsemesi gerektiğini 
söyleyen Çağlayan şu noktaların altını çizdi: 
“Artık Türk sanayicisi yeni bir değişim ve dö-
nüşüm yapmak zorundadır. Rekabetin şartları 
değişti. Yarın bugünden daha zor olacak. Pa-
zar zorlaşıyor ve kızışıyor. Sanayinin iki se-
çeneği var; ya defansa geçecek ya da hücum 
yapacak. Savunmaya geçtiğiniz zaman kay-
betmeye mecbursunuz, geçmiş olsun. En iyi 
savunma hücumdur. Bu anlamla sanayicinin 
artık hücumu benimsemesi lazım.” 

“İnovatif bir ekonomi oluşturmalıyız”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise küresel 
ekonomide yaşanan gelişmelerin, ekonomik 
toparlanmanın ivme kaybettiğini gösterdiği-
ni belirtti. IMF’nin bu nedenle Nisan ayın-
da açıkladığı büyüme tahminlerini Temmuz 
ayında aşağı doğru revize etmek zorunda 
kaldığına dikkat çeken Özdebir, Türkiye’nin 

2010 ve 2011 yıllarında yüksek büyüme hız-
larına yüksek cari açıklar vererek ulaştığını 
söyledi.

Dünyada bedava para dönemi er ya da geç 
sona ereceği ve yüksek cari açık vererek yük-
sek büyüme hızlarına ulaşmak zorlaşacağı 
uyarısında bulunan Özdebir, “Ülke olarak, 
yüksek katma değer içeren mal ve hizmetle-
rin üretimine odaklanmalı, bilgi ve yüksek 
teknoloji içeren mal ve hizmetlere yönelme-
li, inovatif bir ekonomi oluşturmalıyız. Bu 
konuda ne yazık ki pek başarılı olduğumuz 
söylenemez. Katma değeri yüksek, bilgi ve 
teknoloji yoğun mal ve hizmet üretiminde 
henüz dünya ortalamasına yaklaşmış değiliz. 
Türkiye’de 2010 yılında bilgi ve teknoloji 
yoğun sektörlerde yaratılan katma değer mil-
li gelirin %22’sini oluşturuyordu. Türkiye, 
dünya ortalamasının gerisindedir. Bu oran 
Dünyada %29, ABD’de %41, Kore’de %29, 
Almanya’da %31, İsrail’de %42 idi. Dünya-
da 2010 yılında 2,8 trilyon dolarlık tekno-
loji yoğun mal ihracatı yapıldı. Bu ihracatta 
Türkiye’nin payı binde 14. Kore’nin payı ise 
%5’e yaklaşıyor.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan “Pazar zorlaşıyor ve kızışıyor. Sanayinin iki
seçeneği var; ya defansa geçecek ya da hücum yapacak. Savunmaya geçtiğiniz 
zaman kaybetmeye mecbursunuz, geçmiş olsun. En iyi savunma hücumdur.” dedi.

“En iyi savunma hücumdur”“En iyi savunma hücumdur”

Zafer Çağlayan

Ankara, dünyanın en büyük fuar ve 
kongre merkezlerinden birine kavu-

şuyor. Esenboğa Havaalanı yakınında ya-

pılacak olan fuar merkezi, Dubai, Paris ve 

Berlin’den sonra dünyada havacılık fuarı 

yapılabilen dördüncü alan olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-

raktar Ankara’ya yakışır büyük bir fuar 

merkezi kurulmasının önemine işaret ede-
rek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti 
olan Ankara’yı el birliğiyle marka şehir 
yapmak için çalışmalıyız. Bakanlık olarak 
projede üzerimize düşen ne varsa yapma-
ya hazırız. Başta ATO olmak üzere böyle-
sine önemli bir projeyi Ankara’ya kazan-
dırmak için yola çıkan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ni, Ankara İl Özel İdaresi’ni, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni, 
Ankara Sanayi Odası’nı, Ankara Ticaret 
Borsası’nı ve diğer katkı sunan kuruluşları 
kutluyorum” dedi.

Esenboğa Havaalanı yakınına Akyurt ge-
lişim alanına kurulacak olan fuar merkezi, 
100 bin metrekare kapalı sergi alanı ile 
50 bin metrekarelik etkinlik alanına sahip 

olacak. Havaalanına yakın-
lığı nedeniyle, yapılması 
planlanan 3. piste bağla-
nacak olan fuar merkezi-
ne, havacılık fuarlarında 
(Air-expo) kullanılmak 
için ayrı bir sergi alanı 
yapılacak. Anadolu Ker-
vansaraylarından esinle-
nilerek düzenlenen fuar 
merkezinin huzur bahçesi, 
avlu ortasında su öğesi ve 
kademelenmiş havuzlara 
sahip olacak.

İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ekrem Demirtaş, 
Akdeniz Odaları Birliği 
(ASCAME) ve Akdeniz 
havzasındaki ülkelerin 
ticaret odası başkanla-
rına mektup göndererek 
İzmir’in EXPO adaylı-
ğına destek istedi.

Akdeniz havzasında-
ki 16 ülkenin Ticaret 
Odası Başkanlarına ve 
ASCAME Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mohamed 
Choucair’e gönderdiği 
mektupta, İzmir’in aday 
olan ülkeler arasında Akdeniz havzasın-
da yer alan tek kent olduğuna dikkat çe-
ken Demirtaş, “Expo 2020 İzmir’in bir 
‘Akdeniz Havzası EXPO’su olacağına ve 
Akdeniz ülkeleri arasında 
ticaret, yatırım, kültür ve 
turizm ilişkilerini daha da 
kuvvetlendireceğine gö-
nülden inanıyorum” dedi.

İzmir’in Expo 2020 aday-
lık yarışını kazanması ha-
linde, Akdeniz’in önemli 
bir liman kenti dünyanın 

en büyük organizasyonu-
na ev sahipliği yapacağını 
kaydeden ekrem Demirtaş, 
"EXPO 2020 İzmir bir Ak-
deniz Havzası EXPO’su 
olacak; Akdeniz ülkeleri 
arasında ticaret, yatırım, 
kültür, turizm ilişkileri 
daha da kuvvetlenecektir. 
İzmir’in EXPO’ya ev sa-
hipliği yapması, İzmir’e 
ziyaretçi olarak gelmesi 
beklenen 20 milyon turistin, 
yaklaşık 5 milyonunun, Ak-
deniz için gemi seyahatleri 
ve turlarla İzmir’in çevre-
sindeki ülkeleri de ziyaret 

etmesi anlamına gelecektir. Bu anlamda, 
EXPO 2020 İzmir aynı zamanda Akdeniz 
ülkelerinin yatırım çekmesi için bir fırsat 
olacaktır.” diye konuştu.

Dünyanın en büyük fuar alanlarından birisi Ankara’ya kuruluyor.

Ankara'ya yeni fuar alanı geliyor EXPO için Akdeniz ülkelerinden 
destek istedi

Ekrem Demirtaş

Seçim süreci 
tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla 
iptal edilen Ankara Ticaret Odası 

(ATO) 64. Meslek Komitesi ve bu komi-
tenin meclis üyelik seçimleri yenilendi. 
İtiraz sonucu komite ve meclis üyelikle-
ri düşen fi rmalar, oyların çoğunu alarak 
yeniden seçildi. Seçimlerde, güvenlik 
ve temizlik şirketlerinin toplandığı 64. 
Meslek Komitesi üye listesinde yer alan 
416 seçmen oy kullandı. 414 oyun ge-
çerli sayıldığı seçimlerde, itiraz sonucu 
üyeliği düşen şirketler, en yüksek 230, 
en düşük 227 oy alarak yeniden seçildi.

İptal kararı için başvuruda bulunan Cen-
giz Topel Yıldırım’ın listesinde yer alan 
fi rmalardan en yüksek oy alanı ise 184 
oyda kaldı.

Bezci: İşimize bakacağız
Seçim sonuçlarını değerlendiren ATO 
Başkanı Salih Bezci, “Demokratik bir 
seçim oldu. İlk seçimlerde çıkan so-
nuçlar tekrarlandı.  Seçilen arkadaşları 
kutluyorum. Artık seçim tartışmalarını 
geride bırakıp, işimize bakacağız. Anka-
ra Ticaret Odamız, komiteleriyle, mecli-
siyle, hizmet birimleriyle bugüne kadar 
olduğu gibi bugünden sonra da özveriyle 
çalışmalarını sürdürecektir.” dedi.






