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TİAD’ın takviminde Mayıs ayı verimli bir telaşla geçti. Sektörümüz 

ve Anadolu sanayisi için önemli bir fuarı ardımızda bıraktık. TİAD’ın 

2004’ten bu yana desteklediği KONMAK Fuarı, Konya Endüstri Zir-

vesi adı altında gerçekleşti. KONMAK 2015 Fuarı’nda dört salonda 

çeşitli ülkelerden gelen 377 firma ziyaretçilerini ağırladı.

TİAD olarak kurumsal vizyon geliştirmek, sektördeki network 

ortamını sağlamak, üyelerimiz için verimlilik ve satış sağlayacak 

sirkülasyonu yaratmak adına faydalı bir işbirliği potansiyelini gör-

düğümüz fuarları destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. 

KONMAK gibi stratejik fuarlar, TİAD için bir bakıma sektörel arena 

niteliğindedir. Bu fuardan da öncelikli kurumsal beklentimiz üye-

lerimize fayda sağlaması, ziyaretçiler ve katılımcılar arasındaki 

ilişkinin fikri takibinin yapılmasıdır.

KONMAK 2015 Fuarı sonrasında 13 yıl aradan sonra tekrar 

İstanbul’da gerçekleşen CELIMO Konsey Toplantısı da ardımızda kal-

dı. Avrupa’da sektörümüzü temsil eden federasyon kuruluşu Avrupa 

Takım Tezgahları, Takım ve Teknolojileri Ticari Birliği (CELIMO)’nun 

delegasyonlarını en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. 

CELIMO Yönetim Kurulu Toplantısı 21 Mayıs’ta The Ritz Carlton’da 

düzenlendi. Bu toplantıyı “hoşgeldiniz yemeği” ile taçlandırdık.

22 Mayıs’ta Konsey Toplantısı gerçekleşirken, CELIMO yönetim 

kurulu ve delegelerinin eşleri de küçük bir İstanbul turuna katıldı-

lar. Günün akşamını da iş ve sohbet ortamının bir arada yaşandığı 

kokteyl ve gala yemeği takip etti. CELIMO gibi sektörümüzün can 

damarı niteliğindeki federasyona, TİAD olarak dahil olmamızı sağ-

layan TİAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı Bülent Yılmazer, CELIMO’da 

başkanlık yapma gururunu derneğimize yaşatan TİAD Eski Başkanı 

Cüneyt Okçu ve 17. ve 18. Dönem TİAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı 

Dr. Müh. Erdal Gamsız; Gala yemeğinde yaptığı konuşmalarda dene-

yim ve tecrübelerini aktarma olanağı buldu. TİAD’ın 15-16 Dönem 

Yönetim Kurulu Eski Başkanı Hayrettin Kağnıcı ve TİAD Haysiyet 

Divanı ve Hakem Heyeti Üyesi Jak Kamhi, varlıklarıyla bize onur 

verdi. 23 Mayıs’ta da organizasyona veda öncesi hep birlikte keyifli 

bir İstanbul turu gerçekleştirdik. 

Uluslararası STKlar’la işbirliğimiz çerçevesinde uzun zamandır 

ilişkide olduğumuz Kore Takım Tezgahları Üreticileri Derneği (KOM-

MA), 9 Haziran’da Derneğimizde bir etkinlik düzenleyecek. Sektörün 

önde gelen fuarlarından SİMTOS 2016’nın ve Kore Makine Sektö-

rünün tanıtımı KOMMA-TİAD organizasyonuyla gerçekleşecek. Tüm 

üyelerimizi bekliyoruz.  

Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme ve Mükemmelleştirme 

Merkezi işbirliğiyle 18-21 Haziran 2015 Aydın-Kuşadası Pine Bay 

Holiday Resort’ta gerçekleşecek olan DIEMOLD 2015’te TİAD olarak 

yer alacağız. Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu öncülüğünde gerçekleşecek 

olan DIEMOLD 2015, kalıp tasarımı ve imalatı makineleri konusunda 

bilgi alışverişi ve network için bir platform oluşturmak, üniversi-

teler ve farklı ülkelerden gelen sektörlerden uzmanları bir araya 

getirmek; bu alanda tasarım yöntemleri, işleme teknikleri, araç

tasarım, üretim, denetim sistemleri ve CAD/CAM, robot uygulama-

ları konusunda tartışma platformu oluşturmak, sanayinin ihtiyaç-

larına göre eğitim kursları ve seminerler sunmak için hazırlanmış 

bir platformdur. Hayırlı olmasını ve herkes için verimli geçmesini 

diliyoruz.

Derneğimizin ve sektörümüzün iki acı kaybı var. TİAD Haysiyet 

Divanı ve Hakem Heyeti Üyesi Jak Kamhi’nin kıymetli eşi Prof. Dr. 

Ferhunde Özbay Kamhi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyo-

ruz. Kendisi Türkiye’nin hatrı sayılır ve yeri asla doldurulmayacak 

bilim insanlarından biriydi. Acımız tarifsiz… MAKFED Makine İmalat 

Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Kutlu Karavelioğlu’nun Saygıdeğer annesi Fatma Karavelioğlu’nun 

da vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye 

Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 

Saygılarımızla,

Hakan AYDOĞDU
TİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,
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Merhaba,

TİAD Genel Sekreteri olarak artık ben 
de, bana ayrılmış bu sayfa vasıtasıyla 
sizlere sesleneceğim.  Yazmak hiçbir 
zaman benim güçlü yanlarımdan 
olmamıştır, bu sebeple sürçülisan 
edersem lütfen affedin.
Başkandan ve Editör yazılarında 
TİAD olarak geçmiş ayda nelere tanık 
olduğumuzu okuyacaksınız. Tüm bunları 
tekrar etmek yerine biraz daha farklı 
olarak etkinlik ya da organizasyonları 
gerçekleştirirken neler yaşadık; bunlara 
değinmek istiyorum. Bir aksiyon filminin 
kamera arkası gibi de düşünebilirsiniz. 
“Bunun sektörümüzle ne ilgisi 
var” diyebilirsiniz. Ancak, makine 
sektöründeki dokuz aylık geçmişimi 
düşünürsek, sektörü tanımam için 
önümde uzun bir süreç olduğunu 
belirtmemde fayda var. 
İşe ilk başladığımda sizlere kendimi 
tanıtan kısa bir e-posta göndermiştim. 
Hatırlayanlar, benim dernek 
yöneticiliğinde ve makine sektöründe bir 
tecrübem olmadığını biliyor. Başlarda bu 
durum beni korkutmuş olsa da CELIMO 
Konsey Toplantısı organizasyonu 
bünyesinde Türkiye’ye gelen iki 
delegenin de belirttiği gibi, belki de ben 
olaylara biraz daha farklı bir bakış açışı 
sunabilirim. Bu durum o kadar da kötü 
olmayabilir... 
TİAD’ın en büyük ve en önemli 
organizasyonlarından biri, CELIMO 
Konsey Toplantısı’nın 13 yıl aradan 
sonra İstanbul’da yapılmasıydı. Bu 

kapsamda TİAD olarak Avrupa’nın 
hemen hemen her ülkesinden bizim 
muadilimiz derneklerin başkanlarını, 
başkan yardımcılarını, genel 
sekreterlerini ve firma sahiplerini 
ülkemizde ağırladık. Bu konuya 
sadece TİAD olarak değil, ülkemizin 
tanıtımı olarak da baktığımdan, 
organizasyon benim için kişisel olarak 
da çok önemliydi.  TİAD’ın Türkiye’deki 
etkinliğini ve Bakanlıklar bünyesindeki 
itibarını, katıldığım toplantılarda 
görmüştüm. Beni en çok gururlandıran 
konu ise yine CELIMO organizasyonunda 
gerçekleşti. Bunlardan ilki, İspanya 
dernek başkanının TİAD’ı örnek 
aldıklarını söylemesi oldu. Bizim 
çok köklü ve büyük bir dernek 
olarak bünyemizde sayısız faaliyetin 
yer aldığını ve kendilerinin de bu 
uğurda çalıştıklarını belirtti. Bir diğer 
İsviçreli delege ise Türkiye’de makine 
sektörünün bu kadar geliştiğini toplantı 
vasıtasıyla Türkiye’ye gelene kadar 
bilmediğini, karşılaştığı manzaradan 
çok etkilendiğini, üyelerimizle mutlaka 
işbirliğine girmek istediğini ifade etti.
Bir kadın yönetici olarak her şeyi en ince 
detayına kadar planladığınızı düşünseniz 
ve mükemmeliyetçi Başkanınıza “Bu 
sefer hata bulamayacaksınız” gibi 
iddialı cümleler kursanız da küçük 
sorunlar iş hayatımızın bir parçası… 
Ama beni en çok etkileyen kısım, 
küçük ayrıntılarda çıkan sorunlara 
üzüldüğümü gören hemen hemen tüm 
yabancı misafirlerimizin bu konuları 
espriye vurması ve beni rahatlatmaya 
çalışması oldu. Hatta İspanyol delegeler 
çok kontrolcü olduğumu dile getirerek 
biraz rahatlamam gerektiğini önerdi.
Uzun zamandır hazırlandığımız ve 
heyecan içinde geçirdiğimiz bu büyük 
ve önemli organizasyonun ardından, 
aldığımız tepkileri düşününce, konuk 
delegelerimizin algısında hem Türkiye 
olarak hem de Türk Makine Sektörü ve 
TİAD olarak iyi bir izlenim bıraktığımız 
inancındayım.  Organizasyon sonrası 
kendilerinden aldığımız teşekkür 
e-postaları da buna bir kanıt olsa gerek.
Dernek faaliyetlerimize gelecek 
olursak, siz değerli üyelerimizle 
şahsen tanışmak ve TİAD’dan 

beklentilerinizi öğrenmek adına sizleri 
tek tek ziyaret etmeye başladım. 175 
üyemizin olduğunu düşünürseniz, 
bu ziyaretler çok kısa bir süreçte 
tamamlanamayacak.  Hem sizleri 
tanımak hem de dernekle bağlarınızı 
güçlendirmek adına bu ziyaretler 
şahsım ve kurumum adına büyük önem 
taşıyor. Çünkü üyelerimizle samimi 
ve içten ilişkiler kurulmasının TİAD’ın 
gücüne güç kattığının bilincindeyim. 
Üyelerimizin sadece çay içmek için bile 
olsa derneğe uğramaları bizi motive 
etmeye yetiyor. Genellikle sizlerden 
TİAD’dan beklentilerinizi, eğer varsa 
şikayetlerinizi öğrenmeye çalışıyorum. 
Affınıza sığınarak burada kısacık da 
olsa, TİAD olarak bizim üyelerimizden 
beklentilerimizi iletmek istiyorum.
TİAD bünyesindeki iki iktisadi işletmemiz 
TİAD AKADEMİ ve TİAD MTM eğitim ve 
sınavlarına hızla devam ediyor. Almak 
istediğiniz eğitimleri bize bildirirseniz, 
yeterli çoğunluğu sağladığımız takdirde 
bu doğrultuda sınıflar açılabilir. Bunun 
yanı sıra özellikle TİAD MTM’deki 
KOSGEB ve SGK desteklerini göz önünde 
bulundurursak, siz işverenlere büyük 
getirileri var. Bu konularla ilgili daha 
detaylı bilgi almak isterseniz lütfen 
derneğimizle irtibata geçin.
Biliyorsunuz ki üyelerimiz için her sene 
yaptığımız üç etkinliğimiz var. Yılbaşı 
Galası, iftar yemeği ve geleneksel tekne 
gezisi organizasyonu... Bu etkinliklerdeki 
amacımız, yoğun iş temponuz nedeniyle 
bir araya gelemeyen siz değerli 
üyelerimizi bir araya getirmek; yeni ve 
daha kıdemli üyelerimizin tanışmasına 
vesile olmaktır. İnanın sizleri orada 
görmek bize büyük motivasyon sağlıyor 
ve bizi çok mutlu ediyor. 
Bu vesileyle önümüzdeki ilk etkinliğimizi 
sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. 26 
Haziran 2015 Cuma günü Grand Hyatt 
İstanbul’da iftar yemeğimiz olacaktır. 
Tüm üyelerimizi orada görmek 
dileğiyle… 

Hoşçakalın

Pınar ÇELTİKCİ
TİAD Genel Sekreteri

12 Mayıs Haziran 2015



w
in

te
rg

er
st

 &
 fa

is
s

YENİ BİR PERFORMANS 
 SINIFININ İKONU.

Walter Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Istanbul, Türkiye
+90 (216) 528 1900 Pbx 
service.tr@walter-tools.com

Belirgin şekilde farklı, mutlak iş süreci güvenilirliği
Yenilikçi ve öncü zırh tasarımı kritik karbür malzemeyi 
 yüksek rijitliğin doğrudan verimliliği arttırdığı en uygun 
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Daha fazla iş süreci güvenilirliği, daha yüksek takım ömürleri, 
daha iyi delik kalitesi, daha düşük üretim maliyetleri – 
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DC 170 – DELİK AÇMA İKONU.
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Onur Geçener

Mart, Nisan ve Mayıs ayları, Derneğimiz 
TİAD için rüzgar gibi hızlı bir tempoyla 
geçti. 27 Mart 2015 tarihinde 18. Olağan 
Genel Kurul gerçekleşti ve TİAD’ın 19. 
Dönem yeni Yönetim Kurulu seçildi. 
TİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
Tezmaksan Genel Müdürü Hakan 
Aydoğdu ve listesinde bulunan 
Akmakina Genel Müdürü Murat Akyüz, 
Nikken Kesici Takımlar Genel Müdürü Dr. 
Ayhan Etyemez, Spinner Genel Müdürü 
Ali Avcı, Amada Makine Genel Müdürü 
Gürcan Karımca, Tekyaz Genel Müdürü 
Mustafa Erten, Han Elektronik Genel 
Müdür Yardımcısı Lütfi Demirel seçildi. 
İlk Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda 
Murat Akyüz TİAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı, Dr. Ayhan Etyemez 
de TİAD Saymanı olarak atandı.
30 Nisan-3 Mayıs 2015 tarihlerinde 
sektörün TİAD ve MİB desteğiyle TÜYAP 
Konya Fuarcılık’ta gerçekleşen Konya 
Endüstri Zirvesi’ndeydik. Açılış töreninde 
konuşma yapan TİAD Başkanı Hakan 
Aydoğdu, TİAD’ın üretim sanayimizin 
gelişiminde önemli yer tutan ihtisas 
fuarlarının desteklenmesi konusunda 
birçok çalışmaya imza attığını belirtti. Bu 
tür fuarların desteklenmesinin sektöre 
dünyadaki son teknolojileri göstererek 
sanayicinin rekabet gücünü artırması 
konusunda önemli olduğunun altını 
çizdi. 
Derneğimiz TİAD’ın resmi yayın organı 

Hatice Deniz

TT Magazin, siz değerli üyelerimize 
ajans hizmeti vermeye başladı. 
Dergilerde yayınlanmasını istediğiniz 
reklamları cüzi bir ücretlendirme ile TT 
Magazin’e yaptırabilirsiniz. 
TT Magazin ekibi olarak yeni 
sayılarımızda siz değerli üyelerimizden 
gelen haber ve duyuruları 
artıracağımızın da bilgisini paylaşmak 
isterim. Takım Tezgahı sektörünü 
birinci dereceden temsil etme şansını 
yakalamış tek yayın organı olarak 
sektördeki gelişmeleri ve haberleri 
yakın takip altına aldık. Ancak bu 
noktada sizden gelen haber ve davetler 
bizim için büyük önem teşkil ediyor. 
Zira makine imalatını yerinde görmek, 
fotoğraflamak ve yazmak fikri, dergimiz 
için bize heyecan veren gelişmeler 
arasında. Bu çalışmaya bir sonraki 
sayımız itibariyle başlıyoruz. Bu yazı 
dizisi için çalacağımız kapılardan biri, 
sizinki olabilir. 
Şuan elinizde tuttuğunuz 66. (Mayıs-
Haziran) sayının yoğunlaştığı konular 
arasında ülkemiz ve sektörümüz için 
her zaman dile getirdiğimiz, hayati 
önem taşıyan Üniversite-Sanayi İşbirliği 
mevcut. Üniversite-Sanayi İşbirliği 
sadece Takım Tezgahı sektöründe değil, 
katma değerin amaçlandığı her sektörde 
zorunlu olması gereken bir uygulama. 
TT Magazin olarak farkındalık yaratmak 
adına, sözü Üniversite-Sanayi İşbirliği 

konusunda sayısız aktivite ve platforma 
müdahil olan Prof. Dr. Yusuf Altıntaş’a, 
Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu’na, Prof. Dr. 
Erhan Budak’a bıraktık. Kendilerine 
şahsım ve kurumum adına sonsuz 
teşekkür ederim. Ayrıca bu sayıda, 
endüstri bazında ciddi ilişkiler içinde 
olduğumuz Japonya Sanayisi ve Takım 
Tezgahı Sektörü konusunda bir röportaj 
çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmayı 
gerçekleştirmek için, 12 yıl gibi uzun bir 
süreyi Japonya’da geçirmiş olan Prof. 
Dr. Nihat Akkuş’tan daha iyi bir isim 
bulamazdık. Kendisine çok teşekkür 
ederim.
TT Magazin’e duyulan ilgi ve alaka son 
bir yılda ciddi şekilde arttı. Röportaj ve 
dosya çalışmaları için muhataplarımızın 
kapısını çaldığımızda çok verimli 
yönlendirmeler alıyoruz. Sizden 
gelecek görüş, öneri ve organizasyon 
davetleri ile TT Magazin, her sayıda 
daha da gelişiyor ve gelişmeye 
devam edecek. Üyelerimizin ve 
sektör ilgililerinin etkinlik, seminer 
ve organizasyonlarından haberdar 
olmamızın, dergimiz için büyük önem 
taşıdığının bir kez daha altını çizmek 
isterim.
65. sayımızda hazırladığımız 
“Sektörün Güçlü Kadınları” isimli 
dosya çalışmasında Burcu Akyüz’e 
ayrılan röportaj bölümünde, Sabahat 
Bozkurt’un demeci ikinci kez yer 
almıştır. Bu yanlışlığın tarafımızdan 
kaynaklı olduğunu mahcubiyetle belirtir 
ve Burcu Akyüz’den özür dileriz. Dosya 
çalışmasının doğru halini bu sayımızda 
da tekrar okuyabileceksiniz. 

Saygılarımla,
Hatice Deniz
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

14 Mayıs - Haziran 2015
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30 Nisan 2015 Perşembe günü saat 

12.00’de Konya Vali Yardımcıları Fazlı Ak-

gün, Hayrullah Sun, Bekir Yılmaz, Konya 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın 

Mahmut Sami Şahin, Konya Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Mustafa Veli Tekelioğlu, 

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 

Aydoğdu, MİB Makine İmalatçıları Birliği 

Genel Sekreteri M. Nail Türker, Makine 

Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı 

Erdoğan Duransoy çok sayıda davetli ve 

basın mensuplarının katıldığı bir törenle 

Konya Ticaret Odası - TÜYAP Konya Ulus-

lararası Fuar Merkezi’nde başlayan Konya 

Endüstri Zirvesi, 3 Mayıs 2015 Pazar günü 

sona erdi.

TİAD ve MİB’in işbirliğiyle gerçekleşen 

zirvede konuşma yapan TİAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, ”Günü-

müze dek, üretim sanayimizin gelişimin-

de önemli yer tutan ihtisas fuarlarının 

desteklenmesi konusunda birçok çalış-

maya imza attık. Bu çalışmaları yaparken, 

sektöre dünyadaki son teknolojileri gös-

tererek sanayicimizin rekabet gücünü ar-

tırmayı amaçladık. 2004 yılından itibaren 

desteklediğimiz KONMAK, bu çalışmaların 

devamı niteliğindedir” sözlerini kaydetti.

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet 

Başkanı Selçuk Öztürk, fuarla ilgili iyi di-

leklerini sunduğu konuşmasını gerçekleş-

tirdi. Endüstri Zirvesi ve TÜBİTAK- TEYDEP 

seminer programından önce de konuşan 

Öztürk katılımlarından dolayı KTO Karatay 

Üniversitesi Öğretim üyesi ve TÜBİTAK 

Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik’e ve 

tüm ziyaretçilere teşekkür etti.

Sanayiciler, akademisyenler ve öğrenciler 

bilgilendirme programında bir

araya geldiler

Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret 

Borsası, KTO Karatay Üniversitesi ve TÜ-

BİTAK işbirliğiyle Konya Endüstri Zirvesi 

ile iş zamanlı olarak TÜBİTAK-TEYDEB 

Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. 

TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet 

Çelik’in de katıldığı programa iş dünyası 

ve akademik camia yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılışında konuşan TÜBİTAK 

Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Çelik, 

Konya’da özel sektör Ar-Ge merkezi 

sayısının artırılması gerektiğine vurgu 

yaparak, Konya’nın TÜBİTAK-TEYDEB 

desteklerinden aldığı pay hakkında bilgi 

verdi. “Konya Endüstri Zirvesi” kapsamın-

da 30 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştiri-

len toplantıda konuşan Prof. Dr. Mehmet 

Çelik, “TÜBİTAK’ın temel olarak üç görevi 

bulunmaktadır: Birincisi bilim, teknoloji 

ve yenilik politikalarının oluşturulmasında 

hükümete yardımcı olmak. İkincisi üniver-

site, kamu ve özel sektör Ar-Ge projele-

rini desteklemek ve nitelikli bilim insanı 

yetiştirilmesini teşvik etmek. Diğeri de 

bizzat enstitüler vasıtasıyla yüksek katma 

değerli Ar-Ge projeleri yapmak” diyerek 

bilim, sanayinin ve akademik işbirliğinin 

önemine değindi. 

TÜYAP Konya Fuarcılık Anonim Şirketi 

tarafından, 6 ayrı salonda 66 bin m2 

kapalı, 20 bin m2 açık alan olmak üzere 

toplam 86 bin m2’lik sergileme alanında, 

24 ülkeden 377 firma ve firma temsilci-

liğinin katılımı ile hazırlanan fuarda bin 

546 marka ve bin 500 den fazla makine 

görücüye çıktı. Dört gün boyunca 27 ülke 

ve 55 ilden gelen 47.258 ziyaretçi Kon-

ya’da TÜYAP çatısı altında bir araya geldi. 

Dört gün boyunca yurtiçinden ülkemizin 

tüm bölgelerinden,  yurtdışından ise farklı 

coğrafya, kıtaları kapsayan 27 ülkeden 

(Azerbaycan, Bangladeş, S. Arabistan, 

Sırbistan, Almanya, İran, Makedonya, Irak, 

Hollanda, Fransa, Suriye, İngiltere, Rusya, 

Tunus, Cezayir, Fas, Tayvan, Çek Cumhuri-

yeti, Sudan, Gürcistan, Mısır, Bulgaristan, 

Romanya, İspanya, Polonya, Ermenistan, 

Ukrayna) gelen on binleri Konya’da buluş-

turan Fuar, katılımcı firma standlarında 

gerçekleştirilen dünya ve ülke lansman-

ları ile önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda 

Makine sektörünün dünyaya tanıtıldığı 

en önemli ve en verimli buluşma noktası 

oldu.

16 Mayıs - Haziran 2015

Konya Endüstri Zirvesi
47.258 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı
TİAD, MİB ve TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş işbirliği ile gerçekleşen Konya Endüstri Zirvesi KONMAK 2015 Fuarı, 30 
Nisan-3 Mayıs 2015 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırladı. 









Bu organizasyon kapsamında Yönetim 
Kurulu Toplantısı 21 Mayıs tarihinde The 
Ritz Carlton’da düzenlendi. Yönetim Kuru-
lu Toplantısına TİAD’ı temsilen, Derne-
ğimizin Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve 
CELIMO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Müh. 
Erdal Gamsız katıldı. Toplantı sonra-
sında kokteyl ve “Hoş geldiniz” yemeği 
düzenlendi. Yemekte Erdal Gamsız, 
konuklara hoş geldiniz konuşması yaptı. 
Dernek yönetiminin değiştiğini belirterek 
TİAD’ın yeni Başkanı Hakan Aydoğdu’yu 
tanıttı. Hakan Aydoğdu da CELIMO Yöne-
tim Kurulu ve delegelerine ev sahipliği 
yapmaktan onur duyduğunu belirtti. Daha 
sonra konuşmaya TİAD Yönetim Kurulu 
eski başkanı ve 2002 yılında da CELIMO 
konsey toplantısına başkanlık yapan ve 
organize eden Cüneyt Okçu eski CELIMO 
günlerini anarak söz aldı. 
CELIMO yönetim kurulu başkanı Martin 
Wirth iyi dileklerini belirterek organizas-
yon daveti için TİAD’a teşekkür etti. 
22. Mayıs’ta 5 saat süren bir Konsey Top-
lantısı gerçekleşti. Bu toplantıda CECIMO 
Genel Sekreteri Filip Geerts, ekodizayn 

hakkında bilgi verdi. Tüm CELIMO üyesi 
ülkeler Takım Tezgahı konusunda ve 
ülkelerindeki mevcut Pazar konusunda 
bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi. 
Konsey toplantısının ardından Les Otto-
man’da kokteyl ve Gala yemeği gerçek-
leştirildi. TİAD yönetim kurulu üyeleri de 
bu gala yemeğine eşlik etti. Konuşmacı 
olarak Erdal Gamsız söz aldı. TİAD’ı  CELI-
MO’ya müdahil eden TİAD Yönetim Kurulu 
Eski Başkanı Bülent Yılmazer eski CELIMO 
günlerinden bahsetti. CELIMO eski başkanı 
Massimo Lunghi söz aldı. Massimo Lunghi 
de CELIMO’nun geçmişi ve geldiği günleri 
anlatırken oldukça esprili bir dil kullandı. 
Konuşmalar Martin Wirth’ün başkan yar-
dımcılığına seçilen Meert’e bu görevi kabul 
ettiği için teşekkür ederek bitti. CELIMO 
Genel Kurulu’nda gerçekleşen seçimde 
Belçika’dan Johan Meert, CELIMO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atandı.
23 Mayıs günü CELIMO organizasyonu 
TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, TİAD 
Yönetim Kurulu eski Başkanı ve CELIMO 
delegasyonunun eşlerinin de katıldığı 
turistik geziyle son buldu. 

CELIMO Hakkında: Avrupa Takım Tezgah-
ları, Takım ve Teknolojileri Birliği (CELIMO) 
resmi olarak 1971 yılında kuruldu fakat 
kökleri 1965 yılına; Avrupa’nın başlıca beş 
meslek kuruluşunun üst düzey yönetici-
lerinin bir araya gelerek takım tezgahları 
sektörünün ortak çıkarlarını tartıştıkları 
toplantılara kadar uzanır. Türkiye CELI-
MO’ya 2000 yılında katıldı. 2010 yılında 
yeni bir ithalatçılar derneğinin kurulmasıy-
la birlikte İspanya da yeniden organizas-
yona dahil edildi. CELIMO’nun karar alma 
organı olan “Konsey” yılda bir kez toplanır. 
Tüm CELIMO üyeleri, Konsey’de, münferit 
olarak ulusal mesleki kuruluşlar tarafın-
dan tayin edilen delegeler ile temsil edilir. 
Sistemin işleyişi gereği, CELIMO üyesi olan 
tüm mesleki kuruluşların genel sekreter-
leri de Konsey’in doğal üyeleridir. Konsey 
toplantıları yılda bir kez gerçekleştiği için, 
ara dönemlerde CELIMO faaliyetlerini 
Yönetim Kurulu gözlemler ve bir sonra-
ki Konsey toplantısında geniş katılımlı 
olarak tartışılıp karara bağlanacak konu 
başlıkları da büyük ölçüde Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.

2 Mayıs - Haziran 201520

HABERLER  www.ttmagazin.com

CELIMO Konsey Toplantısı İstanbul’da gerçekleşti
13 yıl aradan sonra İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Teknolojileri Birliği (CELIMO) üç 
günlük Konsey Toplantısı, 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 
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“Mesleki Yeterlilik Belgesi” vermek için uluslararası akreditas-
yon ve yetkilendirme işlemlerini tamamlayan TİAD Mesleki Test 
Merkezi (TİAD MTM) belgelendirme faaliyetlerine 
hıza devam ediyor.

TİAD MTM’nin amacı, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eği-
tim-istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve sektöre niteliği 
belgelenmiş iş gücü sunmak, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 
(AYÇ) ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) uyumunu 
kolaylaştırmaktır.

TİAD MTM; “NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görev-
lisi”, “NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi” ve “NC/
CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi” mes-
leklerinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” vermek üzere 12 Aralık 
2013 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
akredite edildi. Ardından, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tara-
fından da 1 Temmuz 2014 tarihinde yetkilendirilen TİAD MTM 
aktif olarak faaliyetlerine başladı. TİAD MTM, akreditasyon süre-
cini tamamladığı günden beri sektörün hatrı sayılır firmalarının 
satış sonrasındaki hizmetlerde kullandığı teknik personellerini 
belgelendirdi ve belgelendirmeye devam ediyor. 

TİAD MTM bünyesinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verilen
 meslekler ve tanımları: 
NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi – 
5. Seviye
NC/CNC Takım Tezgâhlarında İSG ve Çevre Güvenliği, Kalite 
Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu, NC/CNC Takım Tezgâhları 
Teknolojisi birimlerindeki çalışmalara ek olarak, CNC takım tez-
gahları üzerinde üretilebilirlik çalışmaları, zaman etüdü, prototip 
parça işleme ve CNC takım tezgahlarının kullanım ve program-
lama eğitimleri verme çalışmalarını yürüten personeldir. 
NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi – 5. Seviye
NC/CNC Takım Tezgâhlarında İSG ve Çevre Güvenliği, Kalite 
Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu, NC/CNC Takım Tezgâhları 
Teknolojisi birimlerindeki çalışmalara ek olarak, CNC Takım 
Tezgahlarının kalibrasyonu, periyodik bakımları, arıza bakım/
onarımları, makine kurulumu çalışmalarını yürüten personeldir. 

NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi –
5. Seviye
NC/CNC Takım Tezgâhlarında İSG ve Çevre Güvenliği, Kalite 
Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu, NC/CNC Takım Tezgâhları 
Teknolojisi birimlerindeki çalışmalara ek olarak, Takım Tez-
gahlarının elektrik/elektronik bakım onarımları, elektronik 
devre kurulumları ve makine kurulumu çalışmalarını yürüten 
personeldir. 

TİAD MTM’nin İşveren ve Çalışanlara Yararları

TİAD MTM’nin işverene yararları; İşe alınacak personelin sahip 
olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerini önceden biliyor olmak ve 
oryantasyon sürecini kısaltmak, personel hatalarından kaynaklı 
makine kırılması ve iş kazalarını en aza indirmek, ilgili devlet 
teşvikleri sayesinde personel istihdamı maliyetlerini azaltmak 
olarak gösterilmektedir.  Teşvikler ve TİAD MTM’nin toplu başvu-

rularda sunduğu indirim ile ilgili detaylar: 
1- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 ‘uncu Maddesinde Öngörülen 
Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki
23 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararla Bir 
işyerinde çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih-
ten sonra, 31.12 2015 tarihine kadar mesleki yeterlik belgesi 
alanlar için oniki ay (12) süreyle, 5510 sayılı Kanunun 81’inci 
maddesinde sayılan ve 82’nci maddesi uyarınca belirlenen 
prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primle-
rinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanır.  SGK işveren primi aylık yüzde 15,5 oranındadır. 
2- KOSGEB Genel Destek Programı/Belgelendirme Desteği
KOSGEB Genel Destek Programı altında yer alan ve destek 
üst limiti 10 bin TL olarak belirlenmiş Belgelendirme Desteği 
ile işverenin ödemiş olduğu belge ücretinin yüzde 50’sini geri 
alabilmesini sağlamaktadır. 

3- TİAD – Mesleki Test Merkezi Belgelendirme Desteği
Bireysel başvurular haricinde, mesleki yeterlilik belgesi için 
grup olarak yapılan başvurularda 5 kişi üzeri için yüzde 50 
indirim uygulaması yapılmaktadır.

Sistemin, çalışanlara yararı; bir işi başarıyla ve işveren tarafın-
dan kabul edilebilir ölçülerde yapabileceğini akredite bir belge 
ile kanıtlıyor olmak, iş bulma sürecini en aza indirmek, işyeri 
açma hakkı elde etmek şeklinde sıralanmaktadır. 

TİAD MTM, Sektörü Belgelendiriyor
Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği,
TİAD MTM ile sektör çalışanlarının profesyonelliğini ve niteliğini belgelendiriyor.

24 Mayıs - Haziran 2015
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Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili sıkça sorulan sorular

Kimler Mesleki Yeterlilik Belge Sahibi olabilir? 
MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki 
yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki Yeter-
lilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapabilir.  TİAD MTM’ye 
başvuru için okuma yazma bilmek yeterlidir. Başvuruları uygun 
bulunan adaylar, başvuruda bulundukları ulusal yeterlilikte yer 
alan esaslar doğrultusunda sınav ve/veya diğer ölçme yöntem-
lerine göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı 
olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Kişi birden fazla ulusal yeterlilik için MYK Mesleki Yeterlilik Belge-
sine sahip olabilir mi?
Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte 
belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. TİAD MTM bün-
yesinde ortak birimlere sahip meslekler arasında yatay geçiş ile 
diğer belgelere sahip olunabilir.

Mayıs - Haziran 201526
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Başbakan Ahmet Davutoğlu;Hukuk 
düzeninin, nihayetinde temel insan hak 
ve özgürlüklerinin, ekonomik yatırımları 
da ilgilendiren ekonomik özgürlüklerin 
ve bu özgürlüklerin hayata geçirilmesini 
sağlayan kamu düzeninin, dolayısıyla gü-
venlik ortamının temin edilmesine bağlı 
olduğunu dile getirdikten sonra 
şunları kaydetti:
“Dolayısıyla demokrasi, hukuk düzeni ve 
ekonomik kalkınma birbirlerinin mütem-
mim cüzleridir. Birinin olmadığı yerde di-
ğerinin bulunması mümkün değil. Hukuk 
düzenimize dönük yapılan saldırı aslında 
Türkiye’de istikrara, istikrarla birlikte 

Türkiye’nin 12 yıl içinde başarmış olduğu 
büyük ekonomik hamlesine dönük de 
bir saldırıdır. Dün de çok açık görüldüğü 
gibi milletimiz bu saldırılar karşısında 
birliğini, beraberliğini muhafaza etmiş, 
teröre karşı toplumsal direncimizin ne 
kadar güçlü olduğu bir kez daha ortaya 
konulmuştur.

“Üretim üssü niteliğini korumaya kararlıyız”

Dünya bir taraftan uluslararası terör-
le güvenlik sorunları yaşarken diğer 
taraftan bir ekonomik kriz sürecinden 
geçmekte… Bunu hepimiz görüyoruz. 
Türkiye’de de terör saldırıları ihtimali ile 
ekonomik hayat arasında, kamu düzeni 

ile ekonomik kalkınma arasındaki irtibatı 
sağlayan, koruyacak olan temel saik 
demokrasinin güçlendirilmesi, hukuk 
düzeninin tahkim edilmesi ve güven ve 
istikrarın temin edilmesidir. 7 Haziran se-
çimlerine giden süreçte en önemli husus 
bu konuda Türkiye’de 12 yılda sağlanan 
güven istikrar ortamının korunması, 
muhafaza edilmesidir. Bu çerçevede hü-
kümetimiz bir taraftan Türkiye’de özgür-
lük ve güvenlik alanlarının korunmasını 
temin ederek, diğer taraftan da bunların 
hem sonucu hem de altyapısını oluşturan 
ekonomik kalkınmayı ve bu kalkınma yo-
lunda atılacak adımları tam bir bütünlük 
içinde ortaya koymaktadır.”
Özellikle Avrupa’daki ekonomik krizin 
gösterdiği çok açık bir gerçek olduğuna 
işaret eden Davutoğlu, istihdamı öncele-
yen, üretime dönük, sanayi yatırımlarının 
ve reel sektörün güçlü olduğu ekonomi-
lerin konjonktürel krizlere daha dirençli 
olduklarını belirtti. Hizmet ağırlıklı ya da 
üretim boyutu zayıf ekonomik yapıların 
ise komşu bazı ülkelerde görüldüğü gibi 
bunlara dayanmasının çok güç olduğuna 
değinen Davutoğlu, şöyle konuştu:
“Türkiye’nin en önemli özelliklerinden 
birisi Türk ekonomisinin son 12 yılda yap-
tığımız reformlarla çok güçlü bir üretim 
üssü haline gelmiş olmasıdır. Şu anda 
Türk ekonomisi, Orta Avrupa’da Almanya, 
Fransa, İtalya hattından Hindistan, Çin 
hattına kadar olan bölgeyi bir ekonomik 
havza olarak değerlendirirseniz Asya’nın, 
Afrika ve Avrupa’nın bu hat dışındaki en 
büyük üretim üssüdür. Bu üretim üssü 
niteliğini de korumaya kararlıyız. Bu çer-
çevede önemli adımlar attık. 62. Hükümet 
olarak da temel hedefimiz, Türkiye’nin 
üretim alanında yapısal bir değişim 
yaşayarak, yüksek teknoloji yoğunluklu 
üretime geçiş altyapısını kurmak, insan 
dokumuzu da bu çerçevede niteliksel bir 
değişime yöneltmek şeklinde olmuştu.”

İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi 
Destekleme Paketi açıklandı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık Çankaya Köşkü’ndeki İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme 
Paketi’ne ilişkin basın toplantısında, Türkiye’nin aynı direnç ve kararlılıkla yolunda yürüyeceğini söyledi.
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Başbakan Davutoğlu, açıklayacakları 11 
ayaklı tedbir paketi ile üretimi, istihdamı 
teşvik edeceklerini, sanayi yatırımlarının 
ve reel sektörün üretim imkânlarını geliş-
tirecek bazı önemli adımlar atacaklarını 
bildirdi.
Bin 100 liranın altında emekli aylığı 
alanlara 100 lira seyyanen zam yapıla-
cağını anlatan Davutoğlu, “Uygulamada 
ise bin liranın altında olan her bir emekli 
aylığına 100 lira zam yapıyoruz, bin liranın 
üstüne geçen aylıklarda da bin 100 liraya 
tamamlıyoruz. Bu, yaklaşık 4 milyar liralık 
katkının 5 milyon emekli vatandaşımıza 
aktarılması anlamına geliyor. Emeklile-
rimizin hayat standardının düzeltilmesi 
yönünde son derece önemli bir adım” diye 
konuştu.
Emekli olup ticaret faaliyetinde bulunan 
630 bin emekli için de sosyal güvenlik 
destek primi olarak yüzde 15’lik kesintinin 
yüzde 10’a çekildiğini ifade eden Davu-
toğlu, aylıklara ortalama 50 liralık artış 
getirildiğini belirtti.
Davutoğlu, 570 binin üzerinde vatandaşın 
faydalandığı 145 lira olan 65 yaş aylığını, 
yüzde 37’lik artışla 200 liraya çıkardıkla-
rını, söz konusu kişilere yaklaşık 342 mil-
yon liralık kaynak aktarımının söz konusu 
olacağını kaydetti.
Büyüme rakamlarının açıklandığını 
anımsatan Davutoğlu, Türkiye ekonomi-
sinin geçen yıl yüzde 2,9 büyüdüğünü, 
bu rakamın hedeflere göre mütevazı 
göründüğünü ancak dünya ekonomisinin 
büyük bir krizden geçtiğinin unutulmama-
sı gerektiğini bildirdi. Türkiye’nin göreceli 
olarak Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkeler 
arasında olma niteliğini koruduğunu dile 
getiren Davutoğlu, “Avrupa Birliğinin orta-
lama büyüme hızı yüzde 1,3 Avro Bölge-
sinin yüzde 0,8, Latin Amerika’nın yüzde 
1,3. Yani Avro Bölgesi yüzde 0,8 büyürken 
Türkiye ekonomi yüzde 2,9, takriben 
Avro Bölgesinden dört misli daha fazla 
büyüme hızı sağlıyor. Alacağımız tedbir-
lerle ümit ederiz ki bu sene hem büyüme 
hem üretim artışı birlikte gelecek. Birer 
birer bu konulara yoğunlaşırsak aslında 
birincisi istihdam artırıcı adımlar mahiye-
tinde ilk olarak İŞKUR’dan işgücü desteği, 
yeni işçilerimizin iş hayatına başlamaları 
esnasında devletin işverenlere çok ciddi 
katkıları olacak” diye konuştu.

İşbaşı eğitim programında çalışacak
kursiyerlere asgari ücret ödenecek
Özel sektör işyerlerinde altı ay süreyle 
İşbaşı Eğitim Programında çalışacak 
kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari 
ücret ödeneceğini vurgulayan Davutoğlu, 
yani bir işverenin yeni bir işçi alımı için 
planlama yaptığında altı aylık iş başı 
eğitim programı esnasında ücretlerin 
asgari ücret olarak İŞKUR tarafından öde-
neceğini, bunun işverenlerin istihdama 
tevşik edilmesi yanında ciddi bir mesleki 
eğitim desteği olduğunu kaydetti. Bunun 
işçilerin niteliğini değiştirecek dev bir 
adım olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, 
şöyle konuştu:
“Altı ay boyunca işverene hiçbir maliyet bu 
anlamda yüklenmeyecek şekilde asgari 
ücret İŞKUR tarafından ödenecek. İşve-
renin kursiyerler için yaptığı harcamalar, 
vergi matrahından düşürülebilecek. Yani 
işveren, kursiyerler için harcama yapıyor 
bu da vergi matrahından düşürülecek. İş-
başı Eğitim Programı sonrası kursiyerler 
aynı işkolunda işe alınırsa yani otomotiv 
sektörü, ayakkabıcılık sektöründe 6 ay 
eğitim alındı bu sürede ücret, asgari 
ücret olarak İŞKUR tarafından ödenecek, 
6 ay sonra o işyerinde işe alınırsa imalat 
sektöründe 42 ay takriben 3,5 yıl, diğer 
sektörlerde ise 30 ay boyunca 2,5 yıl SGK 
işveren primi İŞKUR tarafından ödenecek. 
Yani toplamda 4 yıllık destek sağlanmış 
oluyor imalat sektöründe. 6 ayı eğitim 
olarak doğrudan İŞKUR tarafından asgari 
ücret şeklinde dönem dönem, 3,5 yılda 
SGK işveren priminin İŞKUR tarafından 
ödendiği dönem... Böyle bir geçiş sağlıyo-
ruz. Önce bütünüyle İŞKUR ödüyor altı ay, 
sonra 3,5 yıl SGK işveren primi ödeniyor. 
Dört yıllık bir destek sağlanıyor. Diğer 
sektörler de ise bu altı ay artı 2,5 yıl şek-
linde. 2015 Temmuz ayına kadar işbaşı 
eğitimine başlanmış olması halinde ilave 
altı ay daha desteklerden faydalanılacak. 
Yani önümüzde aylarda yılın ilk yarısında 
istihdama daha da teşvik etmek için tem-
muza kadar bu işbaşı eğitimi başlanırsa, 
işbaşı eğitim için verilecek destek altı ay 
değil 1 yıl olacak.”

Toplum yararına çalışanların sayısı
artırılacak
Davutoğlu, bugün imzalanacak karar-
namede de toplum yararına çalışma 

kapsamında 120 bin yeni istihdam alanı 
oluşturulacağını söyledi.
Yatırım teşvikleri bağlamında yatırımcıya 
daha çok vergi indirimi sağlayacaklarını 
bildiren Davutoğlu, 2015 ve 2016 yılların-
da yatırım dönemi için vergi indiriminin 
artırılacağını kaydetti. Yatırım döneminin 
ilk aşamada teşvik edilmesinin, daha 
işletme üretime geçmeden yapılacak des-
tek anlamına geldiğini belirten Davutoğlu, 
yatırımcıların 2015 ve 2016 yıllarında 
gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları 
için yatırım döneminde mevcut diğer 
tüm faaliyetlerinden elde edecekleri 
tüm kazançlarına daha yüksek miktarda 
vergi indirimi uygulanacağını söyledi. 
Davutoğlu, şöyle devam etti: “2015-2016 
harcamaları için yatırıma katkı tutarının 
yatırım döneminde uygulanacak oran-
ları birinci bölgede daha önce hiç yoktu, 
mevcut durumda yatırım döneminde 
vergi indirimi birinci bölgede yoktu şimdi 
yüzde 50 artırıyoruz. İkinci bölgede yüzde 
10’dan yüzde 55’e, üçüncü bölgede yüzde 
20’den yüzde 60’a, dördüncü bölgede 
yüzde 30’dan yüzde 65’e, beşinci bölgede 
yüzde 50’den yüzde 70’e, altıncı bölgede 
yüzde 80 olarak muhafaza ediyoruz. 5 
milyon lira yatırım yapıldığında 4. bölgede, 
yatırıma katkı oranı yüzde 30’du. Bunun 
450 bini yatırım döneminde, 1 milyon 50 
bin lirası da işletme dönemindeydi. Yani 
yatırım dönemindeki oran yüzde 30 iken 
5 milyon liralık yatırım için tablo bu... 
Ama şimdi bunu yüzde 65’e çekiyoruz. 
Yatırım döneminde 975 bin lira, işletme 
döneminde 525 bin lira. Yani yatırım döne-
minde daha üretime geçmeden işletme 
aşamasına geçmeden yapılacak desteği 
dördüncü bölge için yüzde 30’dan yüzde 
65’e çekmiş oluyoruz. Bu yatırımlar teşvik 
anlamında önemli bir adım.” Yüksek 
teknoloji yatırımlarına tam destek vere-
ceklerini bildiren Davutoğlu, ileri teknoloji 
sınıfında yer alan yatırımların, öncelikli 
yatırımlar kapsamına alınacağını ve 5. 
bölge desteklerinden yararlandırılacağını 
söyledi. Detaylı olarak son 7 ay içinde 
en fazla üzerinde durulan hususlardan 
birinin bu olduğunu ifade eden Davutoğlu, 
üretimde yüksek teknoloji payının artı-
rılması için teşvikleri genişleteceklerini 
ve yüksek teknoloji barındıran projelerin 
beşinci bölge desteğinden istifade 
edeceğini kaydetti.
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Davutoğlu, orta yüksek teknoloji içeren 
proje ve yatırımlar bağlamında da alına-
cak ek tedbirin görüşülmesine devam 
edileceğini belirtti. Yeni yatırımcıya daha 
fazla destek vergi indirimi sağlayacakla-
rını anlatan Davutoğlu, şunları kaydetti: 
“2014 yılı sonunda uygulaması sona eren 
vergi indirimi ve sigorta primi işveren 
hissesi desteğindeki yüksek oran ve 
süreler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar 
başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya 
devam edilecek. Şu anda birinci bölge 
için bölgesel teşvik uygulamalarında yüz-
de 10 olan oran yüzde 15’e, ikinci bölge 
için yüzde 15’den yüzde 20’ye, üçüncü 
bölge için yüzde 20’den yüzde 25’e, dör-
düncü bölge için yüzde 25’ten yüzde 30’a, 
beşinci bölgede yüzde 30’dan yüzde 40’a, 
altıncı bölgede yüzde 35’ten yüzde 50’ye 
çıkarıyoruz. Büyük ölçekli yatırımlarda 
ise bu teşvikler birinci bölgede yüzde 
20’den yüzde 25’e, ikinci bölgede yüzde 
25’ten yüzde 30’a, üçüncü bölgede yüzde 
30’dan yüzde 35’e, dördüncü bölgede 
yüzde 35’ten yüzde 40’a, beşinci bölgede 
yüzde 40’dan yüzde 50’ye, altıncı bölgede 
yüzde 45’ten yüzde 60’a getirilecek.”

 “Tasarım merkezleri de Ar-Ge merkezleri 
gibi desteklenecek”
Başbakan Davutoğlu, yatırım mallarının 
ve ara malların vadeli ithalatında Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranı-
nın yüzde 6’dan yüzde sıfıra indirileceğini 
açıkladı.
Böylece sanayicinin girdi maliyetinin 
azaltıldığına işaret eden Davutoğlu, “Bu, 
özellikle yatırım malları ve ara mallarının 
maliyeti azaltılacak bir adım. Ar-Ge ve 
tasarıma daha fazla destek sağlanacak. 
Bu faaliyetler aslında tam da niteliksel 
dönüşümü ortaya koyan çalışmalardır. 
Tasarım aşaması, katkı değer itibariyle 
en fazla değerin, zihinsel katkının da 
yapıldığı bir aşama. Bu çerçevede nihai 
ürün kadar, o ürüne giden bütün süreç-
lerdeki etkin katkıyı artıracak bir dönem. 
Bu çerçevede tasarım merkezleri, Ar-Ge 
merkezleri gibi desteklenecek. Ar-Ge ve 
tasarım personelinin daha esnek çalış-
masına olanak sağlanacak. KOBİ’lerin 
siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyet-
leri desteklenecek” ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, Hazine destekli kefaletin 

kapsamının genişletildiğini de açıklaya-
rak, “TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 
Kanun ile Hazine kaynaklarından kredi 
garanti kurumlarına aktarılabilecek 1 
milyar lira tutarındaki kaynak, 2 milyar 
liraya çıkarıldı. Böylelikle Kredi Garanti 
Fonu aracılığıyla 20 milyar lira tutarına 
kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin 
önü açıldı. Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Hazine destekli kefalet sisteminden ya-
rarlanabileceklerin kapsamı genişletilmiş 
ve kapsama imalatçı KOBİ’ler ile kadın 
girişimciler de ilave edildi” diye konuştu.
“İmalatçı KOBİ ve kadın girişimcilere ilave 
destek”
Ahmet Davutoğlu, imalatçı KOBİ’lere ve 
kadın girişimcilere ilave destekler vere-
ceklerini duyurarak, özellikle KOBİ’lerin 
güçlendirilmesi ve kadın girişimcilerin 
iş hayatındaki paylarının artırılması için 
özel tedbirler alınacağını kaydetti. Davu-
toğlu, şunları kaydetti:
“İmalatçı KOBİ’ler bağlamında mevcut 
durumda her bir KOBİ için 1,5 milyon 
lira ve her bir risk gurubu için 2 milyon 
lira olan kefalet limiti, imalat sektörün-
de faaliyet gösteren KOBİ’lerin yatırım 
kredileri için 2,5 milyon liraya, her bir risk 
grubundaki imalatçı KOBİ’ler için ise 3 
milyon liraya çıkarıldı.
Ayrıca, diğer KOBİ’ler için 8 yıl olan mak-
simum vade, imalatçı KOBİ’ler için 10 yıla 
çıkarılmış, diğer KOBİ’ler için yüzde 75 
olan kefalet oranı imalatçı KOBİ’ler için 
yüzde 80’e çıkarıldı.
Kadın girişimcilerin finansmana erişimle-
rinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın 
istihdamının artırılması amacıyla yeni 
bir düzenleme başlatıldı. Düzenleme ile 
kadın girişimcilerin 100 bin liraya kadar 
ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için 
Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 
oranında kefalet imkânı sağlanacak.”
“Kalkınma Bankası yeniden yapılandırı-
lacak”
Başbakan Davutoğlu, Ar-Ge’ye dayalı 
sanayi yatırımları için özel bir proje ve 
finansman modeli geliştireceklerini 
bildirdi. TÜBİTAK tarafından, başta enerji, 
ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak 
üzere imalat sanayisinde hazırlanan pro-
jelerin Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı 
ile destekleneceğini belirten Davutoğlu, 

bu kapsamda fizibilite çalışmalarının da 
TÜBİTAK tarafından sonuçlandırılacağını 
dile getirdi.
Davutoğlu, bu noktada projelerin özel 
sektör tarafından hayata geçirileceği-
ne dikkati çekerek, “TÜBİTAK gerektiği 
takdirde bu şirketlere belirli bir süre 
ortak olabilecek. Projenin finansmanında 
özel sektör öz kaynak kullanımı yüzde 
20 olacak. Türkiye Kalkınma Bankası 
da yüzde 50’ye kadar uygun koşullu 
finansman desteği sağlayacak. Bütün bu 
çalışmalar esnasında aldığımız önemli 
bir karar da Türkiye Kalkınma Bankasının 
çok ciddi bir yeniden yapılanma süreci 
içine girmesidir. Türkiye Kalkınma Banka-
sı bütün bu kalkınma, istihdam projelerini 
düzenlemek ve onlara yeterli desteği 
verebilmek için çok ciddi bir şekilde 
yeniden yapılandırılacak ve dünyadaki 
örnekleriyle rekabet edebilecek düzeye 
getirilecek” ifadelerini kullandı.
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HRc®
Dış Yüzeyi ve İçeriden Sertleştirilmiş 
Malzemeler İçin Karbit Uçlu Testere

63 HRc sertlik derecesine kadar 
güvenli kesim...

TRI-MASTER®
Çok Yönlü Kullanım Amaçlı Karbit Uçlu Testere

Döküm, Yolluk, Tik Ağacı ve Taş Yünü 
gibi genel kesim uygulamalarında 
üstün performans...

ARMOR® CT BLACK
Olağanüstü Hızlı Kesim oranları

152 mm çapındaki paslanmaz çeliği 
Bi-Metal’e göre, 31 kat daha hızlı 
kesme becerisi...Ürününüzü

kesmek
nasıl 

istersiniz??

ENDÜSTRİYEL EL ALETLERİElmas (Carbide) ve Sermet (Cermet) Uçlu Daire Testereleri Yüksek Performanslı Ahşap ve Metal Daire Testereleri
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Alet işler 
El övünür

Bizim atasözümüzü; distribütörlüğünü yaptığımız dünya markaları ile tescil ettik.

...

Siz sadece kesmek 
isteğiniz malzemeyi 
belirtin, gerisini geniş 
ürün yelpazemizle biz 
hallederiz ...
Kesim uzmanlığımızı 
sizlerle paylaşmak ve 
ücretsiz seminerler 
yardımıyla ekibinizi 
optimum kesim oranları 
ile tanıştırmak için hatırı
40 yıl olan kahvenize 
talibiz ...  

w
w
w
.a
4g
ra
fik

.c
om

.tr



HABERLER  www.ttmagazin.com

Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı-
ğı pakette, yatırım mallarının ve ara 
malların vadeli ithalatında KKDF’nin 
yüzde 6’dan yüzde sıfıra indirileceğini ve 
sanayicinin girdi maliyetinin azaltılacağı-
nı söylemişti.
Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar 
Kurulu kararına göre, vadeli ithalatında 
KKDF kesinti oranı sıfır olarak belirlenen 
ürünler arasında; hayvansal ve bitkisel 
tarım ve gıda ürünler, tütün, metal cevhe-
ri, mineral yakıtlar ve yağlar, inorganik ve 
organik kimyasallar ve tıbbi müstahzar-
lar yer alıyor.
Listede ayrıca, gübre, boya ve uçucu 
yağlar, esans, yağlama müstahzarları, 
plastik, kauçuk, ham post ve deriler, ağaç 
ve ahşap eşya, kağıt, basılı kitap ve gaze-
te, pamuk, alüminyum, kurşun, çinko ve 
bakırdan mamul eşyalar da bulunuyor.

Nükleer reaktör ithalatına sıfır KKDF 
kesintisi
Karar ekinde yer alan listede, nükle-
er reaktör, kazan, makineler, mekanik 
cihazlar ve aletler ile bunların aksam ve 
parçalarının ithalatında sıfır KKDF oranı 
uygulanması öngörülüyor.
Liste kapsamında, elektrikli cihazlar, 
demiryolu ve benzer hatlara ait taşıtlar, 
kurtarıcı, vinç, itfaiye gibi özel amaçlı 
taşıtlar, traktör ve kamyonet şasi ve par-
çaları, hava taşıtları ile gemi ithalatında 
da KKDF oranı sıfır olarak uygulanacak.

KKDF Kalkması sanayicinin yüzünü
güldürdü KKDF’nin sıfırlanması iş ve 
inşaat makinaları sektöründe
memnuniyetle karşılandı
Bazı ürünlerin vadeli ithalatında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ke-
sinti oranı sıfır olarak belirlenmesi, iş ve 
inşaat makinaları sektöründe coşkuyla 
karşılandı. Türkiye İş Makinaları Distri-
bütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tamer Öz-
toygar, iki yıldır bu konuda bakanlıklarla 
yoğun görüşmeler yaptıklarını belirterek 
“İş ve inşaat makinaları sektörü için 
önemli bir yatırım desteği görmüş, rahat-
lamış olacak” dedi.

Yeni yatırımlara yönelecek finansman 
yapısının önü açıldı
Sanayicinin girdi maliyetini azaltan 
Başbakanlık ve Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’nun önerisi ile Bakanlar Kuru-
lu’nun aldığı karar, 10 Nisan 2015’de 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. KKDF’nin bazı ürünlerin vadeli it-
halatında sıfıra indirilmesi ile ilgili olarak 
İMDER Başkanı Halil Tamer Öztoygar şu 
açıklamada bulundu: “KKDF’nin yüzde 
6’dan, sıfıra indirilmesi yani kaldırılması 
ile Türk sanayicisinin girdi maliyetle-
ri azaldı, finansman ve mali yapısına 
yönelik ciddi bir kayıp ortadan kalktı, yeni 
yatırımlara yönelecek finansman yapısı-
nın önü açılmış oldu. Ayrıca Türkiye’nin 
ve ekonomimizin dünyada oluşturduğu 
gücü ve etkisini özellikle sanayicilerimiz 
yatırım ve ara malların da peşin fiyatına 
herhangi bir başka finansmana gerek 
duymadan uzun vadelerde mal alımı ger-
çekleştirebilecekler. Ek finansman ya da 
kredi alma ihtiyacı ortadan kalkmış oldu. 
Alınan kararla Türk sanayisine destek 
sağlanmış oldu. İş ve inşaat makinaları 
sektörünün büyüklüğü 6,5 milyar dolar 
civarında olduğu göz önünde olduğunda 
KKDF’nin sıfıra inmesiyle bizim sektörü-
müze ne kadar büyük bir katkı sağlandığı 
önümüzdeki süreçte daha net rakamlarla 
ortaya çıkacaktır.”
Öztoygar, İMDER tarafından Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Makina Sektör 
Strateji Belgesi” çalışmalarında gündem 
konusu yapılan ‘KKDF’nin sıfırlanması’ 
için attıkları adımların başarıyla sonuç-
lanmasından da ayrıca mutlu olduklarını 
söyledi.
Resmi Gazete’nin 10 Nisan 2015 günkü 
sayısında yer alan Bakanlar Kurulu 
kararına göre, vadeli ithalatında KKDF ke-
sinti oranı sıfır olarak belirlenen ürünler 
arasında elektrikli cihazlar, demiryolu ve 
benzer hatlara ait taşıtlar, kurtarıcı, vinç, 
itfaiye gibi özel amaçlı taşıtlar, traktör ve 
kamyonet şasi ve parçaları da bulunuyor. 

KKDF’nin kalkması sanayiciyi sevindirdi
Hükümetin 2 Nisan 2015’te istihdam, 

Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme 
Paketi’nde açıkladığı ve 10 Nisan 2015 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren KKDF kararına iş dün-
yasından olumlu tepkiler geliyor. Yüzde 
6 olarak uygulanan Kaynak Kullanımı-
nı Destekleme Fonu (KKDF) oranının 
sıfırlanmasının sanayicileri yıllık 1 milyar 
lira civarındaki finansman yükünden kur-
taracağı belirtildi. İSO Başkanı Bahçıvan, 
kararın şirketlere de işletme sermayesi-
ne de önümüzdeki günlerde çok olumlu 
katkı yapacağını belirtirken, EBSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Yorgancılar, ‘Ayak 
bağı olmaktan çıktı’ diyerek yatırımların 
yolunın açılacağını ifade etti. 
Sanayimizin rekabet gücünü artıracak
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, KKDF uy-
gulamasının kalkmış olmasının sanayici-
lerin rekabet gücünü artıracağını söyledi. 
Uzun zamandan beri talep ettikleri şe-
kilde birçok üründe KKDF’nin sıfırlanmış 
olmasını memnuniyetle karşıladıklarını 
bildiren Bahçıvan, karara ilişkin şunları 
söyledi: 
“İstanbul Sanayi Odası olarak her türlü 
platformda dile getirdiğimiz ve mücade-
lesini verdiğimiz KKDF uygulamasının 
kaldırılmış olması kararı, sanayi sektö-
rümüzün uzun zamandan beri beklediği 
ve somut bir adım olması açısından da 
çok değerli bir karardır. Sanayicimizin 
kendi imkanları ile oluşturmuş olduğu 
kredili ve vadeli bir satın almayı, yüzde 6 
gibi bir fona tabi tutmak, maliyetlere çok 
olumsuz etki yaparak rekabet gücümüzü 
olumsuz etkilemekteydi. Sanayicimiz, 
buna çözüm olarak kısıtlı banka kredi 
kaynaklarını kullanarak peşin ödeme 
yapmakta, bu da hem bankacılık kesimini 
ve hem de sanayicimizi daha verimli 
alanlara kaynak yaratmaktan mahrum 
bırakmaktaydı. Bu çözüm, şirketlerimizin 
işletme sermayesine de önümüzdeki 
günlerde çok olumlu bir katkı yapacaktır. 
Ve sanayicimizin rekabet gücünü daha da 
artıracaktır.”
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KKDF sıfırlandı, sanayicinin yüzü güldü  
Bazı ürünlerin vadeli ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesinti oranı sıfır olarak belirlendi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, “Geleneksel sektörlerde ve güçlü 
olduğumuz sektörlerde hedefimiz katma 
değeri yüksek ürünler üretmek. Bunun 
için ihtiyacımız daha fazla Ar-Ge ve ino-
vasyon” dedi.
Bakan Işık, Avrupa Birliği IPA Projesi kap-
samında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı desteğiyle yapımı tamamlanan 
Erciyes Teknopark Tekno-5 Binası’nın 
ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
açılışında yaptığı konuşmada, bilim ve 
bilginin her dönemde dünyanın en önemli 
güç kaynağı olduğunu söyledi.
Bütün öğretilerde bilginin en temel kav-
ram olduğuna dikkati çeken Işık; bilgiyi, 
bilimi kullanan ülkelerin önemli farklar 
oluşturduğunu, dünyada bilginin bu kadar 
hızla değere dönüştüğü, bu kadar fark 
oluşturduğu başka bir çağ olmadığını 
ifade etti.
Bilime yatırım yapmanın ne kadar büyük 
bir kalkınma önceliği olduğunu herkesin 
bildiğini belirten Işık, bilginin ne kadar 
önemli güç olduğunun son dönemde 
özellikle dijital teknolojiyle birlikte bir 
kez daha çok ciddi anlamda kavrandığını 
vurguladı.
Şu anda üç büyük şirketin cirosunun 
dünyadaki birçok ülkenin gayri safi yurt 
içi hasılasından daha fazla olduğuna 
işaret eden Işık, şöyle konuştu:
“Bu bilgi tabanlı ekonominin, bilgi eko-
nomisinin geldiği noktayı bize gösteriyor. 
Türkiye olarak bizde önümüze hedef 
olarak bilgi toplumu olmayı ve bilgi eko-
nomisine geçmeyi koyduk. Türkiye, son 
12-13 yılda bir başarı hikayesi yazdı. Ba-
zıları gözünü kapatıp görmese de, inkar 
etse de dünyada bütün siyasi, ekonomik 
otoritelerin üzerinde ittifak sağladığı bir 
gerçek. Gayri safi hasılasını 233 milyar 
dolardan 800 milyar dolara yükseltti. 
Kişi başına düşen milli gelirini 3 bin 300 
dolardan 10 bin 500 dolara yükseltti. 
İhracatını 36 milyar dolardan 158 milyar 
dolara kadar çıkardı. Ar-Ge harcamasını 

dolar bazında 2 kat, nominal olarak 8 
katına çıkardı. Bunların hepsi tartışmasız 
bir başarı hikayesidir. Türkiye orta gelir 
seviyesine çıktı.”

Teknoparklardan 20 milyar dolarlık 
ihracat yapıldı
Girişimci bilgi sistemi olarak kullandıkları 
sistemde yaptıkları analizlerde işletme-
nin ölçeği büyüdükçe, ihracat yaptıkça, 
teknoloji düzeyi yükseldikçe karlılığının 
arttığını tespit ettiklerini ifade eden Işık, 
bu unsurların Türkiye’nin sanayideki yol 
haritasını da ortaya koyduğunu vurguladı.
Türkiye’nin son 12 yılda küresel krize 
rağmen güçlü bir ekonomi haline gelme-
sinde bu alanlarda gösterilen aşamaların 
çok büyük rolü olduğuna dikkati çeken 
Işık, “Önümüzdeki süreçte Türkiye, gele-
neksel olduğu sektörlerde katma değeri 
yüksek ürünler üretecek ama özellikle 
hedef odaklı yaklaşımı güçlü ve geliş-
mekte olduğumuz alanlara kaydıracağız. 
Şuanda teknoparklardan yapılan ihracat 
20 milyar doları geçti. Artık burada iyi bir 
noktaya geldik. Sanayimizde teknoloji bi-
linci oluştu. Sanayi ile teknolojiyi birleşti-
recek üniversite sanayi arasındaki iş bir-
liğini güçlendirecek ara yüzü oluşturmak 
gerekiyor. Bu da teknoloji transfer ofisi… 
Teknoloji transfer ofislerinin anlamı 
bilgiyi teknolojiye dönüştürmek demektir. 
TÜBİTAK olarak teknoloji transferlerini 
destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Savunma sanayinde dışa bağımlılık azaldı
2002 yılında savunma sanayinde yerlilik 
oranının yüzde 24 olduğunu ve silah 
ithalatında komisyon olduğunu anlatan 
Işık, ilk olarak bu komisyonu kaldırarak 
işe başladıklarını söyledi.
Savunma sanayinde dışa bağımlılığı mi-
nimize etme konusunda hedef koydukla-
rını ve bunu büyük ölçüde başardıklarını 
kaydeden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Artık kendi tüfeğimizi, kendi topumuzu 
yüzde 100 kendi mühendisimiz, kendi 
dizaynımızla yapıyoruz. TÜBİTAK öyle 
bir bomba yaptı ki; iki parçalı, 2 metre 

kalınlığındaki duvarı deliyor arkasındaki 
hedefi ikinci parça vuruyor. Bu dünyada 
bir ilk! Bizim mühendislerimiz yaptı. Ama 
maalesef bunları yapan insanlar paralel 
yapı tarafından dinlendi. Artık kendi 
gemimizi kendimiz yapıyoruz, görev bilgi-
sayarını da kendimiz yapıyoruz, güvenlik 
kodlarını sadece bizim askerimiz biliyor. 
Eski gemilerimizin tümünün de görev 
bilgisayarlarını değiştirdik. Güvenlik kodu 
eğer başkasının elindeyse o silah barışta 
sizin, savaşta sizin değildir. Artık Türkiye 
kendi füzesini yapıyor. Son füzemiz Ame-
rikan F-35 savaş uçaklarında Amerika 
dışında ilk defa bir başka ülkenin silahı 
olarak kullanılacak. Artık kendi helikopte-
rimizi yapıyoruz. Kendi yerli otomobilimi-
zi inşallah 2020’den önce yola çıkaraca-
ğız. Bölgesel savaş uçağımızı yapmak 
için ulaştırma bakanlığımızın büyük bir 
gayreti var. Yakında Sayın Başbakan açık-
layacak. Bölgesel jetimizi, yolcu uçağımızı 
inşallah yakında üreteceğiz. 2023 yılında 
de kendi yüzde yüz yerli savaş uçağımızı 
yapmış olacağız.”
Türkiye’nin yerli gözlem uydusunu yaptı-
ğını ve TÜRKSAT 6A projesinin başladığını 
dile getiren Işık, 2019’da yüzde yüz yerli 
haberleşme uydusunu da yapacaklarını 
söyledi.
Hedeflerinin uydu fırlatacak rampayı da 
yapmak olduğunu belirten Işık, “Bunlar 
dertlenerek oluyor. Artık bu millet tarihin-
den medeniyetinden aldığı güçten ölçek 
bazında üretebileceği her şeyi en iyi tek-
nolojiyle yerli imkanlarda üretebilecek. 
Biz milliyetçilikten bunu anlıyoruz” dedi.
Işık, konuşmasının ardından Erciyes 
Teknopark Tekno-5 binasının ve Erciyes 
Teknoloji Transfer Ofisi’nin açılışını ger-
çekleştirip stantları gezdi.

İhtiyacımız daha fazla Ar-Ge ve İnovasyon...
“Geleneksel sektörlerde, güçlü olduğumuz sektörlerde hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmek. Bunun için 
ihtiyacımız daha fazla Ar-Ge ve inovasyon”
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Sanayi üretimi, Mart ayında geçen yılın 
aynı ayına göre Avrupa Birliği’nde (AB) 
yüzde 2, Avro Bölgesi’nde yüzde 1,8 
artarken, Türkiye’de takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi, yüzde 4,7 
artış göstererek, verileri açıklanan 24 AB 
ülkesinin 18’ini geride bıraktı. 
AB İstatistik Kurumu (Eurostat) ve Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden 
derlenen bilgilere göre, AB ülkelerinde 
sanayi üretimi, martta aylık bazda değişim 
göstermezken, yıllık bazda yüzde 2 arttı. 
Aynı dönemde, Avro Bölgesi’nde de sanayi 
üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 
azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 1,8 artış gösterdi. 
Türkiye’de sanayi üretimi, ocakta aylık 
bazda da yıllık bazda da Avrupa ortalama-
sının üzerinde arttı. Bu dönemde ülkenin 
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 

sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 2,2,  
takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4,7 artış kaydetti. 
Avrupa’da sanayi üretiminin aylık bazda 
en fazla düştüğü ülkeler, yüzde 3,6 ile 
Hollanda, yüzde 3,4 ile Litvanya ve yüzde 
1 ile Estonya oldu. Avrupa’nın önde gelen 
ekonomilerinden Almanya’da sanayi üre-
timi aylık bazda yüzde 0,7, Fransa’da ise 
yüzde 0,2 azalış kaydedildi. 
Belçika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Avus-
turya ve Slovakya’nın verilerinin yayın-
lanmadığı AB ülkeleri arasında sanayide 
aylık bazda en hızlı büyüme, yüzde 10,9’la 
Letonya, yüzde 4,6 ile Danimarka ve 
yüzde 3 ile İrlanda’da gerçekleşti. Sanayi 
üretiminde aylık bazda, İspanya’da yüzde 
1, İngiltere’de yüzde 0,5 ve İtalya’da yüzde 
0,4 artış görüldü. 

İrlanda yıllık bazda sanayi üretiminde önde 
Avrupa ülkelerinde, yıllık bazda sanayi 
üretiminin en hızlı arttığı ülkeler, 40 ile 
İrlanda, yüzde 8,9 ile Macaristan ve yüzde 
8,7 ile Letonya oldu. Aynı dönemde,  tak-
vim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 
martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
4,7 artan Türkiye, istatistikleri açıklanan 
24 AB ülkesinin 18’ini geride bıraktı. 
Yıllık bazda Polonya yüzde 6,6, Litvanya 
yüzde 6,2 ve Yunanistan yüzde 4,9 artış 
göstererek, Türkiye’yi sanayi üretiminde 
geride bıraktı. Geçen yılın aynı dönemine 
göre, Avrupa’da sanayi üretiminde en 
fazla düşüş gösteren ülkeler yüzde 4,4 ile 
Finlandiya, yüzde 1,1 ile İsveç ve yüzde 
1 ile Malta oldu. Almanya ise yıllık bazda 
yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Türkiye’nin Şubat ayında sanayi üretimi 
beklentilerin üzerinde geldi.
TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, arın-
dırılmamış verilerle sanayi üretimi yıllık 
yüzde 1 arttı. Piyasa beklentisi, artışın 
yüzde 0,3 olacağı yönündeydi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 
1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 1 arttı. Piyasa beklentisi yıllık 
bazda yüzde 0,4 düşüş olacağı yönündeydi.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Şubat 
ayında bir önceki aya göre madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 
5,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 0,3 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel 

yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Şubat 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü en-
deksi yüzde 0,7 azalırken, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
ana sanayi gruplarında en yüksek artış 
dayanıklı tüketim malı imalatında gerçek-
leşti. Ana sanayi grupları (MIGs) sınıfla-
masına göre, 2015 yılı Şubat ayında bir 
önceki aya göre en yüksek artış yüzde 
6,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında 
gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek 
artış temel eczacılık ürünlerinin imalatın-
da gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörle-
ri incelendiğinde, 2015 yılı Şubat ayında 
bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 
10,0 ile temel eczacılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin malzemelerin imala-

tında gerçekleşti.  Bu artışı, yüzde 8,1 ile 
mobilya imalatı ve yüzde 7,2 ile elektrikli 
teçhizat imalatı takip etti. Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış imalat 
sanayiinde en yüksek düşüş diğer ulaşım 
araçları imalatında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendi-
ğinde, 2015 yılı Şubat ayında bir önceki 
aya göre en yüksek düşüş yüzde 11,7 ile 
diğer ulaşım araçları imalatında gerçek-
leşti. Bu düşüşü, yüzde 10,0 ile deri ve 
ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 4,9 ile 
tütün ürünleri imalatı takip etti.”

Türkiye, sanayi üretiminde Avrupa’yı solladı
Türkiye’de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Mart’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak, 
verileri açıklanan 24 AB ülkesinin 18’ini geride bıraktı.

Sanayi üretiminde sürpriz artış
Şubat ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1 artış gösterdi.
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PH20; Renishaw’un birçok ödül kazanmasını sağlayan, ölçme süresi ve kapasitesinde büyük bir değişime 
öncülük eden 5 eksenli ölçüm teknolojisine sahip ilk temasla tetiklemeli ölçme kafasıdır.
PH20’nin hızlı ve sonsuz pozisyonlanabilen 5 eksen teknolojisi optimal konumlandırma sağlarken, benzersiz  
“kafa dokunuşları” hızlı temasla tetiklemeli ölçümü gerçekleştirir. Ürünün kompakt tasarımı onu yeni veya 
donatılmış hemen hemen tüm CMM’lere uygun kılmaktadır.
1  Uluslararası alanda ödül kazanmış bir ölçüm kafası
2  Sonsuz pozisyonlanabilen iki kafa ekseni
3  Kaliteden ödün vermeksizin üç kat daha fazla iş hacmi
4  Prob ve prob ucunun performasını optimize eden dört adet TP20 modülü
5  Renishaw’un devrim niteleğindeki 5 eksenli ölçüm teknolojisi

Hedef %100 kalite ise…       ekseniniz olsun!

Rakamlar  
fark yaratır…

Daha fazla bilgi için www.renishaw.com.tr adresini ziyaret edebilir ve 0216 380 92 40 nolu 
telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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Prof. Dr. I.S. Jawahir,
Kriyojenik Soğutma Yöntemi’ni anlattı
Kentucky Üniversitesi, Sürdürülebilir İmalat Enstitüsü Direktörü, Makine Mühendisliği (Kentucky, ABD) Öğretim Üyesi, 
Machining Science and Technology: An International Journal  ve International Journal of Sustainable Manufacturing 
dergilerinin baş editörü, Amerikan Makina Mühendisleri Odası (ASME), “Uluslararası Üretim Mühendisliği Akademisi” 
(CIRP) ve Amerikan İmalat Mühendisleri Odasının (SME)  Şeref Üyesi olan Prof. Dr. I.S. Jawahir,  TÜBİTAK Konuk 
Bilim İnsanı Programı kapsamında, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kaynak’ın davetlisi olarak 
ülkemize gelmiş ve başta Marmara Üniversitesi olmak üzere; Atılım Üniversitesi, GE-Havacılık, Kale Havacılık’ta 
seminerler vermiştir. 
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Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsünde 18 Mayıs 2015 tarihindeki 
“Havacılıkta Kullanılan Malzemelerin 
Yüzey Karakteristiklerinin Kriyojenik 
İmalat Prosesleriyle İyileştirilmesi” 
başlıklı  seminerde Profesör Jawahir,  
talaşlı imalat proseslerinde kriyojenik 
soğutma (sıvı azot ile soğutma) yön-
teminin kullanımı konusunda kapsamlı 
bilgiler vermiştir. Kriyojenik soğutma 
ile yapılan talaşlı imalat sürecinin farklı 

açılardan değerlendirildiğinde imalata 
katkı sağladığını ifade eden Profesör 
Jawahir, bunların imalat süreci, ürün 
kalitesi ve imalatın çevresel etkisi old-
uğunu ifade etmiştir. Kriyojenik soğut-
ma yönteminin imalat sürecine katkısı 
olarak özellikle kesici takım ömrünü 
kayda değer şekilde artırdığına vurgu 
yapmıştır. İş parçası yüzey ve yüzey altı 
özelliklerinin iyileştirilmesi konusunda 
da kriyojenik yöntemin oldukça başarılı 

bir performans gösterdiğini ifade eden 
Jawahir, ayrıca kriyojenik soğutma 
yönteminin talaşlı imalatta uygulanması 
ile kesme sıvısı kullanımına olan ihtiyaç 
ortadan kalktığından, kesme sıvılarının 
geri dönüşümü, filtrelenmesi gibi ilave 
süreçlerede ihtiyaç duyulmayacagını 
ifade etmiştir. Profesör Jawahir verdiği 
seminerde Ti6Al4V, Inconel 718, Al 7075, 
NiTi gibi farklı havacılık malzemelerinin 
talaşlı imalatında kriyojenik soğutmanın 
sağladığı katkılar konusundada örnekler 
sunmuştur.  Marmara Üniversitesi’nde 
verilen seminere başta Marmara Üniver-
sitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri  
olmak üzere, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniver-
sitesi, Düzce Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniver-
sitesi ve Yalova Üniversitesi gibi ülke-
mizdeki farklı üniversitelerden öğretim 
üyeleri ve araştırmacılar katılmışlardır. 
Ayrıca Nikken Kesici Takımlar, Alp 
Havacılık, DMG Mori, İhlas Ev Aletleri, 
Sandvik Kesici Takım, Tezmaksan gibi 
firmaların temsilcileri de katılmışlardır. 
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Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın 
haberine göre Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye 
Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
2015-2018’de, Türkiye’nin hedef bölgesi 
Avrasya ve Afrika olarak belirlendi. 2011- 
2014 arasında uygulanan stratejinin ye-
rine geçen yeni Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı’nda, stratejik hedefler; “Sanayide 
bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma 
değerli yerli üretimin geliştirilmesi”, 
“Kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil 
ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün 
sağlanması” ve “Sosyal ve bölgesel geliş-
meye katkı sağlayan ve nitelikli işgücüne 
sahip sanayinin oluşturulması” olarak 
belirlendi. Yeni strateji belgesinde önceki 
dönemde “orta ve yüksek teknolojili 
ürünlerde Avrasya’nın üretim ve tasarım 
üssü olmak” ifadesi Afro-Avrasya olarak 
değiştirildi. Yeni strateji belgesinin eylem 
planında da önemli teşvikler öngörüldü.
Bunlar arasında en önemlilerden biri, 
ülkenin uygun ve öncelikli sayılan yerle-
rinde büyük sanayi yatırımları için “Büyük 
Sanayi Yatırım Bölgeleri” kurulması 
dikkat çekti. Kamu alımları uzun vadeli 
perspektifle planlanarak, yerli üretim 
yatırımları yapılmasının önü açılacak. 
Orta ve ileri teknoloji yatırımları ile 
yüksek miktarlı ithalatı yapılan ürünlerin 
yerli olarak üretimi amacıyla yapılacak 
yatırımlara ek teşvikler verilecek. Bu 
planlardan bazıları hayata geçirildi. 
Eylem planındaki teşviklerde, firmaların 
orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün 
üretimine odaklanması amacıyla yatırım 
destek programları başlatılması öngö-
rüldü. Bu çerçevede, yurtdışından alınan 
test ve muayene hizmetlerinin ülke içinde 
yapılabilmesi için akredite laboratuvar 
ve test merkezi yatırımlarına destek ve-
rilecek. İthal bağımlılığı yüksek olan ara 
malların yatırımlarına ek teşvikler veril-
mesi planlandı. Kamu alımlarına yönelik 
daha fazla yerli katkı sağlamak amacıyla, 

uzun vadeli alım planlarının yapılması da 
planlandı. Böylece, bu ürünlere yönelik 
yatırım yapmak isteyen işletmelerin 
plan yapması kolaylaştırılacak. Eylem 
planında, organize sanayi bölgeleri ile 
küçük sanayi sitelerine verilen kredi-
lerin iyileştirilmesi ile bu tür bölgelerin 
kuruluş aşamasında kolaylık sağlamak 
amacıyla kamulaştırma yapılmasının 
gerekli olduğu hallerde kamulaştırma 
desteği verilmesi plana girdi. 
KOBİ’lerin birleşmelerinin desteklenmesi, 
teknoloji yoğun ürünlere geçebilmelerini 
teminen üniversiteler ile işbirliğinin mali 
olarak desteklenmesi de planda yer aldı. 
Bu eylemler, hükümet tarafından açık-
lanan “Öncelikli Dönüşük Programında” 
da yer bulmuştu. Deneyim paylaşımı ve 
eğitim kalitesini yükseltmek için, patent 
sayısı, ürün geliştirme ve sanayi uygu-
lama projeleri akademik yükselme kriter-
leri arasında yer alması öngörüldü. 

Amaç:
Rekabet edebilirlik yüksek katma değer 
Yeni Sanayi Stratejisi’nde amaç bir önce-
ki ile aynı olarak korundu. Buna göre, sa-
nayi stratejisinin amacı; “Türk sanayisinin 
rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin 
yükseltilerek, dünya ihracatından daha 
fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek 
katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin 
üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı 
zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir 
sanayi yapısına dönüşümünü hızlandır-
mak” olarak belirlendi. 

Hedefler:
Bilgi ve teknoloji yerli üretim,
yeşil ekonomi 
Sanayi stratejisindeki hedefler de yeni-
den belirlendi. Yüksek teknolojili ürünlere 
geçiş önceliği korundu ama vurgularda 
farklılıklar yapıldı. Belge için üç stratejik 
hedef belirlendi. 
“Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yük-
sek katma değerli yerli üretimin gelişti-

rilmesi” hedefine yönelik belgenin çeşitli 
yerlerinde yapılan yorumlarda, Türkiye’de 
sanayinin GSYH içindeki payının çok 
anlamlı bir şekilde değişmediği hatırlatı-
larak, “Hizmetler sektörünün payı diğer 
sektörlere göre yıllar itibariyle daha fazla 
artış göstermiştir. 
Sanayi sektörünün payının kademeli 
olarak artırılması ise uzun dönemli ve 
yüksek oranlı sürdürülebilir bir büyü-
menin sağlanması açısından son derece 
önemlidir” denildi. Sanayinin teknolojik 
durumuna ilişkin olarak ise belgede, 
2003- 2012 yılları arasında düşük 
teknoloji grubuna giren malların imalat 
sanayiindeki payının yüzde 47’den yüzde 
39.1’e düştüğü, ortanın altı ve ortanın 
üstü teknoloji grubuna giren mallarda 
payın yüzde 47.4’ten yüzde 57.3 oranına 
yükseldiği belirtildi. Yüksek teknolojili 
ürünlerin payının ise yüzde 5.7’den yüzde 
3.5’e gerilediği, bunun nedeni olarak ise 
orta ve düşük teknolojili ürünlerdeki üre-
tim artışının, yüksek teknolojili ürünler-
den daha hızlı artması olarak gösterildi. 
Belgede, düşük teknolojili ürünlerden 
orta teknolojiye geçişte başarı sağlandığı, 
yüksek teknolojiye geçiş için de benzeri 
bir yaklaşım gerektiği belirtildi. Yüksek 
teknolojili yerli üretimin geliştirilmesi 
hedefine yönelik olarak ise büyümedeki 
teknolojinin payının hesaplandığı toplam 
faktör verimliliğinin kriz yılları dönemini 
kapsayan 2007-2012 yılları arası orta-
lama artış hızının yüzde -0.5 (eksi 0.5) 
olduğu belirtilen belgede, “Söz konusu 
dönemde, imalat sanayinde büyük ölçekli 
firmalardan kaynaklanan bir verimlilik 
artışı yaşanmıştır. Büyük ve küçük ölçekli 
firmalar arasındaki yüksek verimlilik 
farkı ise devam etmiştir” denildi.

Türkiye, Avrasya ve Afrika’yı sanayi 
gelişiminde hedef seçti
Üretim ve tasarım üssünde hedef bölge Avrasya’ya, Afrika da eklendi. 
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Diğer stratejik hedefler, kaynakların 
daha etkin kullanıldığı, rekabetçi ve yeşil 
bir sanayi yapısına dönüşüm ile sosyal 
ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayan, 
nitelikli işgücüne sahip bir sanayinin 
oluşturulması olarak belirlendi. 
Yatay politika alanlarına “Yeşil Sanayi” 
girdi  Ana hedeflere bağlı olarak düzen-
leme çerçevelerinin belirlendiği 8 politika 
alanında (yatay politika alanları) ise bir 
önceki belgede bulunanlar büyük ölçüde 
korundu. Yeni belgede, “Çevre” alanı 
yerine “Yeşil Sanayi” alanı yer alırken, 
“Firmaların teknolojik gelişimi” alanı ye-
rine ise “Sanayide teknolojik dönüşüm” 
başlığı geldi. Diğer alanlar olan “Yatırım 
ve iş ortamının iyileştirilmesi”, “Ulusla-
rarası ticaret ve yatırımlar”, “Beceriler ve 
insan kaynağı”, “KOBİ’lerin finansmana 
erişimi”, “Altyapı sektörleri” ve “Bölgesel 
gelişme” başlıkları korundu.
Yeni sanayi strateji belgesi kapsamında 
politika ve eylemler strateji belgesinde 
yeni politika ve eylemlere de yer verildi. 
Bunlardan bazıları şöyle:  Yatırım ve iş 
ortamının iyileştirilmesi: Para, maliye ve 
teşvik politikalarının uygulanmasında 
kaynakların üretken alanlara yönlendiril-
mesi konusu öncelikli olarak ele alına-
cak. Gelir politikaları ekonomik ve sosyal 
politikalarla uyumlu, reel ekonomiyi des-
tekleyecek, istihdam ve yatırımları teşvik 
edecek, sermaye birikimi ve tasarrufları 
güçlendirecek ve iş yapma ortamını iyi-
leştirecek şekilde geliştirilmesi konusun-
da çalışılacak. Yatırımın her safhasında 

ulusal ve uluslararası yatırımcıların kar-
şılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik 
sorunları belirleyerek bunlara çözüm 
üretilecek, özel sektör faaliyetlerini 
güçlendirerek iş ve istihdam imkanları-
nın yaratılması ve ihracat odaklı üretimin 
artırılması desteklenecek, kamu kurum 
ve kuruluşları ile çeşitli platformların 
gündeminde bulunan yatırım ortamıyla 
ilgili konuların kamu-özel sektör işbirliği 
çerçevesinde ele alınmasına ve yatı-
rım ortamının iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalara devam edilecek.  Uluslara-
rası ticaret ve yatırımlar: AB ülkelerinin 
Türkiye’ye karşı anti-damping, anti-süb-
vansiyon ve korunma önlemlerine karşı 
mücadele sürecek. Gümrük Birliği daha 
etkin hale getirilerek AB ülkelerindeki 
pazar payımızın artırılmasına, AB ile 
ticaret ve yatırım ilişkilerimizin güç-
lendirilmesine önem verilecek. Hizmet 
sektörü ihracatına daha fazla önem ve-
rilecek. Türkiye’den yurtdışına yapılacak 
yatırımlar yerel dağıtım zincirlerine etki 
etme, coğrafi fırsatları değerlendirme 
niteliklerini taşıyacak. Yurtdışı yatırımlar 
için “Yurtdışı Yatırım Strateji Belgesi” 
hazırlanacak. “Yatırımların Karşılıklı Teş-
viki ve Korunması Anlaşması” ile “Çifte 
Vergilendirilmenin Önlenmesine İlişkin 
Anlaşma”ların yapıldığı ülkelerin sayısı 
hızlı bir şekilde artırılacak. 
KOBİ destek programları: KOBİ’lerin ulus-
lar arası pazarlama destekleri devam 
edecek.  Beceriler ve insan kaynakları:  
Mesleki eğitime yönelik mevcut uygula-

malar devam edecek. Sektörel öncelikler 
belirlenecek.  KOBİ’lerin finansmana eri-
şimi: Faizsiz finansman araçları yaygın-
laştırılacak, çeşitlendirilecek ve tanıtıla-
cak. Girişim sermayesi, bireysel katılım 
sermayesi, Kredi Garanti Fonu, mikro 
kredi uygulamaları ve sermaye piyasası 
imkânları geliştirilerek, KOBİ ve girişim-
cilerin finansmana erişimi kolaylaştırı-
lacak. Az gelişmiş bölgelerde KOBİ’lerin 
kurulmasını ve geliştirilmesini sağlayıcı 
kefalet politikaları geliştirilecek. Birey-
sel Katılım Sermayesi (BKS) sisteminin 
güçlenmesine yönelik çalışma yapılacak.  
Sanayide teknolojik dönüşüm: Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetlerinde özel sektör odaklı, 
çıktıların ticarileşmesine odaklanılacak. 
Ar-Ge teşviklerinde önceliklerle uyumlu 
ve sonuçları izlenilebilir projelere ağırlık 
verilecek.  Altyapı sektörleri: Kamu 
sahipliğinde kalacak elektrik iletimi 
ve yine kamu elinde kalmasına karar 
verilen HES’lere yatırımlar sürdürülecek. 
2023 hedefleri kapsamında da yer alan 
yeni lojistik merkezlerinin kurulmasına 
yönelik çalışma hızlandırılacak.  
Sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri: 
Kümelenme ve demiryollarına bağlantı-
ları desteklenecek. 
Yeşil Sanayi: Sanayi işletmelerinin üre-
tim süreçlerinde minimum kaynak tüke-
timi ve minimum atık üretimi prensibine 
dayalı eko-verimlilik/temiz üretim özen-
dirilecek. Kaynakları verimli kullanan 
uygulamalar/ işletmeler desteklenecek.
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ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) ve 
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliği 
ile 22-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında, 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Beylik-
düzü’nde düzenlenen İstanbul Autoshow 
2015’te, 27 yeni model Türkiye’de ilk kez 
tanıtıldı. Bu yeni modellerin 2 tanesi ise 
dünyada ilk kez İstanbul Autoshow’da 
tanıtıldı. TÜYAP’ta, 14 salon ve top-
lam 120.000 metrekare kapalı alanda 
düzenlenen Autoshow 2015’te otomobil 
tutkunları, dünyanın yeni harikaları olan 
son model otomobillerle buluştu.
Türkiye’nin ve otomotiv sektörünün yurti-
çi ve yurtdışındaki itibarına ve bilinirliğine 
katkı sağlayan en önemli etkinliklerden 
birisi olan İstanbul Autoshow, bu yıl “ha-
rikalar diyarı” konsepti ile ziyaretçilerini 
karşıladı. Konsept, otomobil markalarının 
artık fuarları sadece yeni modellerini 
sergileyecekleri bir alan olarak değil, aynı 
zamanda geleceğin teknolojilerini tüketici 
ile tanıştırmak için bir platform olarak 
da gördüğü gerçeğinden yola çıkarak 
geliştirildi. Fuarlarda sergilenen ‘acaba 
gerçeğe dönüşür mü, çok mu fütüristik?’ 
diye düşünülen bir teknolojinin kısa süre-
de satışa sunulan modellerde yer alması 
artık şaşırtıcı değil. Son dönemde yeni 
teknolojilerin hayata geçme süresi de 
oldukça kısaldı ve birkaç yıl önce hayal 
olan özellikler hızlıca gerçeğe dönüşebi-
liyor. Bu yaklaşımla geliştirilen ‘harikalar 
diyarı’ konsepti kapsamında sergilenecek 
otomobiller de ‘dünyanın yeni harikaları’ 
olarak tanımlandı. 
İstanbul Autoshow 2015, TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi Beylikdüzü’nde, 120.000 
metrekare kapalı ve 25.000 metrekare 
açık olmak üzere toplam 145.000 met-
rekarelik fuar alanında gerçekleştirildi. 
Gerek katılımcı gerek ziyaretçi profiliyle 
dünyanın en önemli otomobil fuarları 
arasında yer alan İstanbul Autoshow, 

hem yaratıcı konseptiyle hem de marka-
larıyla bu yıl da ziyaretçileri büyüledi.
21 Mayıs’ta basın ve VIP açılışı yapılan 
fuar, 22-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
ziyaretçilere açık olarak gerçekleşti. Oto-
mobil markaları en dikkat çekici standla-
rı, organizatörler ise en keyifli etkinlikleri 
sundu. İlk günden bu yana sürekli gelişen 
ve büyüyen İstanbul Autoshow, bugün 
sadece Türkiye’nin değil, Avrupa ve Orta-
doğu’nun en büyük otomobil fuarlarından 
biri... İstanbul Autoshow, 2006 yılında 
Uluslararası Otomotiv Üreticileri Derneği 
OICA tarafından Uluslararası Otomotiv 
Fuarları Takvimi’ne alındı ve resmi olarak 
dünyaca kabul gören bir fuar haline geldi. 
Otomotiv fuarları içinde belli bir düzeye 
ve kaliteye ulaşanların alındığı takvi-
me girebilmiş olmak, Türkiye otomotiv 
sektörünün uluslararası alandaki prestiji 
açısından da son derece önemli...
İstanbul Autoshow 2015’in ana spon-
sorluğunu Shell, ulaşım sponsorluğunu 
Continental, etkinlik sponsorluğunu Çelik 
Motor Filo, hizmet sponsorluğunu Gene-
rali Sigorta ve medya sponsorluğunu ise 
Doğan Burda Medya Grubu üstlendi.     

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. 
Hakkında 
1979 yılında kurulan TÜYAP Tüm Fu-
arcılık Yapım A.Ş. 1996 yılında hizmete 
giren TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
katılımcı ve ziyaretçilere 120.000 met-
rekare kapalı ve 25.000 metrekare açık 
olmak üzere toplam 145.000 metrekare 
fuar alanında, uluslararası standartlarda 
hizmet sunuyor. Tüyap Fuarcılık Gru-
bu, bugüne kadar yurtiçinde 1.397 ve 
yurtdışında 36 ülkede 158 olmak üzere 
toplam 1.555 fuar düzenledi. 97 ülkeden 
263.177 katılımcı kuruluşa, 165 ülkeden 
42.521.243 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 
14 sergi salonu, uluslararası standartta 
teknik alt yapı, gelişmiş hizmet donanımı, 

550’nin üzerinde insan kaynağı ile TÜYAP, 
İstanbul, Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır 
ve Samsun’da sahibi olduğu fuar alan-
larında, 2014’te 110 fuar düzenleyerek, 
4 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği 
yaptı. TÜYAP, uluslararası standartta 
teknik alt yapı olarak pnömatik sistem, 
8 - 10 bar basınçlı hava sistemi, su, atık 
su sistemi, 28.800 kVA/h elektrik gücü, 
11.090 kVA/h jeneratör gücüne sahip. Ke-
sintisiz telefon, faks ve kablosuz internet 
erişimi olan fuar alanında ayrıca, toplam 
etkinlik alanı 8.000 metrekare olan servis 
binası, 750 kişiye kadar değişen kapasi-
tede çok amaçlı 28 adet farklı ölçülerde 
toplantı salonu, tam ofis donanımlı basın, 
özel protokol ve yönetim odaları, 10.000 
metrekare kongre ve hizmetler bölümü 
bulunuyor. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 
Hakkında
1987 yılında, tümü Avrupa otomobil 
markalarının Türkiye Mümessili olan 5 
firmayı temsil eden 10 iş adamı/yönetici 
girişimci tarafından kurulan Otomotiv 
Distribütörleri Derneği’nin 2015 yılı 
itibariyle 45 uluslararası markayı temsil 
eden 29 üyesi bulunmaktadır. ODD, 
sektörün gelişmesine yardımcı olacak 
şekilde misyonu doğrultusunda çalış-
malar yapmaktadır. Dernek faaliyetleri, 
istatistiklerin oluşturulması, ilgili kurum 
ve üyelerle paylaşılması, mevzuat çalış-
malarında kamu kuruluşlarına istişari 
katkı sağlanması, otomotiv fuarlarına 
destek verilmesi şeklinde sürmektedir. 
Fuarların otomotiv sektörünün geniş 
kitlelere tanıtımını sağlamadaki yararı-
nı gören ve sektörün sürekli gelişimini 
hedefleyen Derneğin çabaları ile İstanbul 
Autoshow Fuarı, 2006 yılından itibaren 
OICA’nın Uluslararası Fuarlar takvimine 
kabul edilmiştir.
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Otomotivin ‘Harikalar Diyarı’
İstanbul Autoshow 2015’te
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22-31 Mayıs’ta düzenlenen İstanbul Autoshow 2015’te, otomobil tutkunları 
“dünyanın yeni harikaları” ile buluştu. İstanbul Autoshow 2015’te 2’si dünya lansmanı olmak üzere 27 yeni 
model Türkiye’de ilk kez tanıtıldı.



HEXAGON 
METROLOGY
WLS qFLASH 
Kompakt Beyaz Işık Ölçüm Sistemi
Flaşlar her yerde çakar: Hexagon Metrology’nin WLS qFLASH 
ürünü; 3D ölçümleri en kısa sürede gerçekleştiren, raporlayan 
ve kullanımı en uygun şekilde sayısallaştıran, temassız ölçüm 
yapan çok yönlü ve yetenekli bir sistemdir. Cihaz aynı zamanda 
hafi f, sağlam ve kullanımı kolaydır. Parça üzerinde ultra-portatif 
ölçümler veya doğrudan kök neden analizi için elde ve tripod 
üzerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ücretsiz demo için lokal yetkilimize ulaşın:
www.hexagonmetrology.com.tr
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IDEF’15, 12. Uluslararası Savunma Sanayii 

Fuarı açılışı TÜYAP Fuar ve Kongre Mer-

kezi’nde gerçekleştirildi. Açılış nedeniyle 

düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı İs-

met Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgene-

ral Necdet Özel,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Fikri Işık, yerli-yabancı konuklar ve 

çeşitli ülkelerin askeri temsilcileri katıldı.

“Dünyada saldırganlar oldukça, savunma 

için hazır olmak mecburiyettir”

Fuar açılışında konuklara hitap eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarın adını 

da hatırlatarak, “Bu fuarın adı savunma 

sanayii fuarı. Ülkenizi, vatanınızı, insanınızı 

savunmak; bunun için her türlü tedbiri 

almak hem hakkımız, hem de görevimiz. 

Bu imkanların başka toplumların hakları-

nın gaspı için kullanılması bizim asla kabul 

etmeyeceğimiz bir davranış. Dünyada 

saldırganlar oldukça savunma için hazır 

olmak bir mecburiyettir. Biz savunma 

sanayimizi sadece kendimiz için değil aynı 

zamanda dostlarımız, kardeşlerimiz için 

de güçlendiriyoruz. Bilgi ve tecrübeleri-

mizi dostlarımızın istifadesine sunuyoruz. 

Sadece ürün satmanın peşinde değiliz. 

Biz uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak 

projeler geliştirmeyi de hedefliyoruz” 

ifadelerini kullandı.

“Milli savaş uçağı tasarımı devam ediyor”

Türkiye’nin milli savunma sanayisindeki 

gelişimini son dönemde katıldığı projelerin-

den örnekler vererek anlatan Erdoğan, “16 

Mart’ta Aselsan Gölbaşı yerleşkesinde Radar 

Merkezi’nin açılışına katıldım, Gebze’de Türk-

sat 6A projesinin imza törenine şahitlik ettim. 

Atak helikopterlerimizin teslim töreninde 

yer aldım. Milgem Büyükada gemimizin 

teslim töreninde bulundum. Hürkuş uçağının 

hangardan çıkış törenine katıldım. Ana 

muharebe tankımız Altay ile ilgili çalışmalar 

son aşamaya geldi. İnsansız hava uçakları 

konusunda birçok proje yürütüyoruz. Milgem 

Heybeliada gemimiz tamamlanıp hizme-

te girmişti, Burgazada gemimizin inşası 

sürüyor. Yüze yakın askeri gemi ve karakol 

botu tersanelerimizde üretilerek deniz kuv-

vetlerimize ve sahil güvenliğe teslim edildi. 

Milli savaş uçağı tasarımı ile ilgili çalışmalar 

devam ediyor. Askerimizi mayın tehdidinden 

koruyan kirpi araçlarından 614 adedi TSK’ya 

teslim edildi. Seyir füzeleri, güdümlü roketleri 

kendimiz üretir hale geldik. Uydu sistemleri-

nin üretim yayında bir uydu fırlatma merkezi 

kurma çalışmalarını devam ettiriyoruz. Alçak 

ve orta irtifa hava savunması için üretilen 

hisar füzelerinin denemeleri başarı ile so-

nuçlandı. Milli piyade tüfeği üretimi projesini 

de tamamlamış bulunuyoruz” ifadelerini 

kullandı.

“Savunma sanayiinde yeni hedefimiz 

‘özgün tasarım’”

Savunma sanayiinde Türkiye’nin yeni 

hedefini de açıklayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Hazır alımdan ortak üretime, 

oradan da kısmi tasarım aşamasına gelen 

savunma sanayimizde bundan sonraki 

hedefimiz özgün tasarımdır. Sanayi ve 

teknoloji atılımlarımız elbette sadece 

savunma sanayii ile sınırlı değil. Yerli çip 

üretiminden, yerli otomobile kadar geniş 

bir yelpazeden çalışmalar sürüyor. Türkiye 

önümüzdeki dönemde daha hızlı büyüye-

rek inşallah hedeflerine ulaşacak.” dedi.

Fuarda çok sayıda ürün sergilendi

Kara, Deniz, Havacılık ve Uzay, Ulaşım, 

Lojistik Destek Faaliyetleri, Levazım 

malzeme araç ve gereçlerinin sergilendiği 

fuarda, aralarında ana muharebe tankla-

rı, insansız hava araçları (İHA), Roket ve 

Güdümlü füzeler, Torpidolar ve Torpido 

Savunması, Radar (RF) İkaz Sistemleri, 

Eğitim ve Simülasyan sistemleri, Kara 

taşıtları, Elektronik Harp, İstihbarat ve İle-

tişim Sistemleri ve hafif ve ağır silahların 

da aralarında bulunduğu çok sayıda ürün 

sergilendi.

ASELSAN’ın yeni geliştirdiği karşı 

savunma torpidosu

Savunma teknolojileri alanında Türki-

ye’nin en büyük kuruluşu olan ASELSAN, 

geliştirilen harp sistemlerinin yanı sıra 

tekerlekli ve paletli kara platformlarının 

temelde zırhlı tanklara karşı savunması-

nı sağlamak üzere geliştirilen yeni nesil 

tanksavar füze sistemini ilk defa sergiledi. 

ASELSAN, yeni geliştirdiği Torpido Karşı 

Savunma Torpidosu (TORK) ile tekerlekli 

ve paletli kara platformlarının temelde 

zırhlı tanklara karşı savunmasını sağla-

mak üzere geliştirmiş olduğu yeni nesil 

tanksavar füze sistemini ziyaretçilerle ilk 

kez buluşturdu.

Savunma sanayii devleri IDEF’15’teydi
IDEF’15, 12. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. 
Erdoğan, “Dünyada saldırganlar oldukça savunma için hazır olmak bir mecburiyettir” dedi.

46 Mayıs - Haziran 2015





USET kabiliyetlerini sergiledi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın seçimi 

olan İnsansız Hava Aracı “ANKA” Sistemi, 

Hedef Uçak Sistemleri TURNA ile ŞİMŞEK 

sergilenirken, uydu bölümünde, 2012 

Aralık ayında uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 

uydusunun yeterlilik modeli, TÜRKSAT 6A 

ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan 

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Mer-

kezi (USET) kabiliyetleri sergilendi.

HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri

TUSAŞ’ın uçak bölümünde iki uçakla test-

leri devam HÜRKUŞ’un Mock-up’ı yanında, 

helikopter bölümünde ise Türk Silahlı Kuv-

vetleri’nin envanterine girmiş Türkiye’nin 

gururu, T129 ATAK Helikopteri sergileniyor. 

ROKETSAN, Teber adını verdiği Lazer/

Gps/Ins güdüm kitli Mk-81/82 ürününü 

sergiledi.

Rus devlet silah ihracat şirketi Roso-

boronexport, fuarda 215 askeri araç ve 

teçhizatını sergiliyor. Rosoboronexport’un 

fuar alanındaki standında özellikle Be-200 

amfibi uçakları, Ka-226 ve Ka-31 çok 

amaçlı helikopterleri, tanklar ve sahil 

güvenlik gemileri dikkat çekti.

Dünyanın dört savunma fuarından biri

1993 yılından itibaren iki senede bir tekli 

yıllarda icra edilmekte olan IDEF Ulusla-

rarası Savunma Sanayii Fuarı, katılımcı 

ülkeler arasında dostluk ve işbirliğinin 

geliştirilmesinde büyük bir rol oynamak-

tadır. Savunma sanayii ile doğrudan ve 

dolaylı ilişkili tüm sanayi dallarını kap-

samakta olan IDEF, ülkemiz için olduğu 

kadar, diğer katılımcı ülkeler ile savunma 

sanayii şirketleri için de önemli bir tanıtım 

merkezi ve uluslararası pazar konumun-

da. Katılımcı ülke, heyet ve firma sayısını 

yıllar itibariyle artıran IDEF, bölgenin birinci 

fuarı ve dünyanın en büyük dört savunma 

sanayi fuarından biri konumunda.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından açılışı gerçekleştirilen Uluslara-

rası Savunma Sanayi Fuarı “IDEF’15” sona 

erdi. 53 ülkeden 781 firma ve firma temsil-

cisinin katılımı ile 4 gün süren IDEF’15’i 76 

ülkeden 123 heyet, 1 uluslararası kuruluş ve 

493  heyet üyesi ziyaret etti.  Fuarda, tedarik 

makamları, katılımcı firmalar ve yabancı he-

yetler arasında gerçekleşen 2230 randevulu 

görüşme ile önemli ticari bağlantılar

kuruldu. İki yılda bir yapılan ve bu yıl 

12’ncisi düzenlenen IDEF’15’in ardından bir 

sonraki fuar, 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde 

TÜYAP’ta gerçekleşecek.
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EMO Milano 2015’i Türkiye’de tanıtmak adına, İtalya Başkonsolosluğu 

Ticari İlişkileri Geliştirme Bölümü’ne bağlı İtalyan Dış Ticaret ve Tanı-

tım Ajansı ve UCIMU (İtalyan Takım Tezgahları Metal İşleme Teknoloji-

leri Birliği ) işbirliği ile İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo’nun katılımıyla 

14 Mayıs’ta İtalyan Konsolosluğu Palazzo Venezia’da basın lansmanı 

gerçekleşti.Konuşmacılar arasında İstanbul Ticaret Ajansı Müdürü 

Ferdinando Pastore, İtalya Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo yer 

aldı. EMO Milano 2015 tanıtımını UCIMU Yönetim Müdürü Andrea 

Carosso üstlenirken, İtalyan Sanayii Tanıtımını UCIMU Pazarlama 

Müdürü Alberto Nicolai gerçekleştirdi. Konuşmacılar arasında Makina 

İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri Nail Türker de yer aldı.

Sektörün gözü kulağı EMO Milano 2015’te 

EMO Milano 2015 bu yıl “Üretimde Zeka” sloganıyla kapılarını açacak. 

Metal işleme teknolojileri ve makineleri konusunda dünyanın en 

önemli fuarı niteliğindeki EMO Fuarı; 05- 10 Ekim 2015 tarihleri ara-

sında İtalya’nın Milano kentinde düzenlenecek.Dünyanın çeşitli ülkele-

rinden katılacak üretim uzmanları, maliyet baskısı, verimlilik, çevresel 

etkenler ve üretim maliyeti konularında yaşanan sorunlara cevap 

arayacaklar. Küresel pazarda bulundukları noktayı korumak ve şir-

ketlerini uluslararası pazarda aranılan firma haline getirmek isteyen 

şirket yöneticileri, fuarda yerlerini şimdiden ayırtmış durumdalar.Son 

20 yıl içinde, dünya çapında, makine tüketiminin yüzde 70 oranında 

arttığı ve üretimin yarıdan fazlasının ihraç edildiği düşünüldüğünde, 

yeni iş ortaklıkları kurmak isteyen Türk firmalarının da yer almasının 

faydalı görüldüğü EMO Milano 2015’e kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

Küresel pazarda, sektöre dair son yenilikleri takip etmenin yanın-

da, kurulacak yeni iş bağlantıları, şirketlerini uluslararası ölçekte 

büyütmek isteyen tüm firmalar için büyük bir fırsat ortamı sunacak.

Kesme ve şekillendirme makineleri, hassas ölçüm aletleri, bilgisa-

yar teknolojileri, endüstriyel elektronik malzemeleri ve aksesuarları 

ile temel imalat teknolojilerine yönelik tüm yeniliklerin yakından 

takip edilebileceği organizasyon metal ve metal işleme sektörünün 

buluşma platformu olarak da adlandırılmaktadır.Uluslararası Metal 

İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı EMO Milano 2015’in, 120 bin 

civarında yerli ve 15 bin üzerinde yabancı profesyoneli ağırlaması 

beklenmektedir. 270 bin m2’lik alanda kurulacak olan fuara Amerika 

Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere 

gibi makine üretiminde dünyanın lider ülkelerinden yaklaşık bin 500 

firma ürünlerini sergileyecektir. EMO Fuarı’nın iki yılda bir dönüşümlü 

olarak Milano ve Hannover’de yapılması organizasyona olan ilgiyi 

sürekli artırıyor.5-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Fieramilano’da 

gerçekleşecek dünya metal işleme fuarı EMO MILANO 2015, özel bir 

alanı katkı maddesi üretim teknolojilerine ayıracak.

Sektör EMO 
MILANO 2015’i 
bekliyor
EMO 2015 Fuarı, 5-10 Ekim tarihleri arasında kapılarını 
Milano’da açacak. 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan Anadolu Harikalar Diyarı için-
deki Bilim Merkezi’nde inceleme yapan 
Işık, gelecek nesilleri kendi değerleriyle 
yoğrulmuş, bilim sevgisiyle yetişmiş, giri-
şimcilik, verimlilik ruhuna sahip kuşaklar 
olarak yetiştirmek istediklerini ifade etti. 
Bilim sevgisini, Türkiye’nin geleceğini 
teminat altına almak adına olmazsa 
olmaz bir unsur olarak nitelendiren Işık, 
“Özellikle bilim sevgisini aşılayamazsak 
ülkemizin geleceğinden endişe ederiz. 
Bilim sevgisini aşılamanın yolu da daha 
çocuk yaşta, çocuklarımızın benliğini 
bulmaya başladığı andan itibaren onları 
bilimle tanıştırmak, bilimi sevdirmek, 
bilimle iç içe büyümelerini sağlamakla 
olur. Bununla ilgili de pek çok projeyi ha-
yata geçiriyoruz ama en önemli projemiz 
bilim merkezleri projesi. Büyükşehirlerde 
başlattık. Belediyelerimiz binaları yapıp 
hazır hale getiriyor. Biz de TÜBİTAK ola-
rak bunların sergilerini temin edip buraya 
yerleştiriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz 

küçük yaştan itibaren gelip burada bilim-
le tanışıp bilim sevgisiyle yoluna devam 
ediyor” diye konuştu.
“Hedefimiz maksimum yeterlilik seviyesi-
ne ulaşmak”
En temel önceliklerinin çocukların bilim 
sevgisi kazanması olduğunu vurgulayan 
Işık, şöyle devam etti: “Bilimle haşır neşir 
olmadan bilim sevgisi kazanma imkanı 
yok. Biz de arzu ediyoruz ki yavruları-
mız küçük yaştan itibaren bilimle dost 
olsunlar. Bunun için bu bilim merkezleri-
ni hükümet olarak da bakanlık olarak da 
son derece önemsiyoruz. 2002’de 1 mil-
yar dolar için IMF’nin kapısında bekleyen 
Türkiye, bugün sadece bilim merkezleri 
için 1 milyar dolarlık kamu kaynağını 
harcıyor. Bu Türkiye’nin hangi noktaya 
geldiğinin çok önemli göstergesidir. 
İstiyoruz ki buralar, yaşayan merkezler 
olsun. Sadece sergileri getirip buraya 
koymakla işimizin bittiğini düşünmüyo-
ruz. Çocuklarımızın burayla ilgisi sürekli 
olsun. Belli periyotlarla çocuklarımız 

buraya gelmeyi ihtiyaç hissetsin. Bunu 
sağlamak için öncelikle TÜBİTAK olarak 
bilim ve teknoloji kulüplerimizi Türkiye 
çapında bütün okullarda destekleyeceğiz. 
Bütün okullarda bilim deneylerinin yapı-
labilmesi için basit düzenekleri okullara 
gönderecek çalışmayı yapıyoruz.
“İnanıyorum ki  ‘Biz de yaparız’ diyecekler”
Bilim ve teknoloji faaliyetlerinin müfreda-
tın önemli bir unsuru olması konusunda 
çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Işık, 
şunları söyledi: “İnanıyoruz ki bizim ecda-
dımızın bir dönem öncülüğünü yaptığı 
bilim ve teknolojiye çok önemli katkılar 
sağlayacak. Burada tarihte El-Cezeri’den 
El-Biruni’ye kadar bizim medeniyet 
değerlerimizin neler yaptığını çocuklar 
görerek öğrenecek. İnanıyorum ki ‘biz de 
yaparız’ diyecekler. En önemli hedefimiz 
de ‘Biz de yaparız’ dedirtebilmek. Bunun 
için hiçbir masraftan kaçınmıyoruz” 
ifadelerini kulandı.

Türkiye’nin teknoloji düzeyinin, orta-yük-
sek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğun-
laşması için üniversite ve sanayinin bir 
araya getirilmesi gerektiğinin altını çizen 
Işık, “Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliğini 
sağlamak için bugüne kadar 59 teknoloji 
geliştirme bölgesi ve 181 Ar-Ge merkezi 
kurduk. Bunun yanında üniversitelerin, 
34 teknoloji transfer ofisini destekliyoruz, 
TÜBİTAK ve KOSGEB olarak da binlerce 
Ar-Ge projesini destekledik, destekleme-

ye de devam edeceğiz” diye konuştu.
Işık, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinde-
ki engelleri ortadan kaldıracak, sıçrama 
yaptıracak ve bu işbirliğini kurumsal hale 
getirecek, Kamu-Sanayi-Üniversite Stra-
teji Belgesi’ni hazırladıklarını belirterek, 
şöyle konuştu:
“Geçen yıl 26 kalkınma ajansı bölgesinde 
sanayicilerin, öğretim üyelerinin, sivil 
toplum kuruluşlarının, kamu temsilcile-
rinin katılımlarıyla toplantı ve paneller 

düzenledik. Yaklaşık 12 bin kişiyle yapılan 
toplantılar sonucunda elde ettiğimiz ve-
rilerden hareketle, Kamu-Üniversite-Sa-
nayi işbirliğine yönelik bölgesel ve ulusal 
raporlar oluşturduk. Bu raporlardan ve 
ilgili bütün tarafların katılımıyla gerçek-
leştirilen çalıştaylardan yola çıkarak, 
‘Kamu-Sanayi-Üniversite Strateji Belge-
sini’ hazırladık. Kamu-Sanayi-Üniversite 
Strateji Belgesi, şu anda imzada, yakında 
yürürlüğe girecek.”
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”Hedefimiz maksimum yeterlilik 
seviyesine ulaşmak”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2002’de 1 milyar dolar için IMF’nin kapısında bekleyen Türkiye’nin, 
bugün sadece bilim merkezleri için 1 milyar dolarlık kamu kaynağını harcadığını belirterek, “Bu Türkiye’nin hangi 
noktaya geldiğinin çok önemli göstergesidir” dedi.

Kamu-Sanayi-Üniversite Strateji Belgesi hazır
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğindeki engelleri ortadan 
kaldıracak, sıçrama yaptıracak ve işbirliğini kurumsal hale getirecek, Kamu-Sanayi-Üniversite Strateji Belgesi’ni 
hazırladıklarını bildirdi.
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Otomobil ve hafif ticari araç toplam pa-
zarı 2015 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 50,29 artarak 
173,248 olarak gerçekleşti.
Otomotiv Distiribütorlari Derneği’nden 
yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı üç ay-
lık dönemde 115.272 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti. 
Otomobil satışları, 2015 yılı Ocak-Mart 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 42,13 artarak 126.991 adete 
yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 89.347 
adet satış gerçekleşmişti. 
Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılı ilk 
çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 78,43 
oranında artarak 46.257 adete ulaştı. 
Geçen yıl aynı dönemde 25.925 adet satış 
yaşanmıştı.  2015 yılı Mart ayı otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı 83.302 adete 
ulaştı. 47.581 adet olan 2014 yılı Mart ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazar topla-
mına göre satışlar yüzde 75,07 oranında 
arttı.  2015 yılı Mart ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 63,11 artarak 61.676 adet olarak 
gerçekleşti.  2015 yılı Mart ayında hafif 
ticari araç pazarı 2014 yılının Mart ayına 
göre yüzde 121,37 artarak 21.626 adet 
seviyesine ulaştı. ODD’nin açıklamasında 
şu bilgiler verildi: “2015 yılı ilk üç aylık 
dönemde, 1600cc altındaki otomobil 
satışlarında yüzde 43,54, 1600-2000cc 

aralığında motor hacmine sahip otomobil 
satışlarında yüzde 18,26 ve 2000cc üstü 
otomobillerde yüzde 15,20 artış görüldü. 
2015 yılı üç aylık dönemde, 85kW altı 8 
adet, 121kW üstü ise 13 adet elektrikli 
otomobil satışı gerçekleşti. 
2015 yılı ilk üç ayında, otomobil pazarın-
da ortalama emisyon değerlerine göre 
en yüksek paya yüzde 42,75 oranıyla 
100-120 gr/km arasındaki otomobiller 
54.288 adet ile sahip oldu. 2015 yılı ilk üç 
aylık dönemde, dizel otomobil satışlarının 
payı yüzde 59,71’e gerilerken, otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 
46,77’ye yükseldi. 2015 yılı Ocak-Mart 
döneminde otomobil pazarı segmentinin 
yüzde 83,90’ı yine vergi oranları düşük 
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış ade-
tine yüzde 52,19 pay alan C (66.273 adet) 
segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre de-
ğerlendirildiğinde ise, en çok tercih edilen 
gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 
47,48 pay, 60.300 adet) oldu.Otomobil ve 
hafif ticari araç toplam pazarı 2015 yılı 
Ocak–Mart döneminde 173.248 adete 
ulaşarak, 2014 yılı aynı döneme göre baz 
etkisiyle yüzde 50,29 artış göstermiştir.
ABD Merkez Bankası’nın (FED) eko-
nomideki iyileşmeye paralel olarak, 
politika faiz artırma beklentisi, Avrupa 

Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomik 
toparlanmayı desteklemek amacıyla 
parasal genişlemeye devam etme kararı, 
Jeopolitik gelişmeler, TCMB’nin enflas-
yonla mücadele kararlılığı, Cari işlemler 
açığındaki gelişim,
Yapısal reformlara ait atılacak adımlar ve 
içerisinde bulunulan seçim süreci, etkili 
olacaktır. 2015 yılı otomotiv sektörü top-
lam pazarının 825-875 bin adet aralığın-
da gerçekleşeceği beklenmektedir. 
Türkiye Otomotiv pazarında 2015 yılı ilk 
üç aylık dönemde otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı 173.248 adet olarak 
gerçekleşti.  115.272 adet olan 2014 yılı 
aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç 
pazar toplamına göre satışlar yüzde 
50,29 oranında artış gösterdi. 
2015 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı 83.302 adet olarak 
gerçekleşti. 47.581 adet olan 2014 yılı 
Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pa-
zar toplamına göre satışlar yüzde 75,07 
oranında arttı. Otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama 
satışlara göre yüzde 42,61 artış gösterdi. 
Türkiye Otomotiv pazarında, 2015 yılı ilk 
üç aylık dönemde otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
42,13 artarak 126.991 adete yükseldi. 
Geçen sene aynı dönemde 89.347 adet 
satış gerçekleşmişti.

Otomotiv satışlarında büyük artış var
Otomotiv pazarı 2015 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,29 artış sağladı.
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2015 yılı Mart ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,11 
artarak 61.676 adete ulaştı. Geçen sene 
Mart ayında 37.812 adet satış gerçekleş-
mişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı 
ortalama satışlara göre yüzde 54,66 artış 
gösterdi. Türkiye Otomotiv pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 2015 yılı Ocak-Mart dö-
neminde geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 78,43 oranında artarak 46.257 adet 
seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı 
dönemde 25.925 adet satışa ulaşılmıştı. 
Hafif ticari araç pazarı 2015 yılı Mart 
ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
121,37 oranında artarak 21.626 adet 
seviyesine ulaştı. Geçen sene Mart ayında 
9.769 adet satış gerçekleşmişti. 

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı 
ortalama satışlara göre yüzde 16,70 arttı.
2015 yılı Ocak-Mart dönemi otomobil 
pazarı motor hacmine göre incelendiğin-
de, en yüksek paya yüzde 95,41 oranıyla 
yine 1600cc altındaki otomobiller 121.164 
adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 3,65 
pay ile 1600-2000cc aralığındaki oto-
mobiller ve yüzde 0,93 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2014 yılı aynı 
dönemine göre 1600cc altındaki otomobil 
satışlarında yüzde 43,54, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil 
satışlarında yüzde 18,26 ve 2000cc üstü 
otomobillerde yüzde 15,20 artış yaşandı. 
2015 yılı ilk çeyreğinde, 85kW altı 8 adet, 
121kW üstü ise 13 adet elektrikli otomo-
bil satışı gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Mart 
döneminde otomobil pazarı ortalama 
emisyon değerlerine göre incelendiğinde, 
en yüksek paya yüzde 42,75 oranıyla 100-

120 gr/km arasındaki otomobiller (54.288 
adet) ve ardından yine yüzde 28,87 pay 
ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 
(36.665 adet ) sahip oldu.  
2015 yılı Ocak-Mart döneminde dizel oto-
mobil satışları geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 36,14 oranında arttı. 2015 ilk 
çeyrek otomobil satış adetleri, 2014 yılı 
aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı 
yüzde 62,34’den yüzde 59,71’e (75.825 
adet) geriledi. 2015 yılı Ocak-Mart döne-
minde otomatik şanzımanlı otomobil satış 
adetleri 2014 yılı aynı dönemine göre yüz-
de 49,38 arttı. 2015 yılı üç aylık otomobil 
satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, 
otomatik şanzımanlı otomobil satışları-
nın payı yüzde 44,50’den yüzde 46,77’ye 
(59.390 adet) yükseldi. 
2015 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil 
pazarı segmentinin yüzde 83,90’ını yine 
vergi oranları düşük olan A, B ve C seg-
mentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. 
Segmentlere göre değerlendirildiğinde, 
en yüksek satış adetine yüzde 52,19 pay 
alan C (66.273 adet) segmenti ve ardından 
yüzde 30,89 pay ile B (39.224 adet) seg-
menti ulaştı.  2015 yılı Ocak-Mart dönemi 
kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, 
en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (yüzde 47,48 pay, 60.300 adet) 
oldu. Sedan otomobilleri yüzde 33,27 pay 
ve 42.251 adet satış ile H/B, yüzde 12,90 
pay ve 16.382 adet satış ile SUV otomobil-
ler takip etti.

2015 yılına ait görünüm
IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 
2015 Ocak ayı tahminlerine göre Dünya 
için 2015 yılı büyüme tahmininin yüzde 

3,5, 2016 yılı için ise yüzde 3,7 olduğunu 
görmekteyiz. Raporda, Dünyanın büyüme 
konusunda lokomotifi olan Amerika’daki 
büyüme hızının 2015 yılı için yüzde 3,6 ve 
2016 yılı için yüzde 3,3 olacağı beklen-
mektedir. Türk otomotiv ihracatı için son 
derece önemli yer tutan Avrupa içinde 
büyüme hızının 2015 yılında yüzde 1,2 
ve 2016 yılında da yüzde 1,4 seviyesinde 
olacağı tahmin edilmektedir. 
LMC Automotive, 2014 yılı 4. Çeyrek 
itibariyle 2014 yılı sonuçlarını ve 2015 yılı 
dünya otomotiv pazarı tahminlerini yayın-
ladı.  4. Çeyrek sonuçlarına göre 2014 yılı 
dünya toplam otomotiv pazarı geçen yıla 
oranla yüzde 2,6 artışla, 89,9 milyon adet 
seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılında ise 
dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla 
göre yüzde 3,2 artışla 92,8 milyon adet 
seviyesine ulaşması tahmin ediliyor.  
LMC Automotive, 2014 yılı 4. Çeyrek 
itibariyle 2014 yılı sonuçlarını ve 2015 
yılı dünya otomotiv üretimi tahminleri-
ni yayınladı. LMC Automotive 4. Çeyrek 
sonuçlarına göre  2014 yılı dünya toplam 
otomotiv üretimi geçen yıla oranla yüzde 
2,0 artışla, 90,1 milyon adet düzeyinde 
gerçekleşti. 2015 yılında ise dünya otomo-
tiv üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 
3,7 artışla yaklaşık 93,4 milyon adete 
ulaşması tahmin ediliyor.  
Türkiye’deki büyüme oranının 2014 Ekim 
ayında açıklanan Orta Vadeli Programa 
göre, 2014 yılında yüzde 3,3, 2015 yılında 
yüzde 4,0 ve 2016 yılında yüzde 5,0 sevi-
yesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 
2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı-
nın 825-875 bin adet aralığında gerçekle-
şeceği beklenmektedir.”
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Işık, “Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge 
Merkezi” açılışında Koç ailesini ve Ford 
Otosan’ı tebrik ederek, grubun başarısı-
nın ülkenin başarısı olduğunu söyledi.
Otomotiv sektörünün Türkiye ekonomi-
sinin aynası olduğunu ifade eden Işık, 
Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki 
teknolojik dönüşümün uzağında kalama-
yacağını kaydetti.
Bakan Işık, “Ar-Ge harcamalarımızı 
%0,48’den yüzde 1 seviyelerine getirdik. 
Bunlar Türkiye için son derece önemli 
başarılardır ama bütün bunları Ford 
Otosan’la birlikte yaptık. Ford Otosan’ın 
başarısı Türkiye’nin hanesine yazıldı. 
Güçlü bir potansiyeli olan bir topluma bu 
başarılar yetmez, onun için 2023 hedefle-
rine odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.Bakanlığın 2015-2018 dönemi-
ni kapsayan Sanayi Strateji Belgesi’ni 
hazırladığını belirten Işık, birinci dönem 

belgede yüzde 85’e varan başarının 
daha ileriye taşınmasının hedeflendiğini 
söyledi.
Işık, “Şimdi 2. dönemde ise reform 
niteliğinde adımlar atıyoruz. Artık endüst-
rimize mühendislik doktorasını getirmek 
istiyoruz. Endüstride çalışan insanlarımız 
aynı zamanda doktora yapsın istiyoruz, 
artık uygulamalı yüksek lisansı getirmek 
istiyoruz. Artık üniversitede yükselme 
kriterleri arasında üniversite sanayi iş 
birliğini de bir kriter olarak koymak isti-
yoruz” diye konuştu.

“Türkiye genelinde 180 Ar-Ge merkezine 
ulaşıldı”
Bilgi toplumuna ulaşmak için hükümet 
tarafından hayata geçirilen adımların sü-
rekli güncellendiğini belirten Işık,  şöyle 
devam etti: “Bu alanda hayata geçirdi-
ğimiz en önemli alanlardan biri 2008 

yılında çıkardığımız Ar-Ge Merkezleri 
Kanunu’dur. Ford Otosan’ın Ar-Ge çalışanı 
sayısına baktığımızda 2009-2010 arasın-
da neredeyse ikiye katlanan bir sayı var. 
Her yıl belirli oranda artarken 2009’dan 
2010’a geçişte sıçrama görüldü. Neden? 
Orada kanunu çıkardık ve dedik ki ‘Ey 
Koç Topluluğu, ey Ford Otosan! Eğer sen 
Ar-Ge merkezi kurarsan senin yaptığın 
masrafların yaklaşık yüzde 40’ını devlet 
olarak ben finanse edeceğim.’ Neden 
bunu söylüyoruz? Çünkü biliyoruz ki Ford 
Otosan kazanınca Türkiye kazanacak.”
Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi 
ile Türkiye genelinde 180 Ar-Ge merke-
zine ulaşıldığını belirten Işık,”Hedefimiz 
500 Ar-Ge merkezi. Ulaşılan sayı iyi ama 
yeterli değil” dedi.

“Tasarım ofislerini Ar-Ge merkezleri gibi 
destekleyeceğiz”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Üniversitelerimizde Ar-Ge yapan hocalarımızın maalesef elde ettiği 
gelirlerin yüzde 50’si gidiyor. Şimdi diyoruz ki yüzde 5 Ar-Ge payı, yüzde 10 döner sermaye kesintisi… Gelir 
vergisini melir vergisini kestik. ‘Hocam ürettiğin değerin gelirinin yüzde 85’ini kendin al’ diyeceğiz” dedi.
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Işık, Teknogirişim Sermayesi Destek 
Programı kapsamında yüksek eğitimli 
ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik 
odaklı iş fikirlerinin teşebbüse dönüştü-
rebilmeleri için desteklendiğini, izlen-
diğini ve sonuçların değerlendirildiğini 
söyledi. Söz konusu dönemde 8 bin 557 
başvuru geldiğini ve bin 841 girişimcinin 

desteklendiğini bildiren Işık, Teknogirişim 
Sermayesi Destek Programı kapsamında, 
2009-2015 yılları arasında girişimcilere 
127 milyon 549 bin lira destek sağlandı-
ğını belirtti. Bu desteklerle bin 304 işlet-
me kurulduğunu aktaran Işık, yaklaşık 2 
bin 600 kişiye de istihdam sağlandığını 
kaydetti. 

Girişimcilere, “Siz yeter ki katma değeri 
yüksek proje geliştirin, biz destekleyelim” 
diyerek çağrıda bulunan Işık, program 
kapsamında destek alan iller arasında 
140 girişimci ile Ankara’nın birinci, 127 
girişimci ile İstanbul’un ikinci ve 35 
girişimci ile İzmir’in üçüncü olduğunu 
dile getirdi.

Teknogirişimci’ye 128 milyon liralık 
destek verildi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Teknogirişim Sermayesi Destek Programı kapsamında, 2009-2015 
yılları arasında, girişimcilere 127 milyon 549 bin lira destek sağlandığı bilgisini paylaştı. Bu desteklerle bin 304 
işletme kurulduğunu ve yaklaşık 2 bin 600 kişini istihdam edildiğini paylaştı.
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Türk-Japon Üniversitesi kuruluyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık: “Ülkeler arasında geçen yıl başlayan görüşmeler neticesinde Türk-
Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin kurulması netleşti. Üniversite İstanbul ve Kocaeli arasında 
Bilişim Vadisi’nin yakınında inşa edilecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
geçen yıl Başbakan olduğu dönemdeki 
Japonya ziyareti sırasında imzalarının 
atıldığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi’nin kurulması için çalışmalar 
sürüyor.
Üniversitenin kurulmasına ilişkin 
detayların görüşülmesi, bilim ve eğitim 
alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ama-
cıyla Türkiye’de bulunan Japonya Eğitim, 
Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı 
Hakubun Shimomura, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret etti. 

Türk-Japon bilim yılı projesi…
Bakanlık ASO Salonu’ndaki heyetler 
arasındaki görüşmede bilim ve teknoloji 
alanında iki ülke ilişkilerinin daha da 
ileri götürülmesi kararlaştırıldı. Gelecek 
yıllardan birinin Türk-Japon bilim yılı ilan 
edilmesi için prensip kararı alınırken, TÜ-
BİTAK ile Japon Bilim Teşvik Kurumu’nun 
birlikte çalışması benimsendi. 

Üniversite Bilişim Vadisi’nin 
yanında olacak
Görüşmede,  daha önce kurulması kararı 
alınan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üni-

versitesi’nin ayrıntıları da ele alındı.
Ortak üniversite fikrinin heyecan verici 
olduğunu dile getiren Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, adresin Türki-
ye olacağını söyledi.
Işık şöyle devam etti: “Bilim ve teknoloji 
alanında güzel bir üniversitenin kurul-
ması çabasındayız. Müfredatın hazırlan-
ması ve öğretim üyelerinin belirlenmesi 
çalışmalarımız sürüyor. Kısa zamanda 
çalışmalarımızı bitirmek istiyoruz. Ortak 
bilim ve teknoloji üniversitesi İstanbul 
ile Kocaeli’nin arasında Bilişim Vadi-
si’nin yakınında inşa edecek. O bölgeyi 
teknolojik üs haline getireceğiz. Üniver-
site kurulduğunda öğrenci ve öğretim 
üyesi değişimleri gibi pek çok çalışmayı 
gerçekleştireceğiz. İki ülke arasındaki 
ilişkiler çok daha gelişecek.” 
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversite-
si’nde nükleer mühendislik başta olmak 
üzere elektrik-elektronik mühendisliği, 
bilgi teknolojileri ve bilgisayar mühendis-
liği, uygulamalı fizik, mekanik mühendis-
liği, moleküler biyoloji, kimya, matematik, 
astronomi gibi bölümlerin bulunması 
planlanıyor.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık yaptığı konuşmada, 2008 yılında 
yaşanan ekonomik krizde ekonomisi 
sanayi ve üretime dayanmayan ülkele-
rin perişan olduğunu, güçlü bir üretim 
altyapısına sahip ülkelerin ise krizden 
etkilenmeden çıktığını belirtti. Türkiye’nin 
üretimi ve sanayiyi ihmal ederek büyüye-
meyeceğini, bu nedenle iktidara geldikleri 
ilk günden bu yana üretime ve sanayiye 
büyük önem verdiklerini vurgulayan Işık, 
Türkiye’nin böylece 13 yılda çok büyük 
başarılara imza attığını söyledi. Işık, “Ama 
bu başarılar Türkiye için yeterli olmaz, 
yeterli görülmez. Işık, bu hedefleri ger-
çekleştirmek için 2015-2018 dönemini 

kapsayan yeni bir sanayi strateji belgesi 
hazırladıklarını kaydetti.
“Türkiye yerli üretimi artırmak zorunda-
dır” Yerli üretimin artırılması, yeşil ve re-
kabetçi sanayiye daha fazla odaklanmak, 
sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanı 
yetiştirmek için strateji belirlediklerini 
vurgulayan Bakan Işık, şöyle dedi: “Bunun 
için 70 adet eylemi hayata geçireceğiz. 
Önümüzdeki dört yıl içerisinde 70 adet 
eylem Allah’ın izniyle hayata geçecek. Tür-
kiye olarak, sanayide üç temel önceliğimiz 
var, yerli, yenilikçi ve yeşil üretim. Türkiye 
yerli üretimi artırmak zorundadır. Türkiye 
yerli üretimi artırmazsa o zaman sana-
yisini sürdürülebilir şekilde yürütemez. 

Yenilikçi üretime geçmek için teknolojiyi 
üretimde çok daha fazla kullanmak 
durumundadır.”

Teknoloji düzeyimizi yükseltmeliyiz
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak ve rekabet gücünü koruyabilmek için yeni bir sıçrama yapması gerektiğini 
vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, geleneksel sektörlerden vazgeçmeden, katma değeri 
yüksek ürünler üretilmesi gerektiğini söyledi.

“Yerli üretimi artırmak zorundayız”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir otelde düzenlenen “Yerli Malı Belgesi Tanıtımı ve Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Kadın ve Genç Girişimcilere Sağlanan Destekler Toplantısı”na katıldı.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık Ankara Ticaret Odası (ATO) Ulusla-
rarası Kongre ve Sergi Sarayı Congre-
sium’da düzenlenen Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Ufuk 2020 Sanayi Kurultayı’na katıldı.

“Türkiye yeni bir sıçrama yapmalı”
Türkiye’nin yüksek gelir düzeyine 
ulaşması için hedefleri belirlediklerini 
anlatan Işık, “Bunu da 2023 hedefleri 
olarak paylaştık. Şu anda aslında yüksek 
gelir düzeyine ulaşmamız için 2000 do-
larlık bir marjımız kaldı. Eğer 12 bin 500 
doların üzerine çıkarsak yüksek gelir 
düzeyli ülkeler arasına girmiş olacağız” 
diye konuştu.
Işık, teknoloji alanında gelinen seviyenin 
yeterli görülmediği ve yeni arayışlar içe-
risinde olunan bir dönemin yaşandığına 
dikkati çekerek, “Keşke Türkiye böyle 
bir dünyaya böyle bir çağa 1970’lerden 
itibaren sanayi alt yapısını güçlendirerek 

gelebilmiş olsaydı” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak 
ve rekabet gücünü koruyabilmek için 
yeni bir sıçrama yapması gerektiğini 
vurgulayan Işık, geleneksel sektörlerden 
vazgeçmeden, katma değeri yüksek 
ürünler üretilmesi gerektiğini söyledi.
Işık; iktidara geldikleri 2002 yılında 2 
teknoloji geliştirme bölgesi varken, 
bugün bu sayının 59’a yükseldiğini, 
teknoloji geliştirme bölgelerinde 30 bin 
araştırmacının çalıştığını ve bu sayının 
her geçen gün arttığını söyledi. Bundan 
sonraki süreçte teknoloji geliştirme 
bölgelerinin, sadece üniversite kam-
püsleri içinde değil organize sanayi 
bölgelerine de kurulması için mevzuatı 
basitleştirdiklerini anlatan Işık, sana-
yici ve üniversitenin en yakın noktada 
buluşması gerektiğine işaret etti. Işık, 
Türkiye’de şu anda 180 Ar-Ge merkezi 
bulunduğunu kaydederek, en az 500 Ar-
Ge merkezi daha hedeflediklerini belirtti. 

Ar-Ge merkezi müracaatlarında ciddi bir 
artış yaşandığına dikkati çeken Işık, Tür-
kiye’nin ilk ve ikinci 500’ü içinde bulunan 
büyük şirketlerin mutlaka Ar-Ge merke-
zi kurması gerektiğini vurguladı. Ar-Ge 
merkezlerinin artması için bazı düzen-
lemeleri hayata geçireceklerini dile 
getiren Işık, Ar-Ge’nin devamı niteliğinde 
sayılan faaliyetleri, merkezin dışında 
da olsa belli oranda destek kapsamına 
alacaklarını belirtti.
TÜBİTAK’ı bilim ve teknolojide amiral 
gemisine benzeten Işık, “Zaman zaman 
TÜBİTAK’ın özel sektör Ar-Ge’si ile 
haksız rekabet oluşturduğu açık. Şimdi 
orada bir paradigma değişikliği istiyoruz. 
TÜBİTAK’ın, Türkiye’nin en önemli proje 
yönetim kurumu konumuna gelmesini 
istiyoruz ve güçlü bir entegratör kuruluş 
olsun istiyoruz. İnşallah bu anlayışı ha-
rekete geçireceğiz” diye konuştu. 
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“Bize gençlere düşen, emin adımlarla 
hedeflerimize doğru ilerlemektir”
39 farklı ülkeden ve ABD’deki 26 eyalet ve bölgeden toplam 306 öğrencinin 2015 yılında katıldığı Honeywell 
Leadership Challenge Academy (HLCA) programında bu yıl bir ilk yaşandı ve Kartal-Fatin Rüştü Zorlu Anadolu 
Lisesi öğrencisi olan Metin Özyıldırım da bu özel programa katıldı. Metin Özyıldırım TT Magazin’e verdiği 
röportajda, katıldığı programı ve yaşadığı verimli süreci kendi bakış açısından aktardı.  

Mayıs - Haziran 201560

Ben 1998 yılında Eminönü’nde doğdum.  
Hobilerim genellikle bilgisayar üzerine 
kurulu ama bu bilgisayarla oyun oyna-
dığım anlamına gelmez.  Bilgisayarda 
genellikle geliştirme ve yazılım üze-
rine çalışıyorum. Dünya adil olmadığı 
için geleceğimi bu alanda yürütmek 
istemiyorum. Daha çok ekonomi veya 
işletme üzerine bir şeyler çalışmayı 
düşünüyorum. Teknolojiye meraklıyım, 
aynı zamanda teknolojiyi takip ederim. 
Yeniliklerden haberdarım. 
Öncelikle bu fırsat için Honeywell’e ve 
emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunarım. Bu programa katılabilmem 
ve oradakilerle iletişim kurabilmem 
için yeterli bir ingilizceye sahip olmam 
gerekiyordu. Bunun için bir sene ön-
ceden ingilizce kursuna katıldım. Bu 
hedefe varmam için önemli bir karardı ve 
babamın bunda etkisi çok oldu. HLCA’ya 
seçileceğim konusunda çok umutluydum. 
Kendimi teselli noktam da mevcuttu. 
Olmayacak dahi olsaydı, iyi bir ingilizce 
kazanmış oluyordum. Anlayacağınız, tek 
taşla iki kuş nişan aldım, ikisini de ba-
şardım.  HLCA, Şikago’ya iki saatlik uçuş 
mesafesindeki Huntsville’dedir.  12 saat-
lik Şikago uçuşu, peşine iki saatlik yerel 
uçuş söz konusuydu. Arada 22 saatlik bir 
bekleme de sözkonusuydu. Bu mesafe 
ve süreçten dolayı özellikle annem biraz 
huzursuz oluyordu. Bu seyahat sayesinde 
de biz gençlere çok güvenilmesi gerektiği 
ispatlamış oldum. Bence bütün gençleri-
miz böyledir. Ebeveynlerimiz bize böyle 
konularda daha çok güvenmeli... 
Bu program sadece uzay ile ilgili değildi. 
“Liderlik eğitimi” adı ile sunulan bir 
programdı. Emekli astronotların verdiği 
konferanslara katıldık. Grup çalışması ve 
liderlik ruhunu artırıcı grup çalışmaları-
na, etkinliklere katıldık. Yeteneklerimizi 
artıran ve takım ruhumuzu canlandıran 

uçuş ve uzay simülasyonlarına katıldık. 
Kampüsün içindeki müzeleri gezdik. 
Liderlik ile ilgili hızlandırılmış eğitimlere 
katıldık. Bu program belki de hayatımdaki 
dönüm noktalarından biri oldu diyebilirim.
Liderlik ve yönetim işlerine de ilgim oldu-
ğu için gelecekteki iş ve eğitim alanındaki 
ilerlememde kesinlikle etkisi olacağını 
düşünüyorum. Bu yüzden benim için tek-
nolojinin, Türkiye şartlarında bir hobiden 
daha fazlası olabileceğini düşünmüyo-
rum. Memnuniyetle görüyorum ki pek 
çok genç bu olaya ilgi duyuyor. HLCA, pek 
çok gencimiz için bir ilham kaynağı oldu. 
Bütün gençlerimiz bu ve buna benzer 
deneyimlere usanmadan, bıkmadan 
katılmaya çalışmalı; kendilerini olabil-
diğince geliştirmeliler. Memleketimizin 
genç beyinlere çok ihtiyacı var. Bu cevher, 
yapı olarak bizde var. Biz sadece mevcut 
olan bir cevheri ortaya çıkarmak için 
kendimizi yetiştirmeliyiz. Büyüklerimiz ve 
muhtelif kuruluşlar da böyle konularda 
gençlerimizi motive etmeli. Kuruluşları-
mız, lise ve üniversite çağındaki gençlerin 
ayaklarına gitmelidir. Gençlere yapılacak 
her yatırım, muhakkak ve muhakkak 
tekrar bütün milletimize bir katma değer 
olarak geri dönecektir. Gençlerimize 
verdiğimiz her kıymet, gençlerin ufkunu 
ve dimağını daha da artırmaktadır.
Gençlerimizin yaptıkları genel bir hata 
var. Gençler, sosyal medyayı ve oyun 
plantformunu gereğinde fazla kullanı-
yorlar. Bu kesinlikle sosyal medyanın 
kullanılmaması, bilgisayar oyunlarından 
uzak kalınması anlamına gelmez. Hep-
sinin kendisine göre bir yeri var. Bütün 
bunları bir denge içinde kullanmak ge-
rekir. Bunlarla beraber güncel, teknolojik 
vs konuları takip etmeliyiz. Bir oyundan 
tat adığımızdan daha fazla da kendimizi 
geliştirecek yazılımlardan da tat almalı 
ve hayatımız bir parçası haline getirme-

liyiz. Bana göre liseyi bitirmiş bir gencin 
ofis programlarını iyi derecede kullana-
mıyor olması, Autocad’i geliştirmemiş 
olması, onun ayıbıdır. Bu tip şeylerin her 
biri bizim birer donanımımızdır. Bu tip 
şeyleri gençlere sevdirmek de herkesin 
görevi... Dikkat edin, bir firma bir okula 
gidip de kendi yazılım veya donanımlarını 
tanıtıcı ürün ve değerlerini öğrencilere 
gösterdikleri zaman, pek çok öğrenci 
bundan olumlu şekilde etkileniyor. Böyle 
uygulamalar yapılmadığı zaman genç-
lerin ekseriyeti sadece kendi ebeveyn ve 
çevrelerinde gördükleri ile kalıyor, ufukla-
rı açılmamış oluyor. Pek çoğunun ufku da 
çok geç olduktan sonra açılıyor.
Ben okul, sosyal medya, kişisel geli-
şim arasındaki denge konusunda çok 
dikkatli olmaya çalışıyorum. Her bir iş 
için gerektiği kadar vakit ayırmadığım 
veya sadece bir konuda vakit ayırdığım 
zaman ipin ucunu kaçırmışım demektir. 
Bu nedenle zamanı verimli kullanmaya, 
programlamaya özen gösteririm. Hiçbir 
zaman işlerimi son dakikaya bırakmam, 
programlı şekilde ilerlemeye çalışırım. Bu 
durum herşeyden öteye benim kendime 
olan özgüvenimi de olumlu yönde olduk-
ça etkilemektedir. Unutmamak gerekir 
ki, başarının ödülü muhakkak bir şekilde 
gelir. Bize düşen emin adımlarla hedefle-
rimize doğru ilerlemektir. 





Yamazaki Mazak’a genel bakış
Avrupa Yedek Parça Merkezi: Belçika 
Yamazaki Mazak Avrupa Yedek Parça Merkezi, Belçika’nın Leuven kentinde yer almaktadır. 1990 yılında açılan 
bu Merkez’de; servis, yedek parça, uygulama mühendisliği desteği, anahtar teslim proje yönetimi, eğitim ve kıta 
geneline iş mili servisi Mazak’ın Tam Destek paketinin bir kısmını oluşturur. 
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Önemli Bilgiler
•  Açılış tarihi: 1990
•  İlk depolama kapasitesi: 1,000 m2
•  2015’teki genişleme sonrası depolama 
kapasitesi: 4,600 m2
•  ‘Büyük hacimli’ parçalara özel depola-
ma alanı: 1,800 m2
•  En son modellerle beraber, 30 yıldan 
daha eski olan modellere kadar tezgâhla-
ra ait parçalar depolanır. 
•  2. aşama tamamlandığında ulaşılması 
beklenen depolama kapasitesi (2022): 
5,528m:
Sipariş İşleme Alma Yeterliliği 
EPC, Mazak’ın Avrupa’daki destek ağının 
tam merkezinde yer alır. Bu konumu, tüm 
kıtada yer alan müşterilerin bulunduğu 
yerden bağımsız olarak hızlı ve kolay 
şekilde yedek parçalara erişebilmesine 
olanak sağlar. 
• Depo kapasitesi (2015): Tek seferde 
stokta 35,000 parça (yaklaşık 37 milyon €)
•  Sipariş işleme kapasitesi:
    Yılın 365 günü
•  Aylık sipariş işleme kapasitesi: 20,000
•  Siparişlerin %97’si aynı gün kargoya 
verilebilir. (saat 20:00’den önce verilen 

siparişlerde geçerlidir) 
Rakipsiz Otomasyon
Son teknoloji depolama alanı 35 bin 
parçanın hızlıca yerleştirilmesi, seçilmesi 
ve müşteriye dağıtımının yapılması için 
tamamen otomatik sistemle çalışır. 
Daha küçük parçalar için yeni yapılan 
“mini-yük” sistemi, EPC içinde yaklaşık 
70 bin konuma hareket edebilecek ve 
8 bin küçük tabladan parça toplayacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
•  Mini yük vinçlerinin sayısı: 2 (her biri 
çifte yük kapasiteli) 
•  Koridor sayısı: 2
•  Tabla sayısı: 8,140
•  Konum sayısı: 69,190
•  Mini-yük tabla işleme kapasitesi:      
saatte 252 
EPC aynı zamanda daha geniş parçaları 
tedarik etmek için 3000 adet güçlü palet 
yığma sistemine sahiptir. 
•  Palet vinci sayısı: 2 (2 adet üç çatala 
sahip koridor değiştiren direkli vinç) 
•  Koridor sayısı: 3 (ve 1 adet bakım 
koridoru)
•  Palet yerlerinin sayısı: 3,060
•  Palet sistemi işleme kapasitesi: saatte 44 

Yeni 1.000 m2 lojistik çalışma alanı ise 
otomatik konveyör bandı sistemi ile dört 
adet akıllı çalışma istasyonuna ev 
sahipliği yapacak. 

Global Alt Yapı
Firmanın Avrupa’da yer alan 13 adet 
teknoloji merkezine destek sağlamak 
için merkez olan EPC’nin aynı zamanda 
Mazak’ın Minokamo Japonya’da bulunan 
Global Yedek Parça Merkezine de erişimi 
olacak. Global parça ağı, makinelerin 
coğrafi konumundan bağımsız olarak, tüm 
yedek parçaların hızlı bir şekilde tanım-
lanarak Mazak müşterisine gönderilmesi 
ile makinenin çalışmamasından kaynaklı 
etkileri en aza indirgenmesini sağlar.  
•  EPC siparişleri, Mazak’ın Avrupa’da 
yer alan tüm ofislerinden online olarak 
verilebilir 
• Global Yedek Parça Merkezi stoklarına 
aynı zamanda entegre Mazak ağı üzerin-
den de ulaşılabilir.
•  EPC internet sitesi üzerinden gerçek 
zamanlı stok görünürlüğü.  
•  Müşterilere parçalar hakkında durum 
güncellemesi sağlamak için gönderiler 
izlenebilir.

Yamazaki Mazak 
European Parts Center: Belgium 

Overview

Yamazaki Mazak’s European Parts Center is located in Leuven, Belgium.  
First opened in 1990, the EPC forms part of Mazak’s Total Support package,  
which includes service, spare parts, application engineering support, turnkey  
project management, training, and spindle servicing across the continent.

FACT SHEET



İster fikstürlerinizi ölçün, ister kalite kontrol aşamasında tüm tolerans dışı nok-
taları tespit edin yada montaj testleri gerçekleştirin!  

LLP HD Lazer tabancasıyla temassız nokta bulutu oluşturmak yada farklı 
Problarla temaslı ölçüm yapmanın en pratik ve  güvenilir yolu FARO Edge 
ScanArm LLP HD.  İşiniz neredeyse ölçüm sisteminiz orada!

Kurumunuzda ücretsiz olarak bir DEMO sunumu 
yapmamızı istermisiniz?  
Bizi arayın: +90 216  688 08 97  

www.faro.com/otomotiv

FARO® EdgE ScAnARm Hd
TASARIM, ÜRETİM  VE KALİTE 
SÜREÇLERİNDE A’DAN Z’ YE TEK ÇÖZÜM!
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Bu yıl yaklaşık 1900 ziyaretçi, 18- 20 Mart 
2015 arasında Tuttlingen’de gerçekleş-
tirilen CHIRON Open House etkinliğini 
ziyaret etti. Bu sayı, geçen yıla nazaran 
%25’lik bir ziyaretçi artışını gösterdi. 
Ziyaretçilerin yüzde 20’si Almanya dışın-
dan olup özellikle Avrupa ülkelerinden 
olan yoğun katılımın dışında Asya’dan 
ve Kuzey- Güney Amerika’dan da katılım 
oldu. “Çeşitliliği arttırma” sloganı ile yola 
çıkılan Open House 2015’de, tüm CHIRON 
serisi tezgahlarına ait canlı kesimler, yeni 
üç tezgahın ilk gösterimi ve Yeni Medikal 
Teknoloji Merkezi açılışı ile yoğun bir 
program dahilinde birçok pratik çözüm 
öneriler, tanıtıcı sunumlar ve yoğun 
teknik görüşmeler önemli başlıklar 
olmuşlardır. 

Getirilen 3 yenilik, daha fazla verimlilik, 
hassasiyet ve dinamizm 
Yeni 12 serisi Dik İşleme Merkezlerinin 
tanıtımının yanı sıra, Open House etkinli-
ğinde, iki yenilik ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu. Bunlar; Freze-torna konseptli, 
yeni ve yüksek hassasiyetli “FZ08 MT 
precision plus” modeli ve MILL serilerine 
dinamizm getiren yeni bir yüksek hız ve 
performans opsiyon paketidir. Geçmiş 
yıllarda olduğu gibi, CHIRON çalışanları 
etkinlik boyunca tüm ziyaretçiler ile 
bizzat ilgilenerek sorulara birebir yanıt 

verdiler. Bu birebir diyaloglar sayesinde 
birçok ziyaretçi kendi projeleri hakkında 
CHIRON’un deneyim ve uzmanlığından 
faydalanma fırsatını yakaladılar. 

İleri Hassassiyet : “FZ08 MT precision 
plus” hem tornalama hem frezeleme’’
Küçük boyutlarına karşın X=210 mm, 
Y=200 mm ve Z=360 mm’lik eksen hare-
ketleri, döner kafası, tornalama işmili ve 
karşı işmili içeren bir konsepte sahiptir. 
Standart olan bilyalı vidalı miller yerine 
lineer direkt sürücüler de tercih edilebilir. 
“FZ08 MT precision plus” yüzey kalite-
sinin önemli olduğu özellikle çubuktan 
sürülerek işlenecek parçalarda beklenti-
leri fazlasıyla karşılayacak bir donanıma 
sahiptir. Geniş opsiyon seçenekleri ile 
FZ08 MT, tornalama ve frezelemenin be-
raber yapıldığı birçok farklı uygulamalar 
için ideal bir çözüm olarak müşterilerin 
beğenisine sunulmuştur. 

Tam donanım ile tüm yüzeylerde işleme 
Yüksek hassasiyetli ve tork motortahrikli 
işmili, -10 ° den + 100 ° ‘e kadar hareket 
edebilmekte olup 54.000 devir/dak’lık 
hızlara çıkabilmektedir. Pick-up takım 
magazini 100 adetlik takım kapasitesine 
sahiptir. İşlenmesi zor görünen ve kar-
maşık geometriye sahip parçaların karşı 
bir çevirme istasyonu ve ilave bir dönüş 

ekseni ile 6 yüzeyinin de işlenmesine ola-
nak sağlanır. 32 mm işmili deliği olan, 11 
Nm torklu ve 8.000 devir /dak.’lı torna-
lama işmili ile tam donanımlı bir tezgah 
olarak tornalık ve frezelik tüm işlemeleri 
yapma kabiliyetine sahiptir. 

MILL Serisine dinamizm getiren Yüksek 
Hız paketi
 Yüksek verimlilik ve daha hızlı üretimi 
hedefleyen, hafif gövde ve ana parçalar 
işleyen firmalar için CHIRON, MILL serisi-
ne dinamizm getiren yeni bir Yüksek Hız 
paketi sunmaktadır. Buradaki temel un-
surlar rijitlik, ağırlığı dengeleyen tezgah 
yapısı ve yüksek hızlı sürücülerdir. 1.7 
g’ ye varan eksen ivmelenmeleri, 75 m/
dak’lık hızlı ve kesme ilerlemeleri ile hem 
boşta hem de yükte maksimum verimlilik 
garanti edilir. 

Yeni Jenerasyon 12 Serisi 
Yeni jenerasyon 12 Serisi kompakt Dik 
İşleme Merkezlerinin önceliği, parçanın 
tek bağlamada komple işlenmesidir. Seri 
üretimde düşük parça başı maliyetlerin 
yakalanması için işleme merkezlerinde 
frezeleme ve delik delme operasyonla-
rının birlikte yüksek performansta ger-
çekleşmesi gerekir. Bu hesaba etki eden 
faktörleri rijitlik, sağlam gövde yapısı ve 
5 m2’lik az bir alan kaplaması olarak 
sayabiliriz. Her üç eksendeki geniş lineer 
kızaklar maksimum hassasiyet ve yük-
sek işleme performansı sağlamaktadır. 
Ayrıca maksimum 18.000 devir/dak’ya 
ulaşan, 44 kW güçte 59 Nm tork sağlayan 
işmili sayesinde güçlü bir işleme kabili-
yetine sahiptir. Diğer taraftan arka ilave 
bir magazin olmadan HSK-A50 tutuculu 
128 adet takım tezgah içi magazinde 
kullanılabilmekte olup bir öncekine göre 
2 kat artış göstermiştir. Talaştan talaşa 
takım değiştirme süresi 2,4 sn. olan yeni 
12 serisi tüm bu özellikleri ile işlemeye 
dinamizm getirmektedir. 

CHIRON, müşterilerini Open House 
etkinliğinde ağırladı
CHIRON Open House Etkinliği, bu yıl yüzde 25’e varan katılımcı artışıyla birlikte dünyanın her yerinden katılan 
sayısız misafiri bu organizasyonda buluşturdu. Yenilikleriyle verimliliğe, hassasiyet ve dinamizme odaklanan 
CHIRON, yeni Medikal ve Hassas İşleme Teknoloji Merkezini hizmete açtı.

Mayıs - Haziran 201564



Bilinen en sert malzemeler arasında 
sayılan elmas, sadece doğru bileşim ve 
doğru geometri ile yüksek performans 
kesme malzemesine dönüşür. Yeni 
WDN10 ile Walter, demir dışı metaller 
(ISO N) ve diğer malzemeler (ISO O) 
işlemede aşınmalara karşı son derece 
dayanıklı yeni bir PCD kalitesini standart 
ürün programına aldı. 
Çok kristalli orta taneli elmastan oluşan 
kesme malzemesi dayanıklı olduğu 
kadar aynı zamanda çok keskin kesme 
kenarlarına sahiptir. Yüzey kalitesi bek-
lentiniz çok yüksek ve tolerans alanı dar 
ise, WDN10 ilk tercihiniz olacaktır. Bunun 
ötesinde, çevresi hassas taşlanmış uçlar 
değişim esnasında yüksek seviyede 
tekrarlanabilirlik göstermektedirler. 
Bu da kullanıcıya daha verimli ve daha 
ekonomik işleme imkanı sağlıyor. Yeni 

uçlar, standart ürün programı dahilinde 
beş temel şekil (CCGW/T, DCGW/T, SCGW, 
TCGW, VCGW/T) ve dört geometri seçene-
ği ile sevkiyata hazırlar. 
Bünyesindeki tüm PCD takımlarda olduğu 
gibi, yetkin özel çözümleri ön planda 
tutan Walter, WDN10 için de talep üzerine 
özel üretim olarak daha farklı şekil, kap-
lama ve geometri seçenekleri sunuyor. 
İş süreçlerinizin akışını güvence altına 
almak için, Walter PCD uzmanlarından 

dünya çapında destek alabilirsiniz.
Orta taneli elmas’tan üretilen yüksek per-
formans kesme malzemesi WDN10, çok 
keskin kenarları ve son derece yüksek 
aşınma direnci ile öne çıkmaktadır. Çeşitli 
uygulamalarınız için dört farklı geometri 
arasından size en uygun olanı 
seçebilirsiniz.  
Resim: Walter AG

TEZMAKSAN MAKİNA IDEF’15’te,  
Savunma Sanayi sektörünü ağırladı
Tezmaksan Makine A.Ş. , 5–8 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenen 12’nci Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarı IDEF’15’te 2. Hall 241/B No’lu standında Savunma Sanayi sektörünün değerli işadamlarını ağırladı. 

Demir dışı metaller ve diğer malzemelerin 
işlenmesi için yeni PCD uçlar
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Tezmaksan Makine dünya çapındaki 
üreticiler ve üst düzey tedarikçiler için 
karmaşık parçaların işlenebilmesi ve 5 
eksen işleme merkezlerinin geliştirilme-
si konusunda lider bir marka olan Mitsui 
Seiki ile 5 Mayıs 2015 Salı günü TÜYAP 
Fuarcılık Karadeniz Toplantı Salonunda 
üç saatlik bir seminer düzenledi.

Mitsui Seiki Amerika Başkan Yardımcısı 
Tom Dolan’nın Havacılık ve Savunma 
Sanayi Üzerine uygulama ve deneyimle-
rini paylaştığı seminer de:

• Havacılık ve uzay sanayi uygulamaların-
da yüksek sertlikteki metallerin yüksek 
hassasiyette işlenmesi için gereksinimler,
• Dişli kutuları, jet motorları ve yapısal 
komponentlerin optimal işleme sistem-
leri, yüksek hassasiyet ve minimum ma-
liyetle imal yöntemleri konusunda dünya 
çapındaki uygulamalar,

• 2020 yılına doğru havacılık  imalat 
sanayisinde minimum maliyetle yüksek  
hassasiyet gerektiren uygulamalara dair 
çalışmalar 
• Sert malzemelerin işlenmesindeki ma-
kina karakteristikleri ve parça geometri-
sindeki etkilerine bir bakış,
• Sert malzeme işlemesinde tezgah seçi-
mi ve parça geometrisinin üretime etkisi,
• Otomasyon ve yüksek hassasiyette işle-
meler konusunda kesici uzun takımlar ve 
tutucular hakkındaki son gelişmeler,
• Kesici uzun takım ve tutucu seçimlerinin 
otomasyon ve yüksek hassasiyetli imala-
ta olan etkileri üzerinde duruldu.

Tezmaksan Makina hem soru cevap 
şeklinde devam eden ve mini bir kokteyl 
ile son bulan seminerde ve 2. Hall deki 
standında Savunma Sanayi sektörüne 
yön veren lider firmaları ağırladı. 

Örnek uygulamalarda 1500 kg’lık dövme 
titanyum malzemeden yapılan Sikorsky 
helikopterlerinin rotor göbeğinin Mitsui 
Seiki ile işlenmesi sonucunda,  bitmiş 
parçanın ağırlığı 500 kg’ye, işleme süresi 
de 800 saatten 200 saate düşürülüyor. 
Kesişen delik baralama işlem toleransı 
ise 20 mikron hassasiyetinde.
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Hermle AG sektördeki liderliği ve ra-
kipsizliği kanıtlanmış olan C 50 U / MT 
serisinin yeni jenerasyonu C 52 U / MT 
modelini müşterilerine sunuyor. C’nin an-
lamı Merkez, 50 ise Boyutu, 2 ise sonraki 
jenerasyonu, U ise Universal (5 eksen) ve 
MT ise freze/tornayı simgeliyor.

C 52 standartları belirliyor, özellikle 
havacılık endüstrisi gibi zorlu alanlarda 
5 eksen simultane (genellikle öncelikle 
freze kullanılan ve tornalamanın tek bir 
bağlamada yapıldığı), takım ve kalıp ima-
latı (ağır, hacimli iş parçaları) ve makina 
imalatı/fason imalatta (yüksek metal 
kesme kapasitesi)gibi. Yüksek hassasi-
yet tüm işlemelerde mevcuttur. C 52’nin 
standart versiyonu X/Y/Z’de Tp </= 8µ, A 
ekseninde </= 16” ve C ekseninde </= 9”; 
arttırılmış hassasiyet ile X/Y/Z’de Tp </= 
5µ, A ekseninde </= 10” ve C ekseninde 
</= 6”. Bu değerler için çevresel etkenle-
rin karşılandığı varsayılmaktadır.

Çalışma hareketleri X/Y/Z sırasıyla 1000 
x 1100 x 750 mm ve dikey tabla iş mili 
arası boşluğu 950 mm sayesinde, Ø 
1000 mm ve 810 mm yüksekliğindeki iş 
parçaları herhangi bir kısıtlama olmadan 
işlenebilmektedir. Çalışma alanı içerisin-

deki 1310 mm çarpma tehlikesi olmadan 
dönebileceği çarpma dairesi sayesinde, 
C 52 U dynamic 5 eksen ile daha katalog 
bilgilerinde yazılandan daha da büyük 
parçalar üretilebilmektedir. 2000 kg’a 
kadar iş parçasını çalışma alanı içerisin-
de hareket ettirmek için güçlü sürücüler 
gereklidir. (C ekseni ve A ekseni). Bu se-
bepten dolayı C 52’nin A ekseni iki motor 
tarafından sürülür. (mekanik çift sürücü) 
bunun yanı sıra C ekseni direk tahrikli 
sürücüdür (tork motor). +100°/-130° 
olan salıncak aralığı için işlemeler çok 
yüksek seviyede özgürlük sağlar. Bunlar 
modifiye edilmiş köprü tasarımın ana 
avantajlarıdır ve 3 eksen takımda ve iki 
eksen iş parçasında olması sayesindedir. 

C 52 modeli 60 takım magazinine (HSK 
A 63 /SK40 için) ya da 42 takım maga-
zinine (HSK A 100/SK 50 için) standart 
olarak sahiptir, bu magazine gövde içine 
entegredir, tezgahın arkasından ulaşıla-
bilir. Buna ek olarak, birçok farklı ekstra 
takım magazinleri ile toplam magazinli 
kullanılabilecek takım sayısı 385’e kadar 
arttırılabilir. 

MT opsiyonu (mill/turn – freze/torna) C 
52’yi tamamlar. Tek bir bağlamada 1310 

mm çapındaki iş parçalarının frezeleme 
ve tornalamasını yapar ve ikiye katlayan 
bir özellik de bu işlemelerin simultane 
5-eksen olması yüksek karmaşıklıktaki 
freze/torna parçalarının optimum sonuç-
lar ile üretilmesini sağlar. 

Hermle sürekli MT opsiyonunun güvenliği 
üzerinde durur. 1000kg’a kadar parçalar 
500 dev/dak’da hareket ederken, MT 
opsiyonunda güvenliğe dikkat edilir. Bu 
sebepten dolayı, takviye edilmiş kabin 
tavanı, entegre balans alma sistemli ve 
üretim kabini standart özellikleridir.

Tabi ki C 52 için geniş bir otomasyon uy-
gulamaları ikili palet değiştirici ile birlikte 
kullanılabilir. PW 2000 başlangıç modeli 
iki palet ile gelirken, PW 3000 kişiye özel 
tasarlanabilir ve birçok farklı uygulama 
ile birlikte gene istenen palet sayısı ile 
çalıştırılabilir. Bireysel ve ekonomik kul-
lanım için kapsamlı seçenekler örneğin 
C 52 için, farklı soğutma ve talaş tahliye 
sistemleri, buhar emme üniteleri, takım 
kırılma/görüntüleme/ölçme sistemle-
ri, parça temas probları ve hassasiyet 
paketleri adapte edilebilir.

C 52 U dynamic / MT 
hassasiyetteki standartları belirliyor
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Salıncak Döner Tabla  
Salıncak Aralığı                  
C eksen sürücü tipi              
C eksen hızı   
A eksen hızı   
Tabla yükü 
Tabla yükü 

Kontrol   

(MT) Ø1000 mm
+100°/-130°
tork
500 dev/dak
20 dev/dak
frezeleme   2000 kg
tornalama   1000 kg

iTNC 530/TNC 640
S 840 D sl
(MT)   TNC 640 / S 840 D sl

Salıncak Döner Tabla  
Salıncak Aralığı                    
C eksen sürücü tipi             
C eksen hızı                       
A eksen hızı                        
Tabla yükü  

Ø700 / Ø1150 mm
+100°/-130°
tork
30 dev / dak
20 dev / dak
2000 kg 1000/1100/750 mm

60/60/55 m/dak
6 m/s2

9000/10000/12000/
15000/18000 dev/dak
(MT) 12000/18000 dev/dak                                 

Hareketler X/Y/Z                
Hızlı hareketler X/Y/Z  
Doğrusal ivmelenme  X/Y/Z     
Devirler

En önemli özellikler aşağıda özetlenmiştir.
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Savunma sanayisinde milliliğin önemi
Savunma sanayi bir ülke için politik, 
ekonomik, bilimsel, teknolojik değerinin 
yanında, stratejik öneme de sahiptir. 
Türkiye gibi iktisadi, bilimsel, teknolo-
jik açıdan büyük ölçüde dışa bağımlı 
olan, bunun acı sonuçlarını siyasetten 
güvenliğe, diplomasiden kültüre dek her 
alanda yaşayan, üstüne üstlük jeopolitik 
konumuyla da dikkat çeken bir ülke için 
daha da yakıcıdır bu konu. Zira oldukça 
zorlu bir coğrafyada, sorunlu bir bölgede 
yaşayabilmek için güvenliğe büyük önem 
vermek, savunma teknolojilerine büyük 
kaynak ayırmak gerekir. Gelişmiş sana-
yiye, ileri teknolojiye, bunun sonucunda 
da çağdaş teknolojiyle donatılmış etkili 
bir silahlı güce sahip olmak, etkili, iddialı, 
caydırıcı bir devlet olmanın ön koşuludur. 
Yaşadığımız bölgenin gerçekleri, dün-
yanın değişen koşulları, küreselleşme 
sürecinin ulus devleti aşındıran yapısı 
da dikkate alındığında, milli savunma 
sanayisinin önemi daha iyi anlaşılır. 
Ulusal güvenliğin çok önemli bir ayağı 
olan milli savunma sanayisi yaşamsaldır, 
stratejiktir. Türk savunma sanayi, kökü 
Milli Mücadele’ye dek uzanan bir geçmişe 
sahiptir. Büyük usta Turgut Özakman’ın 
vurguladığı gibi, “soba borusundan top, 
tahtadan kılıç, ipten üzengi yapmıştır” 
Kuvayı Milliyeciler. Erken Cumhuriyet 
döneminde hafif silah imal edebilmek 
için atölyeler açılmıştır. Milli Mücadele 
sonrasında, 1925 yılında imalat-ı harbiye 
anlayışının devamı olarak Askeri Fabri-
kalar Umum Müdürlüğü kurulmuştur (adı 
1950’de Makine Kimya Endüstrisi (MKE) 
olarak değiştirilecektir). Üç yanı denizler-
le çevrili olduğu halde, tarihi boyunca bir 
türlü denizci millet olamamamın yarat-
tığı olumsuzlukları görmüştür Mustafa 
Kemal ve arkadaşları. Bu nedenle 1926 
yılında Gölcük Tersanesi kurulmuştur. 
1925’te Türk Tayyare Cemiyeti (1935 
yılında adını Türk Hava Kurumu olarak 
değiştirecektir) çalışmalarına başlamıştır. 

1920’lerin ikinci yarısında ilk uçak fabri-
kasını kurmuş, 1930’larda kendi uçak-
larını üretmiştir. İşadamı Nuri Demirağ 
ve mühendis Vecihi Hürkuş, yaptıkları 
çalışmalarla bu alanda öncü olmuşlardır. 
1930’larda Enver Paşa’nın kardeşi Nuri 
Killigil’in sahip olduğu tesislerde silah ve 
patlayıcı üretilmiştir. Cumhuriyet’in ilk 
gemisi olan Gölcük denize indirilmiştir.  
Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Türkiye, özellikle NATO tercihinin de etki-
siyle savunma sanayisini ihmal etmiştir. 
Truman Doktrini kapsamında verilen 
Marshall Yardımı’nın büyüsüne kapılmış-
tır. ABD’den gelen yardımlara, hibelere, 
bir kısmı kullanılmış olan teçhizata, 
ihtiyaç fazlası askeri donanıma kanmıştır. 
Yerli üretim unutulmuştur. Kıbrıs’taki 
uyuşmazlık nedeniyle önce ABD Başkanı 
Johnson’un 1964 yılında Başbakan İsmet 
İnönü’ye yazdığı ve tarihe “Johnson Mek-
tubu” olarak geçen mektup, sonrasında 
da 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı ül-
kemize çok acı dersler vermiştir. Türkiye, 
bu tatsız deneyimler sonrasında ulusal 
bir savunma sanayisine sahip olmanın 
önemini yeniden kavramıştır. Kendi gemi-
sini üretmek için harekete geçmiş, silahlı 
kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla va-
kıflar kurmuştur. Bu adımları ASELSAN, 
İŞBİR, ASPİLSAN, HAVELSAN gibi kuru-
luşların hizmete girmesi izlemiştir. Bu 
şirketlerin yanında günümüzde savunma 
sanayisinde Roketsan, TEI, Alp Havacılık, 
Kale Grubu, Otokar, Uygur, IDC gibi pek 
çok şirket faaliyet göstermektedir. Ancak 
daha alınması gereken çok yol vardır. 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın kuruluş 
tarihi ise 1985’tir. Bu alanda eşgüdüm 
deyince akla gelen ilk kurumdur. İhtiyaç-
ları, öncelikleri, projeleri saptamakta, 
stratejilerin belirlenmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Savunma sanayisinde 
2009 yılı ihracatı 832 milyon dolar olan, 
2010 verilerine göre 2.3 milyar dolar ciro 
üreten Türkiye, bu ciroyu önce 3 milyar 
dolara çıkarmayı, ihtiyacının yarısını 

yurtiçinden tedarik etmeyi ve 1 milyar 
dolarlık ihracat yapmayı hedeflemekte-
dir.  Savunma sanayisinde en çok dikkati 
çeken projeler ise milli savaş gemisi 
MİLGEM, yerli tank ALTAY, insansız hava 
uçakları, sahil güvenlik botları, arama 
kurtarma gemileri, yerli tasarım piyade 
tüfeği, özel amaçlara yönelik tekerlekli ve 
paletli araçların geliştirilmesidir. 

Savunma sanayi sözde değil, özde milli olmalı 

Türkiye’nin coğrafi konumu, NATO’nun 
açıkladığı 16 risk bölgesinden 13’üyle 
çevrelenmiş olması, zengin doğal 
kaynakları, dünyanın merkezi olarak ni-
telenen Avrasya coğrafyasının ortasında 
bulunması, milli savunmayı sürekli güç-
lendirmeye ve gerçekten millileştirmeye 
zorlamaktadır ülkemizi. Güçlü devlet 
geleneği, dünyanın en güçlü orduları 
arasında gösterilen silahlı kuvvetleri, 
ulusal kültüründe yer etmiş bulunan 
ordu-millet, Türk ordusu-halk ordusu 
özdeşliği de bu anlayışı pekiştirmektedir. 
Ülkemizin komşuları, risk ve tehdit algısı, 
yakın bölgelerdeki istikrarsızlık, ABD’nin 
Irak’ı işgali sonrasında adeta yeni komşu-
muz olması, Orta Asya, Kafkasya, Hazar 
Havzası’ndaki gelişmeler, Azeri-Ermeni 
uyuşmazlığı, geçmişte Yunanistan ile ya-
şanan sorunlar incelenirse, güçlü bir milli 
savunma sanayisinin Türkiye açısından 
ne denli vazgeçilmez olduğu anlaşılır. Bü-
yük usta Attila İlhan’ın bıkıp usanmadan 
“Üç şey özellikle milli olmalıdır. Savunma, 
ekonomi, eğitim” dediğini hiç akıldan 
çıkarmamak gerekir. İki bakanlığın adının 
önünde milli yazması ise özellikle önem-
lidir Milli Eğitim ve Milli Savunma.
Savaşlarda teknolojinin önemi hızla 
artmaktadır. Özel sektörün kâr hırsıyla 
birlikte, savunma ihtiyaçlarının bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerdeki itici gücü 
bilinmektedir. Hava ulaşımından inter-
nete kadar insanlığın hizmetindeki pek 
çok gelişmiş sanayi ürününün, teknolojik 
buluşun askeri ihtiyaçların gereği olarak 
bulunup, yaygınlaştığı malumdur.

“Savunma sanayi sözde değil, özde milli olmalı”
IDEF’15’te dünya savunma sanayi devleri tam anlamıyla gövde gösterisi gerçekleştirdi. IDEF Fuarı vesilesiyle gündeme 
gelen ana konuların başında milli savunma sanayisi de vardı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dersleri veren Doç. Dr. Barış Doster’in kaleme aldığı yazı, konunun önemine ilişkin 
çarpıcı anekdotlar sunuyor.
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Savunma sanayisi de oldukça kârlı, 
verimli, dışsallığı yüksek, katma değeri 
büyük bir sanayi koludur. Bu alanda dışa 
bağımlı olmanın taşıdığı risk ise İran, 
Çin, Hindistan, Kuzey Kore örneklerinde 
görüldüğü üzere, ülkeleri ileri tekno-
lojiye yatırım yapmaya yöneltmekte, 
savunma sanayilerini millileştirmeye 
zorlamaktadır. Pakistan ve Kuzey Ko-
re’nin nükleer güç oldukları bilinmekte-
dir. Değişen koşullar, teknolojideki hızlı 
değişim, teknoloji transferinin kolaylaş-
ması, nükleer güç olmayı, parasal açıdan 
karşılanamaz olmaktan çıkarmıştır. Çin 
ve Kuzey Kore, nükleer teknolojiyi İran, 
Irak, Suriye, Libya gibi ülkelere, ABD ise 
Güney Kore ve Tayvan’a vermiştir. Kaldı 
ki nükleer silah yapmasa bile bir ülkenin 
nükleer teknolojide ileri adımlar atması, 
onun diplomatik gücüne de yansımak-
tadır. Nükleer silahların kullanıldıkları 
için değil, düşman açısından caydırıcı 
oldukları için sahip olunan silahlar oldu-
ğunu da hiç akıldan çıkarmamak gerekir. 
Nitekim İsrail, Fransa ve İngiltere gibi 
gelişmiş ülkeler, nükleer silaha sahip 
olan ama bunu bir caydırıcılık unsuru 
olarak bulunduran ülkelerdir.
Öte yandan, 2. Dünya Savaşı’ndan mağ-
lup olarak çıkan ve bu nedenle savunma 
gücünü belli bir sayının altında tutmak 
zorunda bırakılan Japonya bile, bölgesel 
gelişmeler nedeniyle bu tavrını değiş-
tirmektedir. Japonya, kendisine 2 atom 
bombası atan ve Japon askeri gücünün 
sınırlanmasını sağlayan ABD ile yeni 
nesil füze sistemi üzerinde işbirliğini 
hızlandırmış, yeni füze sistemlerini 
ülkesine yerleştirmiştir. Japonya ile 2. 
Dünya Savaşı’nda aynı yazgıyı paylaşan 
Almanya da, Avrupa ve AB içindeki lider 
konumuyla, bölgeye ve dünyaya Berlin 
merkezli yaklaşması nedeniyle Avrupa 
Ordusu kurulması yönündeki çalışma-
lara öncülük etmektedir. Ayrıca Alman 

ordusunu güçlendirmek için başlatılan 
çalışmalar hızla sürmektedir.
Savunma Bütçesi ve Güvenlik Sorunu
Soğuk Savaş’ın bitmesi, SSCB’nin dağıl-
ması, Varşova Paktı’nın tarihe karışma-
sı, pek çok eski Doğu Bloku ülkesinin 
günümüzde AB ve NATO üyesi olması, 
savunma harcamalarının kısıtlanması-
na neden olmuştur. Ancak Türkiye’nin 
koşulları, risk ve tehdit değerlendirmesi, 
yaşadığı coğrafya, silah indirimi için çok 
da elverişli değildir. Nitekim savunma 
harcamalarının ülkelerin GSMH’lerine 
oranı dünya genelinde ortalama yüzde 
2 olduğu halde Türkiye’de yüzde 3.5’tir. 
Ayrıca Türkiye’nin savunması teknolojik 
düzlemde önemli ölçüde dışa bağımlıdır 
ve bu durum sadece ekonomik değil, 
aynı zamanda stratejik bir bağımlılık 
yaratmaktadır. Terör örgütü PKK’ya 
karşı verilen mücadelede bir zamanlar 
Almanya’nın “Bizim verdiğimiz Leopar 
tanklarını, iç güvenlik operasyonlarında 
kullanamazsınız” şeklindeki sözleri bel-
leklerdedir. Gereksinim duyduğu silah 
sistemlerinin kabaca yüzde 20’sini kendi 
kaynaklarından karşılayan Türkiye’yle 
mukayese edildiğinde, İspanya ihtiya-
cının yüzde 80’ini, ABD ise yüzde 98’ini 
kendi piyasalarından temin etmektedir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri kritik sistemlerin, 
özellikle de yazılımların gizlilik esasla-
rının korunması için giderek daha çok 
iç piyasaya yönelmektedir. Bu durum 
ulusal sanayicinin gelişmesi ve ülke 
içinde bilimsel, teknolojik atılımların 
hızlanması açısından önemlidir. Günü-
müzde sanayi alanında KİT olarak 20 
civarında kuruluş vardır. Ancak bunların 
tamamının özelleştirilmesi gündemde-
dir. Özelleştirilecek kuruluşlar arasında 
MKE, dünyada kendi alanında ilk 100 
içinde olan ve askeri haberleşme, radar 
sistemleriyle bilinen ASELSAN, kısa 
adı TUSAŞ olan Türk Havacılık ve Uzay 

Sanayi AŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, İşbir, 
askeri pil ve uçak aküsü üreten ASPİL-
SAN, Tapasan, serum vb. üreten Türk-
tıpsan, deniz işletmeciliği ve tankercilik 
yapan DİTAŞ, uçak motoru üretmek için 
kurulan TEI, Heaş, HTR, STM, MİKES gibi 
kuruluşlar da vardır. 
Türkiye ithal ettiği ileri teknoloji ürün-
lerinde de sorunlar yaşamaktadır. 
Örneğin, Türkiye ABD ile F 16 ve F 35 
savaş uçaklarında yazılım nedeniyle 
ters düşmektedir. Çünkü bu sadece bir 
teknoloji meselesi değildir. Aynı zaman-
da bir ulusal güvenlik meselesidir. ABD, 
geçmişte Türkiye’ye sattığı F 16 savaş 
uçaklarının yazılım kodlarını vermeyi 
reddetmiştir. Uçakların dost ve düşmana 
ilişkin tüm tanımlama bilgileri ABD’nin 
elindedir ve Türkiye’ye verilmemiş-
tir. Türkiye bu nedenle büyük sıkıntı 
çekmiştir ve F 16 savaş uçaklarına milli 
yazılım yükleyebilmek için çalışmala-
rını günümüzde de sürdürmektedir. Bu 
konuda emekli büyükelçi, İstanbul eski 
milletvekili Şükrü Elekdağ 2008 yılında 
Meclis’te şunları söylemiştir:
“Savaş uçaklarını düşmanın radarları-
na ve silahlarına karşı koruyan sistem, 
bu uçakların sahip oldukları elektro-
nik karşı önlem veya elektronik harp 
sistemleridir. Yazılım kodları da bu 
sistemlerin beynini oluşturur. Uygun ya-
zılım kodlarıyla donatılmadan, bir savaş 
uçağının düşman füzelerini zamanında 
teşhis etmesi ve buna karşı anında 
önlem alması mümkün değildir. Türkiye 
savaş uçaklarının yazılım kodlarıyla ilgili 
ABD ile dört kez sorun yaşadı. F 16’larda 
bunu gördük, savaş helikopterlerinde 
gördük… Türk tarafı hep Amerika’nın bu 
politikasının bir süre sonra değişeceği 
hayaliyle yaşadı. Fakat 1986’dan bu yana 
22 yıl geçmiş olmasına rağmen Ameri-
ka’nın politikası değişmedi ve Türkiye de 
bu sorunu halledemedi”.
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Erkek egemen bir sektörde kadın olmak, kadın olmayı cepte tutup; erkek olmayı 
öğrenmekten geçiyor… Seni anlamaya çalışmalarını beklemek gibi bir lüksün 
yok! Başa çıkabilmek için onları anlayabilen sen olmalısın. Bu, bir hayatın içinde 
birden fazla hayat yaşamak gibidir. Eğlenceli, haraketli, keyifli ama bir o kadar da 
zorlu… İşe yönelik fırsatları ve darboğazları algılama ve anlamlandırma acısın-
dan kadınlar güçlü bir öngörüye sahipler. Çözüme yönelik inovatif uygulamaların 
devreye alınmasını da hızla kararlaştırabilirler. Ama kararlar konusunda çoğun-
luk belirleyicidir. Düşüncelerin doğru olsa da, fikirler karara dönüşmeyebilir. Bu 
da işin dezavantajlı olduğunun kısmıdır. 
Erkekler zorlanmayı sevmezler ve kendilerine uymayan durumlarda ikna yetene-
ği bir işe yaramaz. Çok az kadın kendi karakterini ve kişiliğini koruyarak karar-
larını erkek egemen sektörlerde uygulatabilmiştir. Bu kişilerin bilgiye ve güçlü 
bir karaktere sahip olduğu kadar; karşılaştıkları durumlarda takındıkları adil ve 
hoşgörülü tavrın, anlayışın etkisi tartışılmazdır. 
Fonksiyonellik kadar ergonomi ve estetik de bu sektörde önemlidir. Kadın de-
taycılığı daha pratik ve teknolojik gözlemlerle makinanın fonskiyonlarını geliş-
tirmekle başlar; daha detaylı, anlaşılır ve doğru teknik verileri içeren broşürler, 
kullanım kılavuzlarının oluşturulmasına, dış giydirmedeki estetiğe ve renk 
belirlemedeki çekiciliğe kadar yansır. Kadın eli ve emeği; daha çevreci, duyarlı ve 
tasarruflu ürünleri üretmeye varan bir yelpazede olumlu anlamda ciddi fark ya-

ratmaya sebeptir. Bir parçası olduğumuz iş ortamında yaşadığım çarpıcı diyaloglar oldu elbette. Telefona bağlananlar genellikle 
Merih Bey diye konuşmaya başlarlar. Çalışanlar ya da bazı müşterilerimiz Merih Usta diye hitap ederler.

Merih Eskin
TOBB Makine Sektörü Meclis Başkanı

RÖPORTAJ     www.ttmagazin.com

İçinde bulunduğumuz dünya gelişime ve değişime azmetmişken, Türkiye’de hala kadın erkek eşitliği 

tartışma konusu. “Ülkemizde kadının istihdamı, kadın cinayetleri, cinsel ayrımcılık konularını bir tarafa 

bırakın” demeyi çok isterdik ancak içinde bulunduğumuz süreçte bunu diyemiyoruz. TT Magazin olarak 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel “Sektörümüzün Güçlü Kadınları” konulu bir dosya çalışması 

gerçekleştirdik. “Erkek egemen bir sektörde kadın çalışan olmak” konusunu kendi bakış açılarından 

anlatmaları için sözü, Takım Tezgahı ve Makine Sanayisi sektöründe çalışan kadınlara bıraktık 

Bu çalışmada ilham kaynağımız, ülkemiz kadınına seçme ve seçilme hakkını ulu önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’ün şu sözleriydi: “Bir toplum, bir millet; erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana 

gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere 

yükselebilsin! Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. 

Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve 

erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok 

daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan 

çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır! Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacağı, 

aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım. 

Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır.”

Aslında bu sözlerin hepsi ayrı ayrı birer cümleydi. Ancak cümleler bir araya geldiğinde yolunu kaybedenler için pusula, karanlıkta kalanlar için ışık, 

amacını yitirenler için umut oluyor. Sektörümüzdeki güçlü kadınlarından başarılı örnekler sunarak hazırladığımız çalışmanın “Erkek egemen” diye 

nitelenen sektörümüz kadın çalışanlarını teşvik etmesini ümit ediyoruz. 

Sektörümüzün Güçlü Kadınları
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Vanlı Mehmet Efendi’den “Çok ciğerli karıdır” diye iltifat aldı-
ğım da vardır. Bazen çok kendi başına bir duruş sergilediğimi 
düşünen bazı kişilerin “Amazon Kadın” ya da “Yalnız Kurt” gibi 
radikal tabirler de kullanmışlıkları vardır benim için. Ama bana 
sorarsanız son derece sıradan bir insan olduğumu her zaman 
söylerim. Çok şanslı bir insan olarak inanılmaz tesadüfler ile şe-
killenmiş bir hayata sahibim. Çok çalışmak ise benim için Allah’a 
şükretmenin bir yolu, adeta bir ibadet şekli… Aşırı kontrollü, 
aşırı iyi niyetli ve sır küpü olduğum düşünülür ve bu insanlara 
çok inandırıcı gelmez. Sevgi ve güven duyduğum insanlardan 
olmadıkça bana ulaşabilmenin çok da bir yolu yoktur. Gerçekte 
ne olduğumu tam olarak kimse bilmeyecek… Bu da benim işime 
geliyor doğrusu… Yaptığım işler, refahı seçenlerden olmadığım 
için her zaman sorgulanmaya açık olmuştur. Cesaret gerektiren, 
dayanma gücünün çok yoğun olması ile başarıya ulaşabilecek 
işlerin ilerisinde buldum kendimi. “Savaş zamanları” denen 
kritik anlarda kendimi çok daha iyi gösterebiliyorum. Cesur, 
dayanıklı ve aşırı çalışkanım. Bu yüzden başkalarının kendini 
bıraktığı yerler ve anlarda benim devrede olmam başarıyı getiri-
yor. Olmaz denen, yetişmez denen her şey, bir anda mucizevi bir 
şekilde gerçekleşir… Tam konsantre olmanın getirdiği bir şey bu 
ama o zaman iş yaptığım alanda sevdiklerim olmayacak. Yoksa 
onların olduğu her yerde, onların rahatlığı ve mutluluğu için her 
şeyden vazgeçme huyum var. 
Benim için meslekler erkek işi-kadın işi diye ayrılmaz. Ama ben 
ayırmasam da bunun tamamıyla kişiye bağlı bir algı olduğu 
gerçeğini de kabul etmek durumunda kaldım. İdolüm olan tek 
bir kadın yok. Tüm kadınlardan ve erkeklerden ilham alırım. 
Hepsinde ayrı bir mucize saklı… Bu sektörde çalışan kadınlara 
nasihat etmek haddim olamaz. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. 
Hiçbir kısıtlamaya tahammülüm yok. Onların da kısıtlamaları 
olmasın isterim. Sadece iyi gözlemlesinler. Bakmasınlar, fark 
etsinler! İhtiyacı olan bütün bilgiler etraflarında, hemen yanla-
rında bulunuyor.  Erkekleşmemeye dikkat etsinler. Prensiple-
rimizi kabul ettirdiğimiz erken başlayan ve erken saatte biten 
huzurlu ve verimli bir çalışma hayatı icra etsinler ve hayatın 
güzelliklerini yaşamayı unutmasınlar. Çalışma hayatında haksız 
rekabet koşullarıyla varız. Erkeklerden daha fazla çalışmak 
ve onlara benzemek bu işi çözmez. İyi bir teknoloji kullanıcısı 
olarak ve inovatif alanlara yönelerek arayı kapatabilirsiniz Akıl, 
sabır ve yaratıcılığımızı en az onlar kadar kullandığımızı fark 
ettiklerinde bu sektörün bir oyuncusu olarak bize yer açmak 
durumunda kalındı. Kadın olan bir figürü kendi iş alanında bir 
rakip olarak kabullenmek ya da kaile almak zorunda kalmak; 
en başta meslektaşlarıma çok hoş gelmese de, sebat edip bu 
noktaya geldiğinizde kalıcı olanlara duyulan saygının sizden 
hiçbir zaman esirgenmediğini söylemeliyim. Zaten ayrımcılık 
istemiyorsan, acımasızca uğraşanlara, haksız koşullara, dişe diş 
rekabete karşı bir kadın gibi durabilmeyi becerebilmek yetiyor… 
Sonunda her şeyin üzerine hoşgörü, uzlaşı ve af perdesi çeki-
liyor... Bunun dışında tüm alanlarda bulunması hoş olan güzel 
varlıklarız. Ama bu süreçte aslınızdan çok uzaklaşıp olanlara 
dönüşürseniz, yaşamı ve kendinizi unutmuşsanız, kazandığımız 
kadar kaybetmiş de oluruz. 
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Sevda Kayhan Yılmaz
Makina İmalatçıları Birliği Başkanı

“Ben buna hep ‘Testosteron zehirlenmesi’ derim”
 
“Sektörde bir kadın olarak çalışmanın avantajları ve dezavan-
tajları nelerdir?” Bu çok sık rastlanan, benim de en zorlandığım 
sorudur. Bir de “Konya’da” deseniz tam olacaktı. Üst düzey 
yöneticilik ya da patronluk açısından düşünürsek asıl bu sektörde 
erkek olmak zor; çünkü erkekseniz ve sanayiciyseniz toplumun 
sizden beklediği bir “Ağalık” rolü var. Yaparsanız insanoğludur; 
kibre kapılabilir. Kötüdür. Kadınsanız, sizi asla ağa olarak gör-
mezler zaten. Erkek olmanın başka bir zorluğuysa, tıpkı doğadaki 
liderlik savaşı gibi, ailede yetki devri zamanlaması ve yetkiyi 
kimin alacağı konusudur. Ailede sürtüşmelere sebep oluyor. Ben 
buna hep “Testosteron zehirlenmesi” derim. Kadınların hormonal 
kalkanları var; daha uzlaşmacı, daha anlayışlı oluyorlar ve bu bir 
avantaj. Çok kolay arka plana çekiliyorlar.
Sezgisellik, çoğunlukla kadınların sahip olduğu, çok özel bir yeti 
bence… Ve karar süreçlerinde akılcılık kadar da etkili… Kadınla-
rın yönetimdeki başarıları da buradan geliyor; özellikle akılcı ve 
analitik düşünme yapısına sahip kadınlar bir de sezgilerini doğru 
kullanmayı başarıyorlarsa, önlerinde kimse duramıyor.

Kadınların bir diğer özelliği de detaycı olmaları. Bu özellikleri de 
onların, özellikle detay planlama ve kalite gerektiren işlerde daha 
iyi olmalarına neden oluyor. 
Mevcut verileri toplayıp iyi analiz edip, detayları görüp, sezgilerini 
de kullanarak olabilecekleri tahmin edebilen bir yönetici, bunu 

planlamada kullandığında çok isabetli ve az sapmalı planlar
yapabiliyor. Özellikle bütçe, yeni yatırımlar, etkinlik, proje vb. 
geleceğe yönelik tahminlerin de yer aldığı detaylı planlamalarda, 
mutlaka bu tip bir kadın çalışan/yöneticinin olması gerekir diye 
düşünüyorum.
Herkes Konya’da bir kadın olarak sektörde çalıştığımı duyunca 
hayret ederdi. Konya’nın muhafazakâr olduğunu düşündükleri 
için benim zorlanıp zorlanmadığımı çok soran oldu. Bazıları 
Konya’ya at gözlüğüyle bakıyor. Konya yüzyıllardır kökleşmiş bir 
hoşgörü geleneğine sahiptir. Konya’da olmakla ilgili bir sorunum 
yok. Konya Sanayi Odası’nın Meclis Başkan Vekiliyim, sanayici 
arkadaşlarımla uyumla çalışıyoruz.
Eğer bir başarım varsa, hep iyi ekiplerin içinde olmamdandır. 
Güçlü kadınlar demişsiniz, güçlü ekiplerdir doğrusu aslında. Ma-
kine Tanıtım grubunda da, MİB’de de, şirkette de içinde olduğum 
ekibe hep inandım. Makine gibi bir sektörde tek başına bir şey 
yapamazsınız. Ulaşacağınız noktayı organizasyon şemanızdaki 
en alt çalışan bile etkiler. Bireyler tek tek bir birim fayda sağlı-
yorlarsa birlikte hareket edildiğinde birim faydanın artacağına 
inanırım. Hep saksıda çınar ağacı büyümeyeceğine inandım, bu 
nedenle firma ile ilgili amaçlarımın dışında Türk makinesinin 
gelişmesi için çalışılması gerektiğine inandım. Aynı eğitimi alan 
kadın ve erkekler arasında bile olayları algılama ve değerlendir-
me farklılıkları görülürken, farklı disiplinlerden gelenler arasında 
farklar olması kaçınılmazdır. Bunu en aza indirmenin temel yolu 
disiplinler arası kadın-erkek karışık proje grupları halinde çalış-
mak bence. Zaman içine işletme içindeki tüm işleri, geleneksel 
hiyerarşik çalışma düzeninden proje bazında çalışma düzenine 
getirebiliriz, diye düşünüyorum. Böylece, sadece sipariş temelli 
projelerimiz değil, yönetimsel proje gruplarımız oluşur ve farklı 
bakış açılarının ortak değerlendirmesinde daha doğru kararların 
alındığı bir karar mekanizması kurulabilir. Benim idollerim tüm 
üreten kadınlar. Sebebi de üretmeleri… 
Kadınlar için ayrı şeyler söyleyemem: Çok klasik şeyler aslın-
da: Uzmanlarla çalışmaları, prensipli, uzlaşmacı ve iyi niyetli 
olmaları; çünkü niyeti iyi olanın akıbeti iyi olur… MİB’i demokratik 
bir kurum olarak görmelerini ve yönetimde katılımcı olmalarını 
istiyorum. Biz birlikte daha güçlüyüz. Lütfen makineciler olarak 
sesimizi daha çok duyurabilmek için tek vücut olalım; çünkü 
Türkiye’nin ilerlemesinde bizlerin üstüne çok büyük sorumluluk 
düşüyor.
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Fatma Aydoğdu
Tezmaksan Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 

Öncelikle kadınlarımız ile ilgili yaşadığımız olumsuz olaylar üze-
rine 8 Mart Kadınlar Gününü kutlamak bizler için oldukça buruk 
olacak. Özgecan’ın katledilmesi toplumumuzda inanılmaz bir 
farkındalık yarattı. Çocuklarımıza  ‘’Kadın–Erkek” cinsel kimliğin-
den de önce İNSAN olmayı öğretmeliyiz. İnsan olmayı ve sevmeyi 
öğretebilirsek toplumumuzda özellikle iş dünyasında ki cinsiyet 
ayrımına dayalı sorunlarımızın da birçoğunu çözmüş olacağız. 
Konuya farklı açıdan giriş yaptım ama inanın bugünlerde ben de 
pek çok kadınımız gibi olaylardan derin bir keder duyuyorum.
Sektörümüze gelirsek erkek egemen olmasına rağmen sektö-
rümüzü seviyorum her şeyden önce Türkiye genel ortalamasına 
baktığınızda dürüst, güvenilir, emeği ile çalışan ve var olan imalat 
sektörüne hizmet ettiğimiz için mutluluk duyuyorum. Biz kadın-
lar makine sektöründe genelde mutfak kısmında çalışmaya baş-
lıyor zamanla tüm yönetim süreçlerine katılıyoruz ancak bunun 
değişimi için okullarda ve diğer STK’lar ile çalışmalarımız devam 
ediyor. Sektöre daha fazla kadın çalışan nasıl kazandırabiliriz bu 
konuda başta Genel Müdürümüz Hakan Aydoğdu ve Tezmaksan 
üst yönetimi olmak üzere ciddi çalışmalar yapıyoruz. Zaman 

zaman yaptığımız müşteri ziyaretlerimizde, makinelerin başında 
bayan operatörlerin sayısının her geçen gün arttığını görmek, 
sektörümüze olan ilginin bayanlar tarafından da arttığının bir 
göstergesi olup, bizleri de mutlu etmektedir.
Yapılan işe “kadın eli” ve “kadın titizliği” değmesi fark yaratıyor 
mu? Aslında bir soruda yer alabilecek en özet ve güzel ifade bu. 
Kesinlikle yapılan işe ‘’kadın eli” değdiğinde aradaki titiz çalışma-
nın getirdiği farkları görebiliyorsunuz. Erkekler sonuç kadınlar 
süreç odaklı çalışırlar..Dolayısı ile değişim  yönetimi ile oranları 
her geçen gün artacağını düşünüyorum ..
Ben bu sektöre başladığımda yıl  1987 idi ve şirkette çalışanları 
cinsiyete göre oranlarsak kadınların oranı yüzde biri bulmuyordu 
maalesef.. Bugün geldiğimiz noktada hala eksik olduğumuzu 
düşünmek ile birlikte özellikle firmamız Tezmaksan’da  henüz  
yüzde 20 gibi bir oranı yakalayabildik. Bu oran yeterli mi tabii ki 
hayır... Tezmaksan ailesi olarak farkındalık yaratmaya ve öncü 
olmaya devam edeceğiz.
Bazen ilginc diyaloglara şahit oluyoruz. Çok özele girmek istemi-
yorum şuan ama traji komiktir ısrarla Fatma Bey diye konuşma-
ya başlayan ve devam edenler bile olmuştu (!)
Başta da söylediğim gibi işimi seviyorum ve severek yapıyorum. 
Aslında  ‘’Sevgi’’  bütün engel ve sorunların üstesinden geliyor... 
İşinizi ciddiyetle yapmak, kararlı olmak ve sınırlarını bilmek bu-
nun en önemli üç ayağı diyebilirim. En önemli husus da aradaki 
bakış açısını kapatmak için çok fazla çalışıp emek vermek, özveri 
ile çalışma, dürüst olmak ve bence en önemlisi sürekli kendini 
yenilemek gerekiyor. Sorguladığım zamanlar mutlaka olmuştur 
fakat pes etmeyi sevmem! Meslekler “kadın işi, erkek işi” diye 
ayrılır mı? Bu konuda yapılan araştırmaları incelediğimizde 
cinsiyete dayalı mesleki katmanlaşma, herhangi bir iş yerinin en 
belirgin ve en inatçı karakterlerinden birisi sayılabilir. Dünyanın 
neresine giderseniz gidin, kadınların ve erkeklerin farklı sek-
törlerde ve farklı mesleklerde yoğunlaştığını görürüsünüz; bu 
durum genel olarak “kadın işi” ve erkek işi” ayrımı ile dile getirilir. 
Genelleştirirsek, kadınlar, “kadın işi” olarak adlandırılan hemşire, 
öğretmen, diyetisyen sekreter vb. olarak değişik işlerde çalışır-
ken; erkekler teknik ya da entelektüel açıdan daha “donanımlı” 
kabul edilen işlerde, mühendis, bilgisayar programcısı, pilot vb. 
olarak çalışırlar. İşgücü piyasasındaki bu yatay mesleki katman-
laşmanın yanı sıra, dikey katmanlaşma açısından erkeklerin 
büyük bir yüzde ile üst düzey yönetici pozisyonlarını işgal ettiği 
de bilinen bir olgudur. 
İşlerin ya da mesleklerin bu tür cinsiyete tabi bölümlenişi, kuşku-
suz dinamik bir özellik gösterir; belirli bir zaman diliminde, belirli 
bir ülkede, bölgeden bölgeye kadın işi/erkek işi tanımı değişe-
bileceği gibi, zaman içerisinde de tarihsel olarak kadın işi olan 
bir iş, erkeklerin çoğunlukla hakim olduğu bir meslek/iş ya da 
cinsiyetten arınmış, yansız bir meslek haline dönüşebilir. Örneğin 
lise öğretmenliği önceleri erkek işi iken, 1970’lerin sonundan 
itibaren erkeklerin terk ettiği ve kadınların büyük çoğunlukla 
çalıştığı bir kadın işi haline dönüşmüştür. Dikey katmanlaşma 
örneğini düşünürsek, 20 yıl öncesine göre dünyada artık daha 
çok sayıda kadın yönetici olduğu, ama hala azınlıkta kaldıkları 
gözlenen bir olgudur.
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Diğer yandan günümüzde aileler özellikle anneler daha bilinçli ve 
kız çocuklarının eğitimine de erkekler kadar önem veriliyor. Pırıl 
pırıl bir nesil geliyor genel ortalamaya baktığımızda, kızlarımız 
pek çok alanda daha başarılı… Zaman içerisinde ayırımın azala-
cağını ümit etmek istiyorum.
Artık çok farklı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Kadın yöneticiler eskisi 
gibi değil. Daha yüksek seviyelerde görev yapıyorlar. Sayıları çok 
hızlı artıyor ve artacaktır. Şimdi rol model olan birçok kadın var 
önemli yöneticilik görevlerinde. Kadınların hayatlarını doğru kişi-
lerle birleştirmesi, ailenin desteği, kendini o pozisyonda görmesi 
ve daha aşağıya hapsetmemesi önemli.
Bir kadının bir erkekten farkı veya bir eksiği yok iş hayatında. 
Önemli olan ailedeki denge... Yeni modern Türk ailesinde zaten 
eşitlik var, demokrasi var. 
Aslında idolüm olan dünya çapında bir çok kadın var ancak ülke-
mizden bir-iki örnek vermem gerekirse; Güler Sabancı ve Leyla 
Alaton Hanım efendi bunlardan biridir. Güler Sabancı, stratejik 
düşünebilen, azimli bir iş kadını olarak ün yapmayı başarmıştır 
ki Türkiye’de bir ailede, bizlerin kuşağında bunu yapmak oldukça 

zordur. Leyla Alaton başarılı, çalışkan, özgür ve mutlu kadının 
simgesi olmayı başarmıştır.
Gerçekten iyi bir sektörümüz var. Hanımların daha çok yer 
alabilmesi için sektördeki kadınlarımıza büyük görevler düşü-
yor. İşimize sahip çıkalım, çok çalışalım ve aynı zamanda sosyal 
sorumluluk projelerinde de yer alalım. Kadınlara her alanda daha 
çok önem gösterilmesi için birbirimize destek verelim.
Çok sevdiğim ve uyguladığım sevgili Güler Sabancı’nin altın 
kuralları ile keyifli röportajı tamamlamak istiyorum…
• Ne olursa olsun pes etme,
• İnsanlara uzan ve gerektiğinde yardım al
• En zor şartlarda bile gülümsemekten vazgeçme...
• Ne yaptığınız kadar kimlerle yaptığınız da önemlidir
• Ödüller ve unvanlar için çalışmayın. İşinizden keyif duyun, odak-
lanın ve işinizi sevin. Kendinizden daha fazla ciddiye alın…
Bu güzel röportaj için TT Magazin’e teşekkür ediyor bu vesile ile 
‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’’nü kutluyor, STK’larda yer alan 
‘’İşadamları’’ yerine ‘’İş İnsanları’’ teriminin kullanılması husu-
sunda çalışmalar başlatılmasını  gönülden diliyorum.

Sabahat Bozkurt
BOZTAŞ Makine Sanayi Ticari İşler Sorumlusu

“Metal kokusu, yağ kokusu ruhumuza haz verir oldu”

32 yılını geride bırakmış olan Boztaş Makina Sanayi ve Dış 
Ticaret A.Ş’de 15 yıla yakın bir süredir çalışmaktayım. Bu süre 
içerisinde ‘makina sektöründe bir kadın olarak çalışmak’
dolayısıyla herhangi bir dezavantaj yaşadığımı düşünmüyorum. 
Günümüzde makina sektörünün çalışanlarının çoğunluğunun 
erkeklerden oluştuğu doğru ancak oranın her geçen gün değişti-
ğini, yıllar içerisinde bu sektöre gönül ve emek vermiş kadınların 
sayısının arttığını gözlemliyorum. 
Aslına bakarsanız, işin özü; ‘’kadın-erkek’’, ‘’sektör’’ diye ayırmak-
sızın işinizi ne ciddiyette yaptığınızla ilgili… İşi ne kadar severek 
yapıyorsanız, sektör ‘erkek egemen dahi olsa’ insanlar sizi ka-
bulleniyor ve muhatap alıyor.  Ben Allah’ın kadınlara ve erkeklere 
farklı yaradılış özellikleri verdiğine inanırım. Bundan dolayı birini 
diğerinin önüne ya da arkasına oturtan yaklaşımlar bana uzak 
gelir. İstisnaları bir yana koyduğumuzda, bu noktada, kadın ruhu-
nun içindeki incelik, titiz bakış açısı pek tabii ki işlere yansıtıldı-
ğında ortaya farklı ve değerli işler çıkıyor. Boztaş Makina, kurum-
sal çalışma düzeninde bir aile şirketidir. Bulunduğum pozisyonda 
görev almaya başladığımdan bu yana, iş yaşamı, işleyiş, disiplin 
konusunda her yeni gün babamdan çok önemli şeyler öğrendim. 
Kendisi, kardeşimi ve beni, küçük yaştan bu yana, iş seyahatle-
rine, görüşme ve toplantılarına dahil etmiş; bizlere önemli görev 
ve sorumluklar vermiştir. En önemlisi de bize güven duymuştur. . 
Dolayısıyla biz de işimizi hep ciddiye alarak ve severek yaptık. 
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Makina fuarlarında, üretim atölye ve işletmelerinde duyduğumuz 
o metal kokusu, yağ kokusu ruhumuza haz verir oldu.Sektörden 

bağımsız olarak, bir kadın olarak çalışmanın, almak durumunda 

olduğunuz sorumluluk sayısının çok olması dolayısıyla tabii ki bazı 

zorlukları var. Annesiniz, evlatsınız, eşsiniz, ev hanımısınız, iş kadı-

nısınız, arkadaşsınız, akrabasınız… Hayattaki rollerinizin listesi çok 

uzun yani, bunların gereğini yerine getirmek gerekiyor. Mesleklerin 

kadın ya da erkek işi olarak ayrıma tabi olacağını düşünmüyorum. 

Bugün makina sektöründeki kadınlar işin sadece ticari kısmında 

değil, teknik kısmında da çok güçlüler. Çok iyi kadın makina mü-

hendisleri, konstrüktörler, programlamacılar var. Konuyu tersinden 

ele aldığınızda da kadınların yoğun olarak yaptığı işlerde görev 

alan başarılı erkekler var. En önemli örneğim kuşkusuz ‘annemdir.’  

Çünkü, kadının ne kadar güçlü ve çok şeye yetebilen bir varlık ol-

duğunu, olması gerektiğini onu izleyerek öğrendim. Kadın, ev ve iş 

yaşamını koordine edebilen aynı anda sosyal ilişkilerini yürütebilen 

çok yönlü biri olduğu taktirde başarılı demektir.  Takım Tezgahları 

ticareti, ülke sanayisi için çok önemli. Satışını yaptığınız malın kali-

tesi, teknolojisi ve ekonomik cezbi ile ülke ekonomisine de katkıda 

bulunuyorsunuz ya da zarar veriyorsunuz. İşin içinde teknik var, 

ticaret var, satışa konu titizlikle incelenip seçilmesi gereken bir ya-

tırım malı var… Süreç var, sabır var, organizasyon var… Dolayısıyla 

tüm bu saydığım kavramlarda bir kadına düşecek çok iş var…

Burcu Akyüz
AK Makina Finans Müdürü

Erkek egemen bir profil çizen bu sektörde 13 yıldır çalışan birisi 
olarak, kadın olmak ile ilgili bir dezavantaj yaşadığımı, farklı 
hissettiğimi hatırlamıyorum. Tam tersine maskülen bir dünyaya 
zaman zaman kadın gözüyle farklı bir bakış açısı getirebilmenin 
avantaj olduğuna inanıyorum. 

Ben kadın eli değen işlere bayılıyorum.  Kadınların ayrıntıcı 
bakabilmesi ve titiz çalışma prensipleri iş yaşantısına pozitif bir 
yaklaşım kazandırdı. Çünkü kadınların önsezilerinin her alanda 
daha kuvvetli olması iş yaşamında büyük avantajlar sağlıyor. 
Özellikle karar alma aşamasında kadının iletişim becerisi ve 
insan kaynakları yönetimindeki duygusal zekası gerçekten 
önemli bir unsur. Aile şirketinde çalıştığım için çarpıcı diyalog-
lar genellikle ailedeki erkeklerle yaşanıyor. İşle ilgili bir konuya 
duygusal yaklaştığım zaman her yıl kızlara burs verilen projenin 
adıyla hitap etmeye başlıyorlar bana. Kardelen! Erkek egemen 
ortamlarda kadınlar da biraz erkekleşiyorlar ister istemez. 
Bağımsız ve güçlü kadın ortaya çıktığından beri kadın ve erkeğin 
arasındaki dengeler maalesef değişime uğradı. Bu sebeple ken-
dimi de dahil ederek modern çağın Türk kadının sorumluluklarını 
yerine getirirken kendi tabiatından ödün vermemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Türkiye’de kadın istihdamı yüzde 26. Rakamlar 
henüz istenen düzeyde olmasa da cinsiyetin iş yapmaya engel 
olmadığını ispat eden cesaretli kadın sayısının her geçen gün 
arttığının göstergesi. Özellikle inşaat, makine, otomotiv, enerji gibi 
sektörler genelde erkek egemen sektörler gibi algılanıyor fakat 
kadınlar her alanda olduğu gibi burada da çalışıp önemli başarı-
lara imza atabiliyor. İşin mühendislik kısmında erkek egemenliği 
hakim olsa da yönetim ve idari departmanlarda kadınlar daha 
fazla görev alıyor. Elbette benim de idolüm olan bir kadın var. 
Betûl Mardin gerçekten hayran olunacak ve mesleğinde efsane 
bir kadın. Yaşına rağmen acayip neşeli ve enerji dolu... Ve her 
zaman kendinden emin. Kadının her zaman para kazanabileceği 
bir mesleği olmalı. Hep çalışacaksın. Üreteceksin. Her konuda 
güncel olacaksın. En önemlisi inandığın ve savunabileceğin konu-
larda yılmayacaksın.
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Sanayi, ekonominin yanı sıra politik bir 
araç mıdır? 
Günümüzde, ülkeler arasında sınırlar 
kalkıyor. Özellikle internet gelişimi bunu 
daha da hızlandırdı. Ülkelerin katma 
değeri yüksek ürünlere sahip olması 
genellikle, savunma, havacılık ve uzay 
çalışmalarında ön plana çıkıyor. Gelişmiş 
sanayilerde üretilmiş olan ürünlerin, 
başka ülkelere satılmasına çoğu zaman 
politik bir karar sonucunda müsaade 
ediliyor. Örneğin gelişmiş bir ülkeden, 
stratejik önemi olan bir ürün almak 
istediğinizde fiyatı tartışılmadan, o 
ülkenin senatosundan uygunluk kararı 
çıktıktan sonra ticari boyutuna geçilmek-
tedir. Dolayısıyla, güçlü politika, güçlü bir 
sanayi ile olur. Veya güçlü sanayiye sahip 
olursanız, güçlü politikalar üretebilirsi-
niz. Ülkemiz, son 10 yılda özellikle bu 
yönde ciddi adımlar atmıştır ve atmaya 
devam edecektir. Ülkeler için değişim 
kaçınılmaz. Bu değişimle yüksek katma 
değerli ürünler üreten ülkeler, daha güç-
lü ekonomiye sahip olacak ve dolayısıyla 

bu durum politik gücün artmasını da 
beraberinde getirecek. 

I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşındaki 
hammadde ve ucuz işgücü arayışına bağlı 
olarak endüstrinin politikadaki yeri nedir?  
Zamana bağlı olarak, hammadde azal-
makta ve işgücü yaşlandığı için pahalı 
olma yönünde değişmektedir. İnsan 
doğası gereği, az çalışıp çok kazanmak 
arzusundadır. Politikacılar, iktidara 
gelmek için bu argümanı kullanmaktadır. 
Ülkeler refah seviyelerini yukarı çekmek 
için, dünya üzerindeki ucuz hammadde 
kaynaklarına ulaşma çabasındalar. Aynı 
şekilde ucuz işgücü olan bölgelere doğru 
gitmektedirler. Önceden bu hammad-
deler üretim merkezlerine taşınırken, 
günümüzde uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde, hammadde kaynaklarının 
olduğu yerlere üretim merkezi kurul-
makta ve bitmiş ürün olarak, dünyanın 
farklı yerlerine sevk edilmektedir. Aynı 
şekilde üretim noktasında el üretimi 
(hand-made)  gerekli ise ucuz işgücünün 
olduğu merkezlere yani insanların yaşa-
dığı yerde üretilip, yine dünyanın farklı 
yerlerine gönderilmektedir. Dolayısıyla 
demokrasi çerçevesinde ülke yönetimini, 
politikacılar belirler. Ama ucuz hammad-
de ve ucuz işgücünü kullanma, şirketler 
vasıtası ile olmaktadır. Uluslararası 
anlaşmalarla kontrol altına almak için 
politikacılara ciddi görevler düşmektedir.  
Bu noktadan hareketle; gelişmiş ülkeler, 
gelişmekte olan ülke kaynaklarını ucuz 
maliyetlerle elde ederek, kendi ülkeleri-
ne ciddi kazanç sağlıyor. Bazı ülkelerin 
politik yaklaşımları sonucunda, kendi 
ülkelerine, sadece yönetim faaliyetlerin-
den ciddi gelir elde etmektedirler. 

Sanayinin dünya politikasındaki belirleyici 
özellikleri nelerdir?
Bir üründen beklenen temelde üç kriter 
vardır. Bunlar kalite, teslimat ve fiyat-

tır. Öncelik sıraları da bu şekildedir. 
Ülkeler arasındaki rekabet bu üç kriter 
üzerine olmaktadır. Dolayısıyla;  yapılan 
çalışmalar ki bunlar Ar-Ge çalışmaları, 
üretim yapan firmaların tecrübeleri ve 
teknolojik gelişmeler sayesinde kalite 
sürekli olarak artmaktadır. Bu kriter için 
firmaların kaynak aktarması gerekmek-
tedir. Önceden sadece kendi ülkelerinde 
yaptıkları bu çalışmaları, son zaman-
larda başka ülkelerde kurulan Ar-Ge 
merkezlerinde de yapmaktadırlar. Çünkü 
gelişmiş ülkelerdeki işçilik maliyetleri, 
gelişmekte olan ülkelere nazaran daha 
yüksek olması ve daha kolay kalifiye 
personel bulunması kolaydır. Bunun 
birçok örneği vardır. Teslimat konusunda, 
ürünler her geçen gün daha da stan-
dartlaştırılmakta olup, stoktan teslimata 
doğru gidiş vardır. Fakat pazarın çok ko-
lay tahmin edilemediği yerlerde, bölgesel 
üretim üssü kurulmaktadır.  Bölgesel 
üretim yapıldığında, müşterileriniz kendi 
çalışanlarınız olabilmektedir. Bu durumu 
B2E (Business to Employee) olarak açık-
layabiliriz. Örneğin otomotiv firmalarında 
çalışanlar, kendi ürettiği otomobilleri 
tercih edebiliyorlar. Veya büyük alışveriş 
merkezlerinde benzer durum vardır. Bu 
sayede hali hazırda pazar genişletilmiş 
oluyor. Son olarak fiyat kriteri, maliyet-
lerin aşağı çekilmesi şeklindedir. Üretim 
üstlerinin, tüketiciye yakın olması, daha 
ucuz iş gücü kullanılması, tüketicilerin 
bu ürünlere kolay ulaşması vb. durumlar, 
ana üreticilerin sürdürülebilir üretim 
yapmalarını sağlamaktadır.
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Sanayinin iki belirleyicisi: Ekonomi ve Politika
Sanayinin belirleyici olduğu alanlar konusunda sayısız tartışma var. Sanayi, politik bir araç mı? Savaşların, ülke 
endüstrisinin gelişmesinde sebep-sonuç ilişkisi doğurduğu doğru mu? Sanayisi olmayan ülkeler gerek ekonomik 
gerek politik olarak ne tür sorunlar yaşar? Sanayi-Ekonomi-Politika üçgeninde ana hatlarıyla merak edilen 
konuları, mühendisliğin yanı sıra Vuzf Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler öğrenimini tamamlayan TİAD Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Dr. Ayhan Etyemez’e sorduk.



www.ttmagazin.com     RÖPORTAJ 

77Mayıs - Haziran 2015

Takım Tezgahı sanayisi için Tezmaksan-Mit-
sui Seiki ilişkilerini değerlendirebilir misi-
niz? Yeni ürünlerin bu sektörel ilişkiler için 
doğrudan veya dolaylı etkilerini
 açıklayabilir misiniz?
Mitsui Seiki, ürünlerimizin Türkiye paza-
rında temsil edilmesi için Tezmaksan’ı 
seçti. Bu sağlam Takım Tezgahı distribü-
törü, Mitsui Seiki gibi yüksek kaliteli bir 
şirketin, uygulamalarını ve en yüksek se-
viyede makine teknolojisi ve kalitesine ya-
tırım yapmak isteyen önemli müşterilerle 
ilişkilerini geliştirmek için ihtiyacı olan 
tüm kalitelere sahip. Tezmaksan, komp-
leks Takım Tezgahları konusunda çok 
fazla deneyime sahip ve 5 eksenli işleme 
merkezleri, bağlamalı delme ve bağlamalı 
taşlama makinelerini içeren çeşitli ürün 
hattı, mevcut ve potansiyel müşterileri için 
yeni bir kapasite düzeyi sunuyor. 

Mitsui Seiki, Takım Tezgahı sektörü için kü-
resel pazarda ve sektörde, rekabet gücünü 
artırmak için neler yapıyor?
Mitsui Seiki olarak son bir kaç yıl içerisin-
de, 5 eksenli işleme merkezleri portfolyo-

muzu büyütmek için büyük yatırımlarda 
bulunduk. Ayrıca, birçok yeni teknolojiyi 
Japonya’ya tanıtan ilk şirket olduk. Bu 
teknolojiler arasında, Süper Aşındırıcı 
İşleme merkezlerinin tam ürün yelpazesi 
bulunuyor. Yeni “Blue Arc™” ürün grubu 
ise mevcut büyük müşterilerimizden 
bazılarıyla ortaklık içinde bulunduğumuz, 
çok amaçlı, konvansiyel olmayan işleme 
merkezleridir. Bu ürünlerin her ikisi de, 
potansiyel müşterilerimize, yeni, çok sert 
malzemeleri, oldukça verimli ve doğru bir 
yöntemle işleme olanağı sunuyor. Ayrıca, 
uçak motoru müşterilerimizin, Kanatçıklı 
Diskler, Pervaneler ve Türbin kanatları gibi 
parçaları çok daha verimli, hızlı ve doğru 
işlemelerini sağlamak için, 5 eksenli daha 
küçük makine grubumuzu geliştirdik. Kalıp 
ve Boya sektörleri için makine yelpazemizi 
de genişlettik. Son iki yıl içinde geliştiri-
len yeni makine kapasiteleri, bu önemli 
pazarın iyi bir kısmını yakalamamıza 
yardımcı olacak. Genel olarak Mitsui Seiki, 
müşterilerimizin daha rekabetçi olma-
sına yardımcı olmakla ilgileniyor. Bunu, 
genel olarak satışa sunulan daha “ticari” 
makinelere kıyasla, kalite ve güvenilirlik 
açısından daha üstün makineler sunarak 
yapıyoruz. Yüksek metal çıkarma oran-
ları, daha yüksek hassasiyet ve çok uzun 
makine ömrü, ekipmanımızın son kullanıcı 
için çok iyi bir yatırım olmasını sağlıyor. 
Tezmaksan bunu çok iyi anlıyor ve komp-
leks parçaların Türk üreticileri için, yeni ve 
zorlayıcı fırsatlar konusunda genel kabul 
edilebilirliğinin geliştirilmesinde çok iyi bir 
ilerleme gösterdi. 

2016’da ne tür teknolojiler üretilecek? Bu 
yeni teknolojilerin ortak özellikleri neler 
olacak?
Son bir kaç yıl boyunca üzerinde çalış-

tığımız konulara ek olarak, Mitsui Seiki 
daha fazla çoklu görev makinesi sunmak 
için ciddi bir şekilde ilerleme kaydediyor. 
Buna örnek olarak, şu anda pazarda çok 
fazla bulunan “Torna Freze” makineleri 
verilebilir. Bunlar genel olarak, bir miktar 
frezeleme becerisi olan tornalama maki-
neleri veya bir miktar tornalama kapasi-
tesine sahip olan genel amaçlı frezeleme 
makineleridir. Mitsui Seiki, hassasiyeti ve 
sağlamlığıyla ünlüdür. Önümüzdeki yıl 
içerisinde, frezeleme, delme ve tornalama 
işlemlerinde yüksek doğruluk kapasite-
sine sahip olan, güncellenmiş yeni bir 5 
eksenli makine grubu sunacağız. Çok iyi 
müşterilerimiz, pazarda bulunmayan bir 
makine üretmemiz için bizi cesaretlen-
dirdiğinden, bu bizim için çok heyecan 
verici. Ayrıca, dünyadaki en doğru “Ekleyici 
/ Eksiltici İşleme Merkezi”  olacağına 
inandığımız işleme merkezini piyasaya 
sürmek için de hızla çalışıyoruz. Ar-Ge 
ekibimiz neredeyse hazır ve 2015’de test 
etmeye başlayacağız. Bu ürünü, 2016’da 
birkaç müşterimiz için piyasaya sürmeyi 
umuyoruz.

Tom Dolan: Mitsui Seiki, 30 yılı aşkın sü-
redir, havacılık ve savunma endüstrisinde 
dünya çapında güçlü bir role sahip. Birçok 
yeni teknolojiyi pazara tanıtan ilk firmayız 
ve Japonya’da, 5 eksenli işleme konusunda 
lideriz. Hem yerleşik ABD, Avrupa ve Japonya 
pazarlarında hem de Asya, Güneydoğu Asya, 
Orta Avrupa ve Latin Amerika’da
büyümekte olan bu yeni pazarlarda iş yap-
manın keyfini çıkarıyoruz. Bu büyümekte 
olan pazarlar, sadece ticari makinelerden 
tatmin olmuyor ve kar elde etmek için, 
bizimkiler gibi çok kaliteli ürünler arıyorlar.

Mitsui Seiki-Tezmaksan işbirliği, savunma 
sanayisine ses getirdi
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen IDEF’15, dünyadaki savunma sanayii 
devlerini ağırladı. Fuarda katılımcı olarak yer alan Tezmaksan Makine, havacılık sektöründe talaşlı imalat 
konusunda Amerika Mitsui Seiki Genel Müdürü Tom Dolan’ın aktarımlarının yer aldığı bir seminer düzenledi. TT 
Magazin’e röportaj veren Tom Dolan, savunma sanayii için Takım Tezgahı sektörünü değerlendirirken, Mitsui 
Seiki’nin havacılık ve savunma sanayisi konularında bulduğu çözümleri de belirtti. 
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ÖZET
Bu makale, Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Asya’da uygulanan üniversite - endüstri 
araştırması modelleri üzerine bir araştır-
ma sunamaktadır. Üniversiteler sadece 
etkisi yüksek olan arşivlik dergi yayınları 
ile sonuçlanan akademik araştırmalara 
değer verirken, endüstri sadece, parça 
üretim maliyetini düşüren yenilikçi ve 
pratik yöntemlerin geliştirilmesiyle 
ilgilenir. Yazar, üniversitede görev yapan 
araştırmacının, endüstride-ki mühendis-
lerin uygulamalarının benzerini yapmaya 
çalışamayacağına inanıyor. Araştırmacı, 
bunun yerine, arşivlik dergi makaleleri ile 
sonuçlanan yeni, bilimsel temelli yöntem-
ler geliştirmeye çalışırken, yüksek vasıflı 
uzmanlar eğiterek ve bilimsel teknik 
bilgiyi endüstri dostu formatlara dönüştü-
rerek, endüstriye bilgi aktarmalıdır.  

1. GİRİŞ
Akademisyenler ve endüstri arasındaki 
etkileşimin açıklanması, her zaman 
tartışmalı bir konu olmuştur. Endüstri, 
akademisyenlerden, günlük üretim so-
runları için hızlı çözümler beklemektedir.  
Endüstride başarının ölçüsü, sorunu en 
kısa sürede ve en az maliyetle çözmektir. 
Diğer taraftan, akademik başarı, yazılan 
yüksek kaliteli bilimsel makale ve eğiti-

len mezun öğrenci sayısıyla ölçülür. Bir 
endüstri sorununa bulunan çözüm ise, 
başarılarına eklenen bir mükâfat olarak 
değerlendirilir; zira endüstriye yapılan 
katkı, akademisyenler arasında ikincil rol 
oynar. Bu algı, ekonomik gücü, teknoloji 
tabanlı ürünlere dayanan ülkeler dışında 
dünyanın her yerinde uygulanan üretim 
mühendisliğinde hemen hemen aynıdır. 
Büyük ölçüde endüstriyelleşmiş ülke-
lerdeki şirketler, yeni üretim ve makine 
tasarımı teknolojilerine yatırım yapma 
kültürüne sahiptir ki bu da onların, ulusal 
ve uluslararası pazarda rekabetçi kalma-
larını sağlar. Bu makale, dünya çapında 
çeşitli araştırma altyapısı modellerini 
konu alacak ve üretim mühendisliği 
laboratuvarları da örnek olarak kulla-
nılacaktır. Makale, yazarın endüstriyel 
etkileşime sahip bir akademisyen olarak 
deneyimlerini yansıtarak, kendi araştır-
ma altyapısı ve işletme prensiplerinin 
detaylarını sunar. 

2. ARAŞTIRMA FONU SAĞLAMA 
KATEGORİLERİ 
Araştırma fonu sağlama planları tüm 
ülkelerde hemen aynıdır ve aşağıdaki 
şekilde sınıflandırılabilir:

A. Devlet Bilim Vakıflarından Temel Fon 
Sağlama: Araştırmanın esasa dayanma-
sı, ön rekabetçi olması ve diğer araştır-
macılarca incelenen arşivlik dergilerde 
yayınlanarak kanıtlanan yeni bulgular ve 
keşifler içermesi gerekir. Hibe başvu-
rusu, uzmanlar tarafından gizli olarak 
incelenir ve genelde, başvurunun onayını 
veya reddini bir panel önerir. Araştır-
macılar, sonuçlanan araştırmanın uzun 
vadede endüstri ve toplum üzerinde 
yaratacağı etkiyi göstermeli ve başvuru, 
mektuplarla ve bazı durumlarda, en-
düstriden az miktarda nakit katkılarıyla 
desteklenmelidir.   Bu araştırma hibeleri 
yararlıdır ve doktora öğrencilerini, araş-
tırma özgürlüğünü endüstri baskısıyla 
sınırlamadan eğitmek için çok önemlidir. 
Sonuçların açık literatürde yayınlanması 
beklenir ve oluşturulan tüm fikri mülki-
yet hakları, üniversiteye ait olur. Araştır-
macılar, telif hakkından pay alırlar. 

B. Üniversite – Endüstri Ortaklığı Hibeleri: 
Araştırma, endüstri ve devlet bilim vakıf-
ları tarafından, genellikle yüzde 50-yüz-
de 50 nakit katkısıyla ortaklaşa fonlanır. 
Hibe başvurusu, üniversitedeki profesör 
tarafından hazırlanır, fakat bir grup veya 
şirketler grubu tarafından, nakit ve ayni 
olarak desteklenir.

Anahtar kelimeler: Üniversite, Endüstri, Ortaklık, Araştırma    
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 Sektör bağlamında Üniversite-Sanayi İşbirliği

Prof. Dr. Yük. Müh. Yusuf Altıntaş’ın 2014 yılında UMTIK İzmir Kongresi’nde sunduğu, Üniversite-Sanayi İşbirliğine 
ışık tutan “Üretim Mühendisliğinde Üniversite - Endüstri Araştırması Ortaklık Modelleri” adlı makalesidir.

Sektörümüz için hayati önem taşıyan konuların başında, Üniversite-Sanayi İşbirliği geliyor. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, konuya yönelik bürokratik ve pratik adımları atarken, TT Magazin olarak, konuyu gündeme getirmek için 
Üniversite-Sanayi İşbirliğinin olmazsa olmazlarını, Takım Tezgahı sektörünün öncü akademisyenlerine sorduk.
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Üniversite ve şirketler, oluşturulacak fikri 
mülkiyetlerin sahipliğini kapsayan yasal 
bir anlaşma yapmalıdır; yayın kuralları ve 
şirket sırlarının gizliliği, yasal anlaşmada 
açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu işlem olduk-
ça zorlayıcı olabilir ve zaman alabilir. 

C. Endüstriyel Araştırma Sözleşmeleri: 
Araştırma projesi, tamamen, projenin 
yüzde 100’ünü ve genel giderleri üniver-
siteye ödeyen şirketin yararına olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Sonuçlar, genellikle, 
yayınları geciktirebilecek veya engelleye-
bilecek olan şirket tarafından taranır ve bu 
yüzden, profesör, yüksek lisans öğrencile-
rini, bu tamamen şirket destekli projelere 
atarken çok dikkatli olmalıdır. Üniversite 
açısından, araştırma yine de akademik 
kuruluşa ait olan yeni bilgiler sunmalıdır, 
fakat ayrıcalıklı lisans koşulları genelde, 
ödeme yapan şirkete verilir. 

D. Hizmet Sözleşmeleri: 
Bir üniversite araştırma laboratuvarı, 
mühendislik sorunlarını mevcut bilgileri 
kullanarak test edecek ve üzerinde çalışa-
cak uzmanlığa ve araçlara sahip olabilir. 
Şirket, sonuçları hızlı bir şekilde almak 
amacıyla laboratuvarı test için kullanmak 
isteyebilir ve bunlar da laboratuvar tara-
fından sunulan araştırma dışı hizmetlerdir. 
Şirket, maliyetin yüzde 100’ünü ve üni-
versite genel giderlerini öder ve sonuçlar 
genellikle şirket için özeldir. Bu faaliyetler, 
bir master veya doktora teziyle sonuçlan-
maz, ama genellikle laboratuvara gelir 
getirir ve şirketi ve araştırmacıyı gelecekte 
yapılabilecek araştırma işbirliği için bir 
araya getirir. 
Aşağıdaki bölümler, bu fon sağlama me-
kanizmalarının, farklı ülkeler ve kültürler 
tarafından nasıl kullanıldığını açıklar. 

3. ALMANYA’NIN ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ MODELİ 
Almanya, üniversiteler ve endüstri ara-
sında en yakın etkileşimin gerçekleştiği, 
yüzyıllardır var olan bir mühendislik kültü-
rüne sahiptir. Üniversitelerde iki tip Alman 
araştırma birimi bulunur: Kürsüler ve 
Enstitüler. Enstitü, kürsünün genişletilmiş 
bir versiyonudur. Bir yönetim kuruluna ve 
farklı mali ve personel yapısına sahiptir; 
örneğin, bir enstitüde çeşitli profesör-
ler birlikte yer alabilir. Tipik olarak, bir 
uzmanlık alanı, kıdemli bir Kürsü profe-
sörünün (yani Lehrstuhl) liderlik ettiği bir 

araştırma enstitüsü tarafından yönetilir. 
Enstitüde fahri bir uzmanlığa sahip ek 
profesörler bulunabilir. Örneğin, Aachen 
Teknik Üniversitesindeki Takım Tezgahları 
ve Üretim Mühendisliği Enstitüsü (WZL), 
takım tezgahları, işlemler, metroloji ve 
üretim yönetimi alanlarını kapsayan 
dört kürsü profesörüne sahiptir. Üretim 
mühendisliğinde, profesörün bir mühen-
dislik yöneticisi olarak en az beş yıllık 
endüstriyel deneyime sahip olması gere-
kir. Profesör atandıktan sonra, pozisyon 
emekliliğe kadar devam eder, bu yüzden 
başarı elde etmek için, seçim işlemi çok 
dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Son 
yıllarda, Almanya, araştırmadaki başkana 
yardımcı olurken, daha büyük akademik 
roller için hazırlanmak üzere, üç yıllık 
“Kıdemsiz Profesör” pozisyonları açmıştır. 
Üniversiteler, bir laboratuvar alanı, işletme 
bütçesi, sekreterlik personeli, teknisyen-
ler ve çeşitli araştırma asistanları için 
maaş sağlar. Bu temel üniversite desteği, 
enstitüye temel sorumluluk olarak atanan 
konuların öğretilmesini sağlamak üzere 
verilir. İşletme bütçesinin büyüklüğü, Kür-
sü Profesörünün, derslerde, özel derslerde 
ve laboratuvarlarda eğitilmesi gereken 
öğrenci sayısına bağlıdır.  Kürsünün, devlet 
kurumları ve endüstriden araştırma ve 
geliştirme fonu getirmesi beklenir, böylece 
enstitü, daha fazla araştırma asistanı 
alabilir ve laboratuvarı son teknolojiye 
sahip aletlerle donatabilir. Bir Kürsünün, 
Almanya’daki çeşitli doktora asistanları-
nın ortalamasını destekleyen araştırma 
fonu elde etmesi gerekir. Büyük bir Kürsü, 
yaklaşık elli doktora asistanına, yüz 
master öğrencisine ve ücretli laboratuvar 
lisans öğrencilerine sahip olabilir. Böyle 
bir düzende, profesör araştırma yöneticisi 
olarak görev yapar. Bir araştırma labo-
ratuvarının yöneticisi olarak, profesörün 
alanını bir uzman gibi anlaması ve araştır-
mada sağlam, fakat üst düzey talimatlar 
vermesi beklenir. Böyle büyük bir işletme 
ve altyapı, Error! Reference source not 
found.’de olduğu gibi özel bir yönetim 
yapısı gerektirir. Takım tezgahı yapıları 
ve titreşimler, otomasyon ve kontrol ve 
CAM bölümleri gibi her büyük araştırma 
alanı, doktora derecesine veya kıdemli 
doktora asistanlarına sahip olan özel şef 
mühendisler tarafından yönetilebilir. Her 
şef mühendis, farklı alt disiplinlere özel 

olan ve kendileri de doktora asistanı olan 
grup liderlerinin yönettiği çeşitli araştırma 
grupları oluşturur. Bir dizi araştırma asis-
tanı, doktora öğrencileri, grup liderlerine 
rapor verir. Gruptaki her asistan, genelde 
bu asistanın doktora tezi olan özel bir 
araştırma konusundan sorumludur. Bir 
yıllık desteğin ardından, asistanların, 
hibelerden ve/veya endüstriden araştırma 
fonu istemesi beklenir. Araştırma teklifi 
hazırlandıktan sonra, asistan hiyerarşi 
sırasında göre, proje için onay ister; grup 
lideri, şef mühendis ve profesör. WZL ve 
Fraunhofer gibi büyük enstitüler, yukarıda 
belirtilene benzer bir hiyerarşik yapıya 
sahiptir. Bununla birlikte, daha küçük 
enstitüler, profesör ve şef mühendisin, 
daha az sayıda doktora asistanıyla daha 
yakından etkileşim kurduğu, uzmanlık 
alanlarına odaklanır. Doktora asistanla-
rına, Alman sisteminde, yüksek lisans 
öğrencisi değil, araştırma bilim insanları 
adı verilir, çünkü enstitüye araştırma fonu 
getiren tüm projelerde çalışmak zorunda-
dırlar.  Her enstitüde, üniversite politikaları 
ve kürsü profesörünün tarzına bağlı olarak 
farklılıklar mevcuttur.
Tipik olarak, kıdemli doktora asistanları, 
mümkün olan en iyi hibeyi ve/veya sözleş-
me kaynaklarını araştırır ve ilk araştırma 
ve irtibatları başlatır. Genel beklenti, fon-
ların yaklaşık yüzde 30-50’sinin devletten 
alınmasıdır (DFG: Deutsche Forschun-
gsgemeinschaft). DFG fonları, endüstri-
de doğrudan bir uygulama göstermek 
zorunda kalmadan, temel araştırma için 
kullanılır (Kategori A). Hibe veya araştırma 
sözleşmesi başvurusu, araştırma grup 
lideri ve şef mühendis tarafından başlatılır 
ve danışma ve onay amacıyla profesöre 
sunulur. DFG fonları oldukça rekabetçidir 
ve güçlü bilimsel içerikle arşivlik yayınlar-
la sonuçlanması gereken temel araştırma 
için kullanılır. Şirketler, yüksek düzeyde 
mühendislik ve teknolojiye değer verir 
ve üniversitelerle işbirliği içinde yapılan 
araştırma projelerinde ciddi ölçüde rol 
alır. Üniversite asistanları, bilgileri işbirliği 
yaptıkları şirketlere, olabildiğince etkili bir 
şekilde aktarmaya çalışmalıdır. Asistan, 
deneyler yapmak, algoritmaları çalışmak, 
yazılım geliştirmek ve tablolar/çizimler 
oluşturmak için, master ve lisans öğrenci-
lerini işe alır.
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Kıdemsiz öğrenciler, saatlik bir gelir elde ederken güçlü bir 

deneyim kazanır ve asistan, personeli ve araştırma projesini 

denetlerken, hem bir araştırma bilim insanı hem de bir yönetici 

olarak görev yaparken, şirketle tüm toplantıları, raporları ve mali 

konuları halleder. Doktora asistanları, Enstitüyle yapılan araştır-

ma sözleşmesine göre, teknolojiyi şirkete aktarmak için elinden 

gelenin en iyisini yapar. DOKTORA asistanları, tez konularıyla 

ilişkili araştırma sözleşmeleri araştırır. Asistanlar, sadece araştır-

ma adımlarını öğrenmez, aynı zamanda endüstriyle projelerin yö-

netilmesinde önemli bir deneyim elde eder. Doktora derecesiyle 

mezun olduklarında, genelde endüstride bir lider veya mühen-

dislik yöneticisi olarak işe alınırlar. Projelerinin uzmanlık alanına 

dahil olan şirketlerle güçlü ağlar geliştirirler. 

Alman enstitüleri, fonun büyüklüğüne bakılmaksızın, araştırma 

ve hizmet sözleşmelerini de kabul ederler (C,D). Asistanlar, lisans 

öğrencisi gibi değil, mühendislik maaşları olan bilim personeli 

olarak muamele görür. Maaşlarını kazanmak için, enstitüye fon 

sağlamaları gerekir.  Almanya’daki asistanlar, güçlü proje yöne-

tim becerileriyle daha geniş bir mühendislik eğitimi alır, fakat 

bilimsel derinlikleri, Kuzey Amerika’daki meslektaşları kadar 

güçlü değildir. 

4. JAPONYA’NIN ARAŞTIRMA LABORATUVARI MODELİ 
Japon araştırma laboratuvarı, Alman Enstitüsünün küçük ver-

siyonudur. Laboratuvar, her birine üniversitenin ödeme yaptığı, 

bir kıdemli profesör, bir sekreter, bir teknisyen ve bir kıdemsiz 

asistan veya bir doçent doktora sahiptir. Profesyonel atamalar, 

yaşam boyu sürer. Üniversite, temel ekipmanı, ofis harcamalarını 

sağlaması ve laboratuvara atanan temel dersleri öğretmesi için 

laboratuvara sabit bir bütçe ayırır. 

Geçmişte, araştırma fonu her zaman devletten gelirdi (A), zira 

araştırma, doğası gereği her zaman esasiydi ve açık literatürde 

dergi yayınlarıyla sonuçlanıyordu. Endüstri, ekipman bağışlar ve 

laboratuvara, profesörle kişisel ilişkiye dayanan bazı araştırma 

hediyeler ve destek vererek yardım ederdi. Bununla birlikte, 

Japonya son zamanlarda, Kuzey Amerika tarzına daha fazla 

benzeyen bir form benimsemeye başladı. Üniversiteler, üniver-

site - endüstri ortaklığı hibeleri (B) aracılığıyla verilen endüst-

riyel fonlar için rekabet etmek ve şirketlerden laboratuvarlara 

araştırma sözleşmeleri getirmek zorundadır. Doğrudan devlet 

fonları, üniversite-endüstri ortaklık hibelerine (C) daha fazla 

bağlıdır. Master ve doktora asistanlarının eğitimi, Kuzey Amerika 

Üniversitelerinin eğitimlerine benzerdir ve araştırma hibesi ve 

endüstriyel sözleşme teklifi yazmazlar. Bunun yerine, profesörler 

ve kıdemsiz profesörler, araştırma fonu elde edilmesinde rol alır 

ve hem projeleri hem de öğrencileri denetler. Sonuç olarak, Ja-

pon laboratuvarları hizmet sözleşmeleri üzerinde çalışmaz veya 

araştırma teknik bilgilerini bir şirket için doğrudan uygulamaz.  

Genellikle, bir şirketteki mühendisler, master ve doktora eğitimle-

ri için bir profesörle yarı zamanlı olarak çalışır ve böylece bilgileri 

süreç sırasında öğrenir ve doğrudan şirketlerine uygular.

 5. KUZEY AMERİKA’NIN ARAŞTIRMA LABORATUVARI MODELİ 
Kuzey Amerika laboratuvar sistemi, Almanya, Japonya veya 

dünyanın başka bir yerindeki sistemlerden tamamen farklıdır. 

Profesörler, asistan, doçent veya tam profesör olarak sınıflandı-

rılır, fakat her biri, kendi özel laboratuvarı ile, kişisel bir şekil-

de, tamamen bağımsızdır.   Bir asistan veya bazen bir doçent, 

“daimi kadro adaylığı” atamasıyla işe alınır. Daimi kadro adayı 

olan fakülte üyesinin performansı, ilk üç yıl boyunca izlenir ve 

gelişme tatmin ediciyse, bir dört yıllık atama daha verilir. Aksi 

halde, daimi kadro adayı olan fakülte üyesinin ataması sonlan-

dırılır (yani, kovulur!). Atama yenilenirse, dosya altı yılın sonunda 

kapatılır ve inceleme ve değerlendirme için üniversiteye ve dış 

komitelere gönderilir. Daimi kadro adayı olan fakülte üyesinin iyi 

bir öğretim performansı olmalı ve öğrencilerin sunduğu öğret-

men değerlendirmeleri, fakülte ortalamasının üstünde olmalıdır. 

Araştırma başarısı, eğitilen lisans öğrencisi sayısı, yayınlanan 

dergi makalesi sayısı ve kalitesi ve daimi kadro adayının topladığı 

araştırma fonu miktarı ile ölçülür. Üniversite idaresi ve profes-

yonel mühendislik topluluklarına yapılan katkılar, öğretmenlik, 

makaleler ve mesleğe olan katkı için alınan ödüller de, adayın 

değerlendirilmesinde dikkate alınır. Adayın dosyası, en iyi dört 

dergi makalesiyle birlikte, bağımsız akademik değerlendirme-

ler için en az dört gizli hakeme gönderilir. Aday hakkında tüm 

veriler toplandığında, dosya önce departman içerisinde, daha 

sonra sırasıyla fakülte ve üniversite komiteleri içerisinde tartışılır. 

Dosya reddedilirse, akademik atama kalıcı olarak sonlandırılır ve 

fakülte üyesine üniversiteden ayrılması için bildirimde bulunulur. 

Buna “kaybeden kadro” adı verilir. Kadro verilirse, fakülte üyesi, 

üniversitede kalıcı atamayla doçentliğe terfi eder. Profesörler, 

üniversitenin dışından tüm araştırma fonlarını getirmeli ve tüm 

araştırma masraflarını ve master ve doktora asistanlarının 

maaşlarını ödemelidir. Harcamalar, alışveriş, bilgisayar, teknis-

yen, aletler, telefon, seyahat, onarım ve sarf malzemelerini (ve 

hatta departmandaki kağıtları) içerir.  Doğal olarak, profesör 

araştırma fonu elde edemezse, araştırma yürütmek için asistan 

işe almak ve alet satın almak imkansızdır. Üniversite, araştırma 

desteği sağlamaz, fakat fonların yüzde 25 ile yüzde 60’ını, üni-

versitenin laboratuvar alanının kullanımı için genel gider olarak 

düşer. Sonuç olarak, Kuzey Amerika profesörleri, ABD’de Ulusal 

Bilim Vakfından (NSF) ve Kanada Ulusal Bilimler ve Mühendislik 

Araştırma Konseyinden (NSERC) rekabete dayalı araştırma hibesi 

kazanmak için can havliyle çalışır. 
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NSF ve NSERC hibeleri, meslektaş değerlendirmesine tabi tutulur 

ve yaklaşık %10-15 başarı oranıyla prestijlidir; her fakülte üyesinin, 

kadro verilmeden önce bu hibeleri kazanması beklenir. Profesörler, 

temel araştırma (A) için NSF - NSERC hibeleri almak amacıyla elin-

den geleni yapmaya çalışır, fakat endüstriden, üniversite - endüstri 

ortaklık hibeleri ve araştırma sözleşmeleri almak için de çalışmak 

durumundadırlar. Almanya’ya benzer şekilde, Amerikan şirketleri 

teknolojiye değer verir ve üniversitedeki yeni araştırma fikirlerine 

yatırım yapmaktan kaçınmaz. Kanada endüstrisi ise daha gele-

nekselcidir ve üniversite araştırmaları için daha az nakit ayırır. 

Ortalama bir profesörün, bir seferde yaklaşık beş yüksek lisans 

öğrencisini desteklemesi beklenir ve bu tezleri yakından denet-

lemek durumundadır. Laboratuvar genelde profesör tarafından 

oluşturulur ve profesör emekli olduğunda veya başka bir üniversite 

için ayrıldığında, departman laboratuvarı kapatabilir veya başka bir 

alan ve profesör ile değiştirebilir. Kuzey Amerika’da enstitü kültürü 

yoktur ve laboratuvar her zaman onu çalıştıran profesörle ilişkilidir.

6. UBC’DE İMALAT OTOMASYON LABORATUVARI 

Yazar, Kanada’da bir profesördür ve bu yüzden üniversitesinde, Ku-

zey Amerika sistemini uygulamak zorundadır. 1986 yılında, British 

Columbia Üniversitesine (UBC), üniversiteden gelen 8000$ baş-

langıç fonu ve NSERC’den (üniversite araştırmacıları için Kanada 

araştırma hibesi kurumu) 22 bin $ ekipman hibesi ve yıllık 19.000$ 

araştırma hibesiyle katılmıştır. Başladığında, hurda değeri 500$ 

olan, 25 yıllık çalışmayan bir frezeleme tezgahı dışında, laboratuvar 

tamamen boştu. Yazar, bir doktora ve beş master öğrencisini me-

zun etti, dört yıl içinde öğrencileriyle birlikte 7 dergi makalesi ya-

yınladı ve beşinci yılın sonunda (1991) hem kadro hem de terfi aldı. 

NSERC’den gelen yıllık 19 bin $ genel araştırma hibesine ek olarak, 

üç yıl boyunca üniversite – Pratt & Whitney Canada Inc. araştırma 

ortaklığı hibesi aldı (toplamda 150 bin $). Bu süre içerisinde, imalat 

işlemleri, katı mekaniği, titreşimler ve CAM öğretti ve takım tezgahı 

titreşimleri ve kontrol konusunda bir lisans dersi verdi. Maaşlı 

araştırma izniyle Almanya’da sekiz ay geçirdi ve Alman enstitüsü 

kültürünü öğrendi. Bununla birlikte, yukarıda açıklandığı şekilde 

tamamen farklı bir kültüre ve mekanizmaya sahip olan Kuzey 

Amerika’da böyle bir sistem uygulamak imkansızdır. 

Laboratuvar, çoğunlukla, temel araştırma için NSERC hibelerinin 

başarıyla kazanarak büyümeye ve uluslararası akademik mes-

lektaşlardan büyük takdir görmeye başladı. 1996’da 33 dergi 

makalesi, ikisi mezun olmuş, üçü öğrenimine devam eden doktora 

öğrencisi ve yaklaşık 15 master mezunu ile tam profesör oldu. 

1996’dan itibaren, Boeing, Pratt & Whitney Canada ve General 

Motors ile işbirliği içinde daha fazla üniversite – endüstri ortaklığı 

hibesi almaya başladı. Laboratuvar şu anda, ikisi itibarımız saye-

sinde laboratuvara bağışlanmış olan bir CMM ve 5 CNC makine-

sine sahiptir. Kendi CNC’mizi, (birincisini yokluktan diğerini temel 

araştırma için), laboratuvar içinde yapılmış yüksek hızlı bir CNC 

mikro işleme merkezi ve dört bilyalı vida ve lineer motor ile çalışan 

tezgah yaptık. Laboratuvar, lazerli girişim ölçer, bilyalı çubuk, lazerli 

titreşim ölçer, titreşim ve kip test aletleri, profil ölçer, alet mikros-

kobu ve 7 sabit ve döner dinamometre gibi tüm temel araştırma 

aletlerine sahiptir. 

Yazar, dünyanın her yerinden büyük uluslararası şirketlerin oluş-

turduğu geniş bir ağa sahip olsa da, araştırma fonlarının çoğunu, 

NSERC’den yüksek rekabete dayalı, meslektaşlarca değerlendirilen 

hibeler ile alıyor. Başarı oranı, teklif edilen, güçlü bilimsel odak ve 

orijinalliğe sahip projelerin kalitesi ve laboratuvardan alınan başa-

rılı sonuç geçmişi sayesinde, başarı oranı çok yüksektir. Yazar, 141 

dergi makalesi, meslektaş değerlendirmesine tabi olan 95 konfe-

rans makalesi ve yaygın bir şekilde kullanılan ders kitabı yayınladı. 

Yayınları, 60 h indeksiyle 12300 alıntı (Nisan 2014’te Google Aka-

demik) aldı ve sadece dergi makaleleri, 46 h indeksiyle 6 bin 700 

alıntı aldı; bu, kendi alanında dünya çapındaki en yüksek rakamdır. 

Kısaca, yazar, endüstriyel ilişkisi olan yüksek kaliteli temel araştır-

manın, başarılı bir akademik kariyer sağlayacağı mesajını vermeye 

çalışıyor.  Alana tutkuyla bağlı olarak bir ekip halinde çalışabilecek 

mükemmel lisans üstü öğrenciler seçmek önemlidir ve öğrenci-

lerin yakından denetlenmesi olan ilk gerekliliğin ardından araştır-

mada detayların titiz bir şekilde çalışılması gelir. İmalat Otomasyon 

Laboratuvarının mevcut araştırma ve laboratuvar yapısı, Şekil 2’de 

gösterilmiştir. Profesör, her Perşembe akşamı, laboratuvarın tüm 

üyelerinden haftalık ilerleme raporları alıyor ve Cuma sabahları da 

haftalık grup toplantıları düzenliyor. Araştırma sorunları tartışılıyor 

ve önemli bir ilerleme mevcutsa, görev alan üye, gruba yirmi daki-

kalık bir araştırma sunumu yapıyor. . Profesör laboratuvarı her gün 

ziyaret ediyor ve öğrenciler, araştırmayı tartışmak için her zaman 

ofisine gidebiliyor.  Araştırma teklifleri, hibe başvuruları, 

endüstriyle araştırma sözleşmeleri ve ders notlarının hepsi, pro-

fesör tarafından hazırlanıyor. Öğrenciler sadece, tezleriyle ilişkili 

temel araştırma üzerinde çalışıyor ve şirketlere karşı bir yüküm-

lülükleri yok veya tez araştırmaları sırasında endüstriyel yazılım 

geliştirmek zorunda değiller. Araştırma makalesinin taslağını 

hazırlıyorlar ve profesör, araştırma, inceleme için dergiye sunulana 

dek, ileri geri yapılan düzeltmelerle düzenliyor. Dergi makalelerine 

her zaman öncelik veriliyor ve konferanslara, sadece davetle veya 

diğer köklü araştırmacılarla kurulan güçlü ağ aracılığıyla katılına-

biliyor. MAL, doğrudan UBC’den 13 doktora öğrencisi mezun etti 

ve bunlardan 9’u profesör oldu: Kanada (3), Türkiye (1), ABD (3), 

İsveç (1) ve İran (1). ). Ayrıca, 10 doktora öğrencisi araştırmalarının 

tamamını MAL’de tamamladı, fakat Türkiye (1) ve Çin’deki (9) yerel 

üniversitelerinden mezun oldu. Endüstride olan ve Kanada’da 

misafir profesör da çalışan biri haricinde, hepsi profesör oldu. MAL, 

UBC’den Uygulamalı Bilimden (araştırma) 45 master öğrencisi, 37 

proje master öğrencisi ve Avrupa’dan UBC’nin proje master dere-

cesine eşit olan 24 misafir master öğrencisi mezun etti.
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MAL 28 Doktora Sonrası Üye eğitti ve çoğunluğu, devletlerinin 

MAL’ye fon olarak sağladığı bir miktar araştırma katkısıyla, 

UBC’ye gönderildi.  MAL’den, gerekli uzmanlığa sahip olan ve 

denetim ve yayınlara katkı yapan yaklaşık 5 Doktora Sonrası 

Üyesi oldu. MAL, 1987’den bu yana, 22 araştırma mühendisi, 23 

misafir mühendis ve üye ve 45 misafir ve lisans öğrencisi eğitti. 

Laboratuvar, şu anda, 7 doktora, Uygulamalı Bilimden 3 master ve 

Mühendislikten 2 master öğrencisine sahip; iki doktora öğrencisi 

üye ve beş araştırma mühendisi. Şef mühendis, laboratuvar ekip-

manının bakımından ve araştırma mühendislerini ve endüstriye 

teknoloji aktarımı için araştırma algoritmalarını hazırlayan yazılım 

mühendislerini denetlemekten sorumludur. Laboratuvar, üniver-

site - endüstri araştırma ortaklığı ve teknoloji aktarımına dayanan 

araştırma sözleşmeleri aracılığıyla 250 bin $’ı endüstriden alınan, 

yılda yaklaşık 600bin $ nakit getiriyor.  Endüstri, ekipman ve araç-

lara, yılda yaklaşık 150bin $ bağış da yapıyor. İdari asistan, Kana-

da çapındaki işleme araştırma ağını destekliyor (www.nserc-can-

rimt.org). MAL, endüstride ve akademik çevrede dünya çapında 

kullanılan birçok sanal işleme, işleme tazgahı ve CNC tasarımı 

yazılım ürünleri geliştirdi. CUTPRO ™, gelişmiş bir işleme süreci 

analiz, simülasyon ve ölçüm aracı kitidir. Ölçüm aracı kiti, veri 

edinimi, etki kipi testi ve deneysel kip analizi modüllerini içerir. 

İşleme modülleri, frezeleme, tornalama, delme ve sondajı içerir 

ve belirli bir araç geometrisi ve makine materyali ve dinamikleri 

için, titremesiz kesim koşullarını, güçleri, torku, enerjiyi, titreşim-

leri ve boyutsal işleme yüzey hatalarını tahmin eder. CUTPRO 

konsepti, NC kodları ve parça geometrisi kullanarak (MACHPRO), 

parça işleme süreci simülasyonu ve optimizasyonu için CAM 

sistemlerine entegre edilmiştir.  SpindlePro, tasarımcının, simule 

edilen kesim koşullarında, yataklar için kavramsal mil konfi-

gürasyonlarını sanal olarak test edebilmesini sağlayan, lineer 

olmayan Sonlu Eleman yazılımıdır. Virtual CNC, Takım Tezgahında 

hem sanal hem gerçek zamanlı olarak çalışan, MATLAB Simulink 

tabanlı, 5 eksenli bir CNC tasarım ve analiz aracı kitidir. Virtual 

CNC, yörünge oluşumunu, eksen kontrolünü, konturlama hata 

kontrolünü ve Takım Tezgahı titreşimlerinin aktif sönümlemesini 

test eden açık bir araştırma platformudur. Detaylar www.malinc.

com adresinde bulunabilir. 

7. SONUÇ
Burada sunulan laboratuvar yapıları, yazarın Kuzey Amerika, 

Avrupa ve Asya üniversiteleriyle etkileşimi sırasında yaptığı göz-

lemleri yansıtır; bu yüzden, başkalarının farklı yorumları olabilir. 

Bununla birlikte, ülkeye bakılmaksızın, üniversite-endüstri araş-

tırma ortaklığının, sadece üniversite tabanlı araştırma ve sadece 

endüstriyel gelişmeden farklı olması gerekir. Bir yüksek lisans 

öğrencisi bir araştırma projesinde yer aldığında, yüksek kaliteli, 

bilimsel bir araştırma sağlamak için, teknik bilginin gizliliği ve 

şirket ürünlerine doğrudan uygulanmasından kaçınılmalıdır. Şir-

ket, bunun üniversite tabanlı bir araştırma olduğunu anlamalı ve 

araştırma projesini, günlük geliştirme faaliyetlerinden daha farklı 

ele almalıdır. Üniversite profesörü, şirket tarafından doğrudan ve 

hızla uygulanabilecek pratik çıktılar vaat etmemek için dikkatli 

olmalıdır. Üniversite - endüstri ortaklık projelerinin tasarlanma-

sında ince denge korunmalıdır. Profesör, dünya standartlarında 

bir araştırmacı olarak tanınmak amacıyla, en prestijli dergilerde 

yayınlarla sonuçlanan temel, sınırlandırılmamış araştırmalar 

yürütmek için her zaman kamu fonu araştırmalıdır. Üniversite ta-

banlı araştırmada denge her zaman, akademik katkılar açısından 

ağır basmalıdır, çünkü bu, profesörlerin temel görevidir. 

Teşekkür: Dortmund Teknik Üniversitesi, Metal Şekillendirme ve 

Hafif Parçalar Enstitüsünün Kürsü Profesörü olan Prof. A. Erman 

Tekkaya, Alman Enstitü Sistemi hakkında değerli geribildirimler 

sağlamıştır. Yazar ayrıca, RWTH Aachen, WZL’de iki maaşlı izin 

dönemi geçirmiştir. 
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Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 
Atılım Üniversitesi, Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Başkanı

Üniversite-Sanayi işbirliğinin günümüzdeki durumunu değerlendi-
rebilir misiniz?
Türkiye’de Üniversite-Sanayi işbirliği henüz istenilen düzeye 
ulaşmamıştır. Üniversite-Sanayi işbirliği genelde eğitim ve araş-
tırma/geliştirme (Ar-Ge) hizmetlerini kapsar.  Dünyada, gelişmiş 
ülkelerde Ar-Ge payının, gayri safi milli hasıla (GNP)’ya oranlan-
dığında bunun ortalamada 2%’nin üzerinde olduğunu görüyoruz. 
Maalesef bu oran ülkemizde halen 0.9 % oranında seyrediyor. 
Yani, hala Ar-Ge’ye yeterince kaynak ayıramıyoruz. Sanayi kuru-
luşlarımız, kendi bütçelerinden Ar-Ge paylarını ayırmak yerine, 
devlet (TUBITAK, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı v.b.) desteklerini 
tercih ediyorlar. Her sanayi kuruluşumuzun kendi bütçesinden 
bir Ar-Ge payı ayırması ve devlet desteklerinden de yararlanarak, 
üniversiteler ile işbirliği yaparak yeni ve özgün ürünler tasarlayıp 
üretmeleri hem kendi başarılarını artırır hem de ülkemizin tek-
nolojik ve ekonomik gelişimini sağlar. Üniversite-Sanayi işbirliğini 
hızlandırmak için, hamleyi karşı taraftan beklemeden girişimci bir 
yaklaşımla inisiyatifi ele almak, inançlı, kararlı ve cesaretli olmak 
lazımdır. 

Bakanlığın mevcut çalışmaları ve yapılması gereken teşvikleri 
belirtebilir misiniz? 
Ülkemizde, sanayicimiz henüz kendi öz kaynaklarından Ar-Ge 
proje desteği sunmamaktadır. Genellikle TÜBİTAK TEYDEB, SAN-
TEZ ve KOSGEB desteklerini kullanmaktadır. Bu tür Ar-Ge proje-
leri ise sanayi kullanımına göre tasarlandığı için genellikle proje 
bütçesinin 80% i sanayici tarafından kullanılmakta, Üniversite 
Mükemmeliyet Merkezine 20% veya daha düşük bir oran hizmet 
alımı için kalmaktadır.
Ülkemizde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın denetiminde 
olan ve Sanayi Kuruluşları içinde ve teknoparklarda bulunan Ar-
Ge merkez ve şirketleri vergi ve sigorta muafiyetine sahiptir. Bu 
da kendilerine 30-40% oranında bir mali avantaj sağlamaktadır. 
Ancak, tam bir Ar-Ge Merkezi olan Üniversite Mükemmeliyet 

Merkezlerinde çalışanlar için tüm vergiler ve sigortalar ödenmek-
tedir. En kısa zamanda, Mükemmeliyet Merkezlerinde çalışanlar 
için vergi ve sigorta muafiyetinin getirilmesi önerilmektedir.  Bu 
vergi muafiyeti personel dışındaki işlemler için de düşünülmelidir.
Türkiye İhracaatçılar Meclisinin (TİM) değerlendirmelerine göre, 
2023 de hedeflenen 500 Milyar USD ihracaat hedefi ancak yüksek 
teknoloji ve katma değer yaratan ürünlerin ihracaatı ile müm-
kündür. Bu da Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve daha cömertçe 
desteklenmesi ile gerçekleşebilir.
Avrupa’daki Fraunhofer Institutes, NSP, Helmholtz Institutes, 
Leibnitz Institutes, Max-Planck Gesellschaft, vb. araştırma ensti-
tülerinde olduğu gibi toplam giderlerin en az yüzde 30-50’lik bir 
kısmının devlet tarafından karşılanması düşünülmelidir. 

Devlet teşviki ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın,
 üniversite-sanayi işbirliğine vermesi muhtemel olan 
destekler nelerdir? 
Bu destekler, genelde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
SANTEZ kapsamında ve Bakanlığa bağlı olan TUBITAK-TEYDEB 
projeleri kapsamında verilmektedir. Ancak bir önceki paragrafta 
değinildiği gibi, sanayi kurumları, personel, makina-teçhizat, sarf, 
hizmet, seyahat gibi ödemelerini bütçelerine koyabildikleri halde, 
üniversite yüzde 20 oranını geçmeyecek bir şekilde katkı alabil-
mektedir. Üniversite, personel masrafını, gerçek masraflarını, ge-
nel giderlerini gerçekçi bir şekilde proje bütçesine koyamamakta-
dır. Ayrıca sanayi Ar-Ge merkezleri, vergiden ve SGK primlerinden 
muaf olmalarına karşın, üniversite merkezleri bunların tümünü 
ödemektedir. Bu da üniversite Ar-Ge Merkezleri açısından haksız 
rekabet oluşturmaktadır. 
Ayrıca verilen proje kapsamındaki desteklerin boyutlarının 
büyütülmesi lazımdır. Örneğin, TÜBİTAK 1001 projelerindeki yıllık 
destek sınırı uzun yıllardan beri 120 bin TL’dir.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin önünde engeller var mı? Var olan 
engelleri aşmak adına neler yapılabilir? 
Üniversite-Sanayi işbirliğinin önünde engeller vardır.  TÜBİ-
TAK-TEYDEB projelerindeki yüzde 20 Üniversite sınırı kaldırılmalı-
dır. TEYDEB ve SANTEZ projelerine, üniversite ve sanayi, gerçekçi 
masraflarını (Personel, Makina Teçhizat, Sarf, Hizmet, Seyahat, 
Genel Gider Payı) koyabilmelidirler. Ar-Ge projeleri vergiden, 
KDV’den ve SGK’dan muaf olmalidır. Özellikle, yetişmiş insan 
kaynağı çok önemli olduğundan, bu konuda özel destekler verile-
bilmelidir. Genç araştırmacıları desteklemek için burs yerine SGK 
giderlerini de kapsayan maaş verilmelidir. Bilimsel toplantılara 
katılımı teşvik etmek için seyahat bütçeleri artırılmalıdır. Proje 
başvurularındaki bürokrasi çok azaltılmalı, formlar kısaltılmalı ve 
başvuru birkaç sayfayı geçmemelidir.Birçok proje değerlendirme 
aşamasında, yeterli düzeyde hakem bulunamadığından, konu ile 
yeterince ilgisi ve bilgisi olmayan kişilerce değerlendirilmekte ve 
kabul edilmemektedir. Proje kabul edilmeme nedenleri başvuru 
yapanlara açıklanmalı ve karşı görüş istenmelidir. Tek taraflı 
olmamalıdır. Bu tür yeni bir yaklaşım saydamlık gereğidir. 

“Üniversite-Sanayi işbirliğinin önünde engeller var”
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Sektörümüzde Ar-Ge ve inovasyon konusunda atılması gereken 
adımlardan bahseder misiniz? 
Ar-Ge ve Inovasyonu (Yenilik) artırmak için ülkemizin öncelikli 
alanları için bir devlet politikasının geliştirilmesi gerekir. Ulusla-
rarası düzeyde hangi alanlarda rekabet edeceksek, bu alanlarda 
sanayi ve üniversiteleri yan yana getirerek ortak araştırma 
takımlarının kurulması ve bunların cömertçe desteklenmesi 
gerekir. Bu şekilde uygulamalar yapan uzak doğu ülkelerinden 
örnekler alınmalıdır. Teşvik edilmesi gereken alanların başında, 
imalat sanayi ve Takım Tezgahları gelmektedir. Almanya ve 
Japonya örneklerinde de olduğu gibi, ağır sanayinin bel kemiği 
bu sektördür. Burada amaç, duplikasyonu azaltmak, uygun altya-
pıları ve insan kaynaklarını biraraya getirerek verimli bir çalışma 
ortamı sağlamaktır. 

Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen proje ve 
atılımlardan bahseder misiniz?
Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen program-
ların başında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütülen SANTEZ ve bağlı kuruluş olarak TUBITAK’ın yürüttüğü 
TEYDEB destekleri bulunmaktadır. Bu programlarda görülen 
yetersizliklere yukarıdaki açıklamalarımda değinilmiş ve daha 
geliştirilmeleri için öneriler sunulmuştur. Ancak, hızlı bir teknolo-
jik gelişmeyi yakaliyebilmek için, Kore’de, Tayvan’da, ve Çin’de 
olduğu gibi milli politikalar etrafında kurulacak üniversite-sanayi 
Ar-Ge platformlarının belli stratejik ürünleri hedefleyerek proje 
destekleri ile güçlendirilmeleri gerekmektedir.
Bu mekanizmaların dışında halen kobilere destek veren KOS-
GEB bulunmaktadır. Ayrıca kalkınma ajansları da bulundukları 
bölgelerde destekler vermektedirler. Yalnız bunlar büyük boyutlu 
değildir.
Kalkınma Bakanlığı, uzmanlık alanlarında Mükemmeliyet 
Merkezlerinin ve Merkezi Laboratuvarlarının kurulması için 
altyapı, yani makina, teçhizat ve cihaz desteği sağlamaktadır. Bu 
önemli bir destek olmasına rağmen, personel ve cari giderlerin 
tümünün karşılanması Merkezi kuran kuruluşa bırakılmaktadır. 
Türkiye’de Ar-Ge geleneğinin yeni başlamış olması ve sınırlı des-
tekler sağlanması nedeni ile bu tür merkezlerin sürdürülebilme-
si çok zor olmakta ve birçoğu kapanma aşamasına gelmektedir. 
Bu sorunları gidermek için 10 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe 
giren Araştırma Altyapılarını Destekleyen kanun, henüz yönet-
melikler çıkarılamadığı için uygulamaya girememiştir. Bu kanun 
sayesinde, altyapı giderlerinin yanı sıra, cari giderler de destek-
lenebilecektir. 

Devlet teşvikleri ile kurulan ve desteklenmeye devam eden 
özellikle organize sanayi bölgeleri içerisinde kurulmuş olan mes-
lek liselerinin etkinliğini ve geleceğini nasıl buluyorsunuz? 
Eğitim sistemine bir bütün olarak bakmak gerekir. Eğitim, bir 
ülkenin kalkınmasında birinci sırayı alan bir faktördür. Kaliteli 
eğitim almak her Türk vatandaşının bir hakkıdır. Bu nedenle, 
okul öncesi eğitimden başlayarak, ilk ve orta eğitime çok önem 
vermek lazımdır. Özellikle, teknik alanlarda, gençlerimize fen 
derslerini çok iyi bir şekilde vermek lazımdır. Bu konuda, altyapı 
ve laboratuvar olanakları dışında en önemli faktör bilgili ve 
deneyimli öğretmenleri yetiştirebilmektir. Bu gerçeklerden yola 
çıkarak, organize sanayi bölgeleri içerisinde kurulmuş olan 

meslek liselerini çok önemsiyorum. Ancak burada sormamız 
gereken soru, bu okullarımızda yeterli altyapı ve iyi yetişmiş 
öğretmenlerimiz var mı? Sanırım bazı hallerde, bu soruyu 
olumlu olarak yanıtlayamayız. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 
kurulmuş olan Gazi Öğretmen Enstitüsü gibi kaliteli kurumları-
mız azaldı. Gazi Öğretmen Enstitüsü’nden eski yıllarda mezun 
olan birçok öğretmenimiz, ülkemizin önde gelen birçok sanayi 
tesisini kurmuştur. Ben kendim de bu seçkin kurumun 1956-60 
arası ODTÜ’de öğrenci iken, laboratuvarlarından ve hocalarından 
yararlandım.  Son yıllarda, gençlerimizin temel bilimlere olan 
ilgisinin azaldığını görüyoruz. Üniversitelerde, matematik, fizik 
ve kimya gibi bazı bölümlerin ilgi azlığı nedeni ile kapandığını gö-
rüyoruz. Bu çok yanlış bir gidişattır. Gençlerimize temel bilimleri 
sevdirmek, okullarımızda eğitim programlarımızı cağdaşlaş-
tırmak ve başarıyı artırmamız lazım. Sanayideki başarımızın 
altındaki en önemli faktörün iyi eğitilmiş insan kaynağı olduğunu 
unutmamalıyız. Bu nedenle, organize sanayi bölgeleri içerisin-
de kurulmuş olan meslek liselerinin daha da geliştirilmelerini 
doğru buluyorum. 

Son yıllarda Atılım Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri’nde 
(BAP) çok fazla ön plana çıktı. Mühendislik fakültesi bazında 
gerçekleşen BAP’ları genel biçimiyle anlatabilir misiniz?
Atılım Üniversitesi, son on yılda, stratejisini bir araştırma üniversi-
tesi olma yönünde geliştirdi. Kendi bütçesinden Bilimsel Araştırma 
(BAP)  Projelerini, yeni araştırma laboratuvarları kurmak için ALP 
projelerini ve lisans öğrenimi yapan öğrencileri araştırmaya teşvik 
etmek için LAP projelerini Türkiye’de ilk örnek olarak desteklemiş-
tir. Çünkü üniversitelerin ülkenin geleceğini aydınlatması gereken 
kurumlar olduğu inancındadır. Artık ülkemiz yeni bir atılım yapma 
durumuna gelmiştir. Katma değeri yüksek teknolojiler üretme zo-
runluluğundayız. Bildiğiniz gibi, ülkemizin 2023 hedefi, 500 milyar 
dolar ihracaat yapmaktır. Türkiye İhracaatçılat Meclisi (TİM) bu 
konuda büyük gayretler göstermektedir ve katma değeri yüksek 
ürünler ihraç etmekten başka sansımız olmadığını vurgulamakta-
dır. Üniversitemizde sanayimize katkı verebilecek Makina, Otomo-
tiv ve Metalurji/Malzeme Mühendisliği bölümleri de kurulmuştur. 
Bütün bölümlerimizde yüksek lisans ve doktora düzeyinde, çoğu 
sanayi ihtiyaçlarına dönük bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. 
Atılım Üniversitesi vakıf üniversiteleri içerisinde 8. sırada ve Türki-
ye genelinde de 45. sırada yerini korumuştur. Dünyada ise geçtiği-
miz yıl Ağustos ayında açıklamış olduğu sıralamaya göre ise 1.944 
sırada iken bu yıl 1.977 sırada yer alarak Dünyada 23.000’den 
fazla yükseköğrenim kurumunun incelendiği bu sıralamada ilk 
2.000 içinde yer almayı başarmıştır. Geçtiğimiz yıl sıralamada 58 
vakıf üniversitesi yer alırken bu yıl sıralamada 74 vakıf üniversite-
sinin yer almaktadır. Webometrics sıralamasında artan üniversite 
sayısına rağmen aynı yerini koruyor olması Atılım Üniversitesinin 
araştırmacı geleneğinin bir sonucudur. Bu şekilde başarılı bir çizgi 
izleyen ve nitelikli mezun veren, araştırmaları ile sanayimize katkı 
veren vakıf üniversitelerine devlet desteğinin artırılması teşvik 
edici olacaktır. Ayrıca üniversitelere başvuran lise mezunlarımızın 
açılan bu yeni bölümler hakkında yeteri    kadar bilgileri olmamak-
tadır. Lise mezunlarının ve ailelerinin bu tür yenilikleri araştırma-
ları ve geleceğin mesleklerini tercih etmeleri önerilir.
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Üniversite-Sanayi işbirliğinin günümüzdeki durumunu
değerlendirebilir misiniz?
Üniversite-Sanayi işbirliği değişik ortamlarda sürekli gündeme 
gelen bir konu… Genellikle yetersiz olduğu yönünde görüşler sık 
sık belirtilir. Olumlu yönde gelişmeler olduğunu düşünmeme 
rağmen ben de daha çok yol alınması gerektiğine inanıyorum. 
Burada iki taraf için de önemli fırsatlar olduğu açık. Özellikle 
Takım Tezgahları ve imalat alanlarında üniversitelerde yapılan 
araştırmaların sanayiye katkı sağlayıcı yönde olması bu işbirliği-
nin gelişmesi için çok önemli. Öte yandan sanayinin de üniversite 
işbirliğine açık olması mutlak bir gereklilik. Sanayiden sık sık 
duyduğumuz bir eleştiri üniversitelerde yapılan çalışmaların fazla 
“akademik” veya “teorik” olduğu yönündedir. Bunda haklılık payı 
vardır mutlaka. Öte yandan üniversitelerin de sanayinin araştır-
malarına yeteri kadar ilgi göstermediği ve destek vermediği yö-
nünde şikayetleri var. Benim gözlemim sanayinin üniversitelerden 
hazır çözümleri hızlıca edinme arzusunda olduğu yönünde. İlk 
bakışta bu istek normal görünse de araştırmanın zaman alan ve 
birçok riskler taşıyan bir aktivite olduğunu düşündüğümüzde, bu-
nun gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca 

rekabet gücünü asıl artırıcı unsurun “farklılık” olduğunu da göz 
önüne aldığımızda hazır çözümlerin orta ve ileri vadede rekabet 
gücünü artırıcı etkilerinin çok sınırlı olduğunu da kabul etmemiz 
gerekir. Yani, daha uzun soluklu ve yönetilebilir riskler taşıyan 
projelerin hayata geçirilmesi gerekli. Ancak bunların uygulamaya 
yönelik ve sanayiye rekabet avantajı sağlayacak yeni teknoloji-
ler geliştirilmesi hedefi taşıması asıl önemli konu. Bu hedefe en 
sağlıklı olarak sanayinin sadece problem veya proje belirleyici 
değil, araştırmanın ilerleyen aşamalarında etkin rol almasıyla 
ulaşılabileceğine inanıyorum. Burada sanayideki araştırıcı nitelikli 
personelin varlığı belirleyici faktörlerin başında geliyor. Bu nok-
tada şunu da belirtmek gerekir ki üniversitelerdeki endüstriyel 
projelerde araştırmacı olarak görev alan öğrenciler üniversiteler 
için olduğu kadar sanayi için de önemli insan kaynağı potansi-
yeli yaratmaktadır. Sonuç olarak üniversite-sanayi işbirliğinin 
istenen çıktıları verebilmesinin özgün, uzun soluklu ve detaylı 
ancak sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projelerinin daha 
fazla hayata geçirilmesi ile mümkün olacağına inanıyorum. Doğal 
olarak burada her iki tarafa da görev düşüyor.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin önünde engeller var mı? Var olan 
engelleri aşmak adına neler yapılabilir?
Benim görebildiğim en önemli engel, iki tarafın birbirini yeteri 
kadar tanımaması ve/veya yeteri kadar etkileşimde bulunmama-
sı. Bu bizim alanımızda çalışma ve uygulama koşulları nedenleri 
ile sık rastlanan bir sorun. Üretimde zaman harcamadan veya 
çalışmadan bu sektörün bakış açısını ve sorunlarını anlamak pek 
mümkün değil. Bunda ülkemizdeki üniversite yapısı ve dolayısı ile 
akademisyenlerin eğitim ve gelişme süreçlerinin etkisi çok büyük. 
Tipik bir akademisyen lisans, yüksek lisans ve doktora çalışma-
ları sırasında sanayi ile çok az etkileşimde bulunabiliyor. Doktora 
sonrasında ya da öğretim üyesi olduktan sonra da bunu destek-
leyici ve kolaylaştırıcı yapıda değil üniversite sistemimiz. Örneğin 
bir yardımcı doçentin doçentliğe yükselebilmesi için endüstriyel 
deneyim aranmadığı gibi bu aslında olumsuz bir etki de yaratabi-
liyor genel olarak akademik çalışmalara ve yayınlara bakıldığı için 
bu tür değerlendirmelerde. Öte yandan Almanya veya ABD gibi ül-
kelerde bu bir pozitif nitelik olarak görülüyor ya da şart koşuluyor. 
Buna üniversitelerin genel olarak sanayicileri değişik süreçlerine 
dahil etmemesi ve sanayicilerin de buna pek istekli olmaması 
eklendiğinde aslında çok yakın olması gereken bu ortak paydaş-
ların birbirini pek tanımayan iki topluluk haline geldiğini düşü-
nüyorum. Tabii ki istisnalar var, sanayi işbirliğine önem veren 
eğitim ve öğretim kurumları bulunmakta, ancak sayıları oldukça 
sınırlı. Sonuç olarak sanayi-işbirliği için iki tarafında da birbirini 
daha yakından tanıyıp iletişime geçebileceği fırsatların sayısını ve 
sıklığını artırıcı aktivitelerin çok yararlı olacağı düşüncesindeyim. 
Akademisyenlerin endüstride zaman harcamasını teşvik edici 
bazı yeni gelişmeler var. Bu olumlu ve sevindirici... Benzer şekilde 
sanayiden teknik insanların da üniversiteler ile daha yakın temas 
içinde olmalarının teşvik edilmesinin de işbirliklerinin gelişmesi-
ne önemli katkıları olacağına inanıyorum. 

“Üniversite ve sektör, birbirini yeterince tanımıyor”
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Sektörümüzde Ar-Ge ve inovasyon konusunda atılması gereken 

adımlardan bahseder misiniz? 

Ar-Ge ve inovasyon denilince aklıma ilk “özgünlük” geliyor. 

Yapılan çalışmaların rekabet gücünü artırıcı yönde olması için 

özgün unsurlar içermesi ve bir Ar-Ge sistematiğinde yapılması 

çok önemli bir nokta. Bu da daha detaylı ve uzun soluklu Ar-Ge 

çalışmalarını gerektiriyor. Burada ilk akla gelen konulardan bir 

tanesi “analiz ve modelleme”. Bilindiği gibi sanayide daha çok de-

neme-yanılma yöntemleri kullanılıyor. Bu özellikle talaşlı imalat 

sanayisinde çok yaygın bir gelenek… Bu sistematik bir yaklaşım 

olmadığından istenen hedef için en iyi koşulları belirlemede-

ki şansı düşük. Örneğin talaşlı imalatta yaygın bir sorun olan 

titreşim ya da tırlama sorunlarını çözmekte deneyime dayanan 

kesme hızı, derinliği ya da ilerlemeyi düşürme yaklaşımı çok sık 

uygulanmakta. Bu da işlem zamanlarının artmasına ve verim-

liliğin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca deneme-yanılma 

yaklaşımı zaman alıcı, maliyetli ve her zaman istenen sonuçları 

veremeyen bir yöntem. Bu tür sorunları çözmek için matema-

tiksel modellemeye dayanan çözümler var ve uzun zamandır 

bunlar hakkında makaleler yazılıyor ve konferanslarda bildiriler 

sunuluyor. Sanayinin ana amacı bu tür yöntemler geliştirmek 

olmadığından, bunlardan haberdar olması; bu tür araştırmalar 

yapan üniversitelerle iletişime geçmesi, bu konulardaki yayın 

ve konferansları takip etmesi ile mümkün. Talaşlı imalat ve 

Takım Tezgahları sanayilerinin bu konuda çok daha aktif olması 

gerektiğine inanıyorum. Var olan bilginin sanayiye aktarılması, 

uyarlanması ve uygulanması ancak bu şekilde mümkün. Tabii ki 

hazır olan çözüm ve yöntemlerin her firmanın özel ihtiyaçlarını 

karşılamasını beklemek doğru olmaz.  Ancak temel yöntem ve 

yaklaşımlardan yola çıkarak yeni Ar-Ge çalışmaları ile bu tür sis-

tematik yaklaşımlar uygulamaya konulabilir ve büyük kazançlar 

sağlanabilir.   

 Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen proje ve atılım-

lardan bahseder misiniz?

Bu yönde TÜBİTAK’ın ve değişik devlet birimlerinin TEYDEB veya 

SAN-TEZ gibi destekleri var. Bunlar genel olarak sanayide ihtiyaç 

duyulan bir konuda yapılan Ar-Ge çalışmalarında üniversite-

lerden destek ve danışmanlık alması belirli oranlarda fonlayan 

programlar. İçeriği tamamen esnek ve firmanın Ar-Ge ihtiyaçla-

rını karşılayıcı destekler olduğu gibi bazı hedef alanlarda “çağrılı 

projeler” de duyuruluyor. Bu desteklerin üniversite-sanayi işbirli-

ğinde önemli katkıları olduğu açık… Sanayinin değişik Ar-Ge ihti-

yaçlarına karşılık verecek şekilde bu desteklerin çeşitlendirilmesi 

ve esnekleştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer 

konu da proje değerlendirme süreçleri genellikle akademisyenler 

tarafında yapılmakta. Sanayinin bu süreçlere dahil edilmesinin de 

önemli bir konu olduğu görüşündeyim. 

86 Mayıs - Haziran 2015
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Prof. Dr. Nihat Akkuş 

Japonya ekonomisinin Meiji öncülüğündeki 
“Yeniden İnşa” döneminde, Birinci Dünya 
Savaşı sonrası dönemin çok fazla etkisi var. 
Meiji Restorasyonundan ve Sanayi Refor-
mundan bahsedebilir misiniz?
 Japon tarihi çeşitli dönemlerden oluşuyor 
ve her dönemin kendine has özellikleri ile 
ülke tarihine katkıda bulunduğu biliniyor. 
Meiji dönemi olarak bilinen (1868-1912) 
döneme ve Birinci Dünya Savaşı’na kadar 
olan yılları da kapsayan dönemde Japonya 
bütünüyle dış dünyaya kapalı bir ülke 
durumundaydı. Meiji dönemine gelindiğin-
de Japonya’nın dışındaki o günün gelişmiş 
ülkeleri Japonya’ya baskı yaparak ülke 
ekonomisinin açılmasını istemişlerdir. 
Önce Ruslar daha sonra Avrupalı ülkeler 
Japonya’ya girmek için mücadele vermiş-
lerdir. EDO dönemi olarak adlandırılan 
(1600-1867) Meiji öncesi dönemde Japon 
hükümeti buna karşı durmuştur.
1853 yılında son olarak Amerikan asker-
leri, Japon topraklarına çok güçlü silahları 
ile gelerek ülkenin açılması yönünde 

zorlamıştır. Amerikalıların o dönemki çok 
yüksek askeri gücü, Japonları son derece 
şaşırtmış, Avrupalı ve Amerikalıların aske-
ri ve zirai yönden ne kadar ileri gittiklerini 
görmüşlerdir. Buna bağlı olarak dönemin-
de “zengin ülke kuvvetli askeri güç” sloga-
nı ile modernizasyona başlamışlardır.  
Meiji döneminde devlet yönetimi 3 hedef 
ortaya koymuştur. 
Bunlar:
1. Ekonomik modernizasyon, 
2. Politik modernizasyon,
3. Askeri modernizasyondur.
Japonya’nın modernizasyonu 19 Yüzyıl’da 
Meiji döneminde uygulanmıştır. Meiji 
döneminde batı ülkelerindeki gelişmelerin 
takip edilerek, ülkenin ekonomik ve en-
düstriyel bakımdan batı ülkeleri seviyesine 
getirilmesi için yapılan çalışmalar iki 
başlık altında yürütülmüştür. 
Bunlar:
a) Batı ülkeleri ile eşit ülke konumunda 
ilişkiler kurulması ve 
b) Batı ülkelerinde kullanılmakta olan 
teknoloji ve sistemin Japonya’ya getirilmesi 
olarak belirlenmiştir. 
Batı ülkelerinden gezi ve gözlem yolu ile 
elde edilen bilgiler Japonya’ya taşınmış ve 
bu bilgilerin hükümet tarafından ülkeye 
adaptasyonu kuvvetle desteklenmiştir. 
Devlet dış ülkelerden gelecek olan ürünle-
rin yerli olarak üretilmesine büyük destek 
vermiştir. Çalışmaya ithalin ikamesi adı 
verilerek tüm ülkede uygulanmıştır. Büyük 
Japon şirketleri bu sayede oluşmaya 
başlamıştır. 
 Meiji döneminin uygulamaları ile elde 
edilen sonuçları üç başlık altında toplaya-
biliriz; 
1. Çok önemli özel sektör girişimleri ortaya 
çıkmıştır,
2. Özellikle tekstil endüstrisinde ithal edilen 
ürünlerin yerli üretimi mümkün olmuştur,

3. Japonya o dönem için gelişmiş sayılan 
sektörler ile yeni modern sektörlerin birlik-
te çalışması için altyapı oluşturulabilmiştir.
Meiji döneminde ortaya konulan bu yeni 
yapılanma ile Japonya, önemli bir sıçrama 
yapmış ve belirlediği amaçlar doğrul-
tusunda ekonomik ve askeri başarının 
gelmesi için yoğun çaba sarf etmiştir. 
Bunu da önemli oranda başarmış, ancak 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasın-
da önemli kayıplara ve zararlara uğramış, 
büyük acılar çekmiştir. 

Şekil 1

Şekil 2

Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı sonra-
sı teknolojik araştırmaları, askeri değil 
ekonomik yönde oldu. Japonya Sanayisinin 
gelişmesinde tarihsel olarak süregelen 
zorunluluklar nelerdi, bunu bize açıklayabilir 
misiniz?
Japonya İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
korkunç bir ekonomik yapı ile karşı karşıya 
kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda 1,8 mil-
yon insan (bazı kaynaklara göre 2,8 milyon 
insan) ölmüş (tüm nüfusun yüzde 4’ü) ülke 
zenginliğinin yüzde 25’ini kaybetmiştir.

Teknolojide ve Takım Tezgahı sektöründe 
anahtar ülke: Japonya
Japonya, 19. Yüzyıl’a kadar kapalı bir kutuydu. Ancak savaşların ardında getirdiği küreselleşme ile dünyaya 
açılarak özellikle Takım Tezgahı sektöründe söz sahibi olmuş ve adı teknolojiyle özdeşleşmiştir. Japonya tarihsel 
gelişiminde, ülkenin sanayisini değerlendirmek ve bu süreci anlatmak adına, 12 yıl gibi uzun bir süre Japonya’da 
çalışmalar yapan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Nihat 
Akkuş, TT Magazin’in sorularını yanıtladı. 
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önceki durum ile kıyaslandığında onda birine düşmüştür. Ülkede 

enflasyon çok yüksek oranlara çıkmış (% 800) ve yeterince barın-

mak için ev bulunamamaktaydı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bu kadastrofik yıkım 

ve Japonya’nın Amerikan işgali altında kalması ülkenin tüm 

askeri varlığının da ok olmasına neden olmuştur. Savaş sonra-

sında Amerika ile Japonya arasındaki büyük ekonomik farklılık, 

Japonların Amerika’yı örnek alarak ekonomiyi yapılandırmalarına 

neden olmuştur. Bu nedenledir ki İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

birinci dönem olarak isimlendirilen 1945-1960 yılları arasındaki 

dönem ileri ülkeleri yakama dönemi olarak isimlendirilir. Bu 

dönemde ülke yönetimi makro ve mikro ekonomik önlemler ile 

bir Japon stili market ekonomisi yaratır. Ekonomide yenilik ola-

rak; bir işletmede uzun süreli çalışma, birçok finansal enstitü ile 

üretici firmalar arasında birlikte çalışmayı teşvik eden sistem ve 

bu sisteme uygun bankacılık sistemi oluşturulmuştur.  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japon şirketlerinin askeri amaçlı 

üretimine müsaade edilmemiştir. Buna bağlı olarak endüstriyel 

ağır makina ve ürünlerde üretilememiş, Amerika ve Avrupa 

ülkelerinden ithal yoluyla temin edilmişlerdir. Bu dönemde Japon 

endüstrisi ağır makinaları üretmek yerine, nasıl tamir edebile-

ceklerini ve kırılan parçalarını üreterek, ithal yoluyla elde ettikleri 

makinaların çalışma ömürlerini nasıl uzatabilecekleri üzerine 

yoğunlaşmışlardır. Bu çalışmalar Japon firmalarının gelişmiş 

ülke makinalarını nasıl tasarladıkları ve nasıl ürettikleri hakkında 

yoğun bir bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmuştur. Bu neden-

ledir ki İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonraki Japon makina 

üretimi yoğunlukla Amerikan ve Avrupa teknolojisine benzer 

makine üretimidir. Japonlar üretim kapasitelerini daha sonra 

gelişmişlerdir. Ayrıca Japon hükümetlerinin endüstriye olan yakın 

ilişkileri ortak strateji ve politika geliştirilmesine yardımcı olmuş, 

Japon mucizesi gerçekleşmiştir.

Şekil 3. II. Dünya savaşından sonra Japon endüstrisindeki değişim

Japonya’nın teknolojik başarılarında yüksek eğitim oranı ve yüksek 

eğitim standartlarının payı var mıdır?

Bugün Almanya ve Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

ekonomik olarak tekrar ayağa kalışları bir mucize olarak kabul 

edilmektedir. Genel olarak ekonomik gelişmenin insan faktörüne 

bağlı olarak bilgi ve yeteneklerin güçlü altyapıya bağlı olduğu 

kabul edilir. İki ülkede de savaş öncesinde önemli miktarda 

nitelikli insan gücü ve bu gücü oluşturacak eğitim sisteminin 

oluşturulduğu genel kabul görmektedir. Önemle not edilmelidir 

ki gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemleri planlı olarak ülkele-

rin teknolojik gelişmelerine ve ekonomik gelişmelerine destek 

verecek şekilde modernize edilirler. Japon eğitim sistemi de bu 

doğrultuda modernize edilmiştir. Japon endüstrisindeki gelişme-

den, önceki dönemlerde ortaya konulan eğitim yapılanmasının 

Japon endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olduğu-

nun göstergesidir.

Bugün Japonya’da tüm eğitim sistemi toplumun tamamına açık 

ve erişilir durumdadır. Üniversite ve yüksekokullarındaki öğrenci 

oranı 1960’larda % 10 civarında iken, bu oran 1975’lerde % 38’e 

çıkmıştır. 1975 ve 1990 yılları arasında oran da önemli bir artış 

olmamasına karşın, 1990’lardan sonra bu oran yeniden artışa 

geçmiştir. 

1960’ların ortasında, Japonya ekonomisi kendini uluslararası re-

kabete açarken, yeni bir endüstriyel gelişim tipini de ortaya çıkardı, 

ağır sanayii ve makine sanayisini ülke politikasına müdahil etti. Ja-

ponya sanayisinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Japon Hükümeti 1947 yılında ülkenin çok hızlı bir şekilde ekono-

misinin iyileştirilmesi ve kalkınmanın hızlandırılması için çelik, 

kömür, madencilik, elektrik, gemi ve inşaat, denizcilik, demiryolu 

taşımacılığı ve kimya endüstrileri başta olmak üzere bir endüst-

riyel kalkınma planı uygulamaya koymuştur. Ancak sanayideki 

en büyük gelişmenin yetişmiş insan gücüyle olacağından hareket 

ile iyi bir eğitim sistemi de hazırlanmıştır. Buradan da görüleceği 

üzere tüm ülke askeri yapılanmaya değil ekonomik yapılanma-

ya odaklanmıştır. Daha önce de belirttiğimiz üzere Japonya’nın 

sanayi gelişimi 19. Yüzyıl’da batı ülkelerini yakalama ve onlarla 

eşit olma düşüncesinden çıkmıştır. Batıyı yakalama düşüncesi 

modernizasyonun arkasındaki en büyük nedendir. Bu düşünceyle 

modernleşmeye doğru yola çıkan Japonya, ülke içinde konusun-

da etkin çok önemli faktörler arasındaki işbirliğini değiştirmiştir. 

Örneğin devlet mekanizmaları iş dünyası, cemiyetler ve bireysel 

yetenekleri ortak bir paydada buluşturmuş ve tamamını yurtiçi 

ve dışından gelecek etkilere ve gelişmeye odaklı hale getirmeyi 

başarmıştır.  Japonya tarihi boyunca yurtdışından gelen etkiler 

ile savaş dönemleri yaşasa da zaman zaman kendi içerisinde 

huzura dayalı uzun dönemlerde geçirmiştir. 
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Şekil 2 Japon toplumunda ortaya çıkan katmanlı yapıyı tarihsel 
sıralama esasına göre göstermektedir. 

Şekil 4 Japonya tarihinin değişimi 
EDO periyodu Japon sanayisinin Avrupalılar ilk önemli te-
masların olduğu dönemdir.  Japon toplumu bu dönemde 
ekonomik ve dini temellerde ilk temaslarını yaşamıştır.  Yine 
bu dönemde Japonya ilk defa okyanus ötesi seyahat edebilen 
bir batı tipi savaş gemisini imal etmiştir.  Ancak bu dönemde 
kendisini dışarıdan gelebilecek din esaslı yaklaşımlardan ve 
Hıristiyanlık etkisinden kurtarmak için ülkeyi kapalı tutmuş-
tur.  Buna rağmen ülke içerisinde endüstri gelişmeye devam 
etmiştir. 
Daha sonra başlayan Meiji periyodunda batılı güçlerin etkisi 
ile Japonya ülke ekonomisine açmaya zorlanmıştır.  Japon-
ya’nın batılılaşması bütünüyle bu dönemden sonra başlamıştır.  
Bu dönemde tekstil ve ipek başta olmak üzere birçok ürünü 
üretebilmiş ve Japon tüccarlar vasıtası ile Çin, Hindistan gibi 
ülkelerde İngiliz ürünleriyle yarışmıştır. 
Meiji döneminin en önemli başarılarından biri de batılı eğitim 
sisteminin ülkeye getirilmesi olmuştur. Yüzlerce Japon’un 
yurtdışına eğitim amaçlı gönderilmesinin yanında 3 bine yakın 
batılı eğitici modern bilim, matematik, teknoloji ve yabancı 
dil öğretmenleri için Japonya getirmişlerdir.  Bu arada devlet 
demiryollarının karayollarına modernize etmiş ve toprak refor-
munu hazırlamıştır. 
Aynı dönemde devlet, endüstri geliştirmek için özel işletmeleri 
teşvik etmiş ve buna altyapı teşkil edecek hazırlıklar yapmıştır.  
Bu dönemdeki bankacılık ve finansal kaynak bulma kolaylığı 
ekonomik gelişmenin de temeli olmuştur. 
1930’lu yıllarda Japon çalışanların ücretleri Amerikan eşdeğer-
lerine göre 10 kat daha azdır. Aynı dönemlerde ekonomik ürün 
fiyatları ise Amerika’daki eşdeğerinin yüzde 44’üne eşittir.

Japon işgücü 1955’li yıllarda yüzde 40 oranında ziraat alanında 
çalışmaktaydı.  Ancak bu rakam 1970 yılında yüzde 17 ve 1990 
yılında % 15’ye inmiştir.  Aynı rakamın 2000’li yıllarda yüzde 
5 civarında olduğu bilinmektedir.  Japonya’nın hızlı ekonomik 
gelişmesi 1930-60 ve 1970’lerdeki sanayinin gelişmesine 
bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, otomobil, çelik, yeni 
inşaat, kimya ve elektronik endüstrisinde önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. Temel endüstri olarak bilinen üretim, inşaat ve 
madencilik 1970’li yıllarda
yüzde 35 oranlarını çıkmıştır. 1970’lerden itibaren Japon 
endüstrisi üretimden, servis endüstrisine doğru bir hareket ile 
başlamıştır. 1980’lerden sonra perakendecilik, finans, sigor-
ta, emlak-yatırım, haberleşme endüstrileri hızla büyümüştür. 
1990’lara gelindiğinde bu endüstriler toplam çalışan sayısının 
yüzde 59 oranına sahip  olduğu görülür. 

Japonya ekonomisinde bilgi ve bilgiye yönelik teknolojiler başı 
çekiyor. Dünya pazarında Japon sanayi ve teknolojisinin yeri ve 
önemi konusunda bilgi verebilir misiniz? 
Önemli Japon üretim şirketleri, başarılarının detaya verdikleri 
önemden, kaliteden ve müşteri hizmetlerinden kaynaklandığını 
belirtmektedir. Bunlara ilave olarak Japon şirketi çekird-
ek ürünlerine odaklanmış ve çekirdek ürünlerini geliştirme 
yönünde önemli gayret sarf etmektedir. Japon firmaları farklı 
alanlara girme konusunda daha muhafazakârdır. Çok önemli 
bir nokta da şirketlerin kurucuları çok uzun yıllar şirket başında 
aktif olarak yer almalarıdır. Şirket üst yönetimleri işçiler ile 
belli esaslara göre iletişim içerisinde bulunmakta, işe alım-
larında ve çalışma programlarının geliştirilmesi de etkin rol 
almaktadır. Üst seviye yöneticilerin üretim sahalarına inmeleri 
ve üretim yerleri ziyaret etmeleri çalışma sisteminin önemli bir 
parçasıdır. Japonya’nın savaş sonrası yüksek modernizasyon 
çalışmalarında eğitim sisteminin önemli bir yeri olduğu kabul 
edilmektedir.  Japonya dünyanın en yüksek okuma yazma 
oranına ve üniversite eğitim standartlarına sahiptir.  Japonlar 
okullardaki disiplini de kültür olarak teşvik etmektedir.  Bu 
durum, çalışan işgücünün de disipline edilmesi açısından önem 
taşımaktadır.Japon ekonomisinde 1960’lı yılların ortalarından 
itibaren ağır sanayi ve kimya endüstrisi de geliştirilmiştir. Bu 
dönemden sonra özellikle otomobil elektronik gemi endüstrisi 
Takım Tezgahları endüstrisi çok büyük önem kazanmıştır. 
Tüm dünyada gelişmiş endüstriler bilgi ve bilgi teknolojileri ile 
ileriye taşınmaktadır.  Bu bağlamda daha iyi eğitim sistemine 
sahip olan ülkeler, daha iyi iş gücüne sahip olmaktadır. Buna 
karşın gelişen endüstri artan zenginliğe ve daha iyi yaşam 
koşullarına destek vermektedir. Japonya’nın ikinci dünya 
Savaşı’ndan sonra özellikle endüstrisindeki gelişme, üretim-
de çok yüksek kaliteye ulaşmasına yardımcı olmuştur. Yük-
seköğretim kurumlarının en önemli kazancı, Japon firmalarının 
yarattığı parasal değerden Ar-Ge harcamalarına önemli artış 
sağlanmasıdır. Yine benzer olarak Japon endüstrisinden kaliteli 
ürünlerin dünyaya ihraç edilmesi ve buna paralel olarak üretim 
tekniklerinin geliştirilmesi mümkün olmuştur.
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Bu bağlamda Japon üreticiler, kendilerine özgü üretim ve yöne-

tim teknikleri geliştirmişler. Örneğin “Just-in-Time” (JIT) ile üretim 

yöntemleri ile daha hızlı üretim sistemleri oluşturulmuş, aynı 

parçaların diğer ülkelerdeki üretim zamanına göre daha hızlı ve 

daha kaliteli geliştirilmesi için yöntemler ortaya konmuştur. Yeni 

üretim teknolojilerinde parçaların basitleştirilmesi üzerine tek-

nolojiler geliştirilmiş, bir ürünün ortaya çıkmasında gereksiz olan 

tüm işlem ve parçalar elimine edilmiş ve ürünler basitleştirilmiş-

tir. Üretimde Kanban adı verilen yeni metotlar ortaya konulmuş, 

ürün geliştirme de 6 Sigma gibi yöntemler geliştirilmiştir. 

Elektronik endüstrisinde ortaya çıkan yenilikler Japon üreticiler 

tarafından çok başarılı olarak endüstriyel ürünler üzerinde uygu-

lanmıştır. Ürünlerin elektronik yazılım ve kontrol teknolojilerine 

dayalı olarak fonksiyonellikleri arttırılmış ve daha başarılı hale 

getirilmiş, fonksiyonellik kullanıcılar tarafından tercih edilmesine 

neden olmuş ve sonuç olarak Japon üretici firmaları yeni ürünle-

riyle dünya pazarında öne çıkmıştır. Yeni teknolojiler son kullanı-

cılara yönelik dayanıklı tüketim malları, kişisel elektronik ürünler 

gibi ürünler de olduğu kadar; otomotiv, ağır makina sanayi, takım 

tezgahları, gemi inşa sanayi, ulaşım, havacılık, uzay, medikal 

teknolojiler gibi çekirdek alanlarda da başarıyla kullanılmıştır.

1868–1967 yıllarını kapsayan 100 yıllık Japonya kalkınma sürecin-

de Takım Tezgahları sektörünün rolü ve önemi nedir? 

Bugün Japonya Takım Tezgahları alanında dünyanın en önde 

gelen ülkesi durumundadır.  Dünya Takım Tezgahları pazarının 

yaklaşık yüzde 30’unu üretmektedir. Oysaki 1982 yılına kadar 

dünyanın dördüncü büyük üreticisi durumunda olup, Amerika 

Birleşik Devletleri, Almanya ve Rusya’nın arkasından gelmektey-

di. Japonya’nın bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar dominant 

bir hale gelmesinin iki önemli nedeni olduğu düşünülmektedir. 

Bunlardan bir tanesi NC alanında yapılan teknolojik devrim, 

ikincisi ise İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülke içerisinde ortaya 

çıkan üretim endüstrisinin yüksek kapasitesidir. 

NC teknolojileri Amerika’da ortaya çıkmasına karşın, ilerleyen 

zaman içerisinde Japon firmaları teknolojiyi endüstriyel ürünlere 

adapte etme, geliştirme ve takım tezgahlarında uygulamada çok 

başarılı olmuşlardır. Japonya otomotiv endüstrisindeki Japon-

ya’da kullanılan Takım Tezgahlarında NC tezgah oranı 1970 

senesinde yüzde 7,8’den, 1990 senesinde yüzde 75,7’ye çıkmış-

tır. Japon Takım Tezgahları endüstrisinin başarısı çok yüksek 

standartlara sahip otomobil endüstrisine Takım Tezgahı üretme 

çabasından ortaya çıkmıştır. 

Özellikle 1945 yılından sonra Takım Tezgahları alanına tekstil ve 

makina mühendisliğinin farklı alanlarından gelerek giren Mori-

seiki, Toshiba, Toyoda Tsudakoma gibi Takım Tezgahı üreticileri 

gelişmede önemli rol oynamışlardır. Takım Tezgahı endüstrisine 

üretici olarak girmeden önce takım tezgahlarının kullanıcısı olup, 

önemli bakım onarım atölyelerini sahip idiler. Bu yetenekleri 

onların Takım Tezgahı üreticileri olmalarında önemli bir etmen 

olmuştur.

Takım Tezgahı toplam endüstriyel ürün içerisinde sadece yüzde  

2’lik bir ekonomik büyüklüğe sahip olmasına rağmen, üretim 

endüstrisinde hayati öneme sahiptir. Takım tezgahları Endüstrisi 

olmadan diğer endüstrilerin gelişmesi eksik kalacaktır. Çünkü 

bu endüstri diğer endüstrilere temel teşkil etmektedir. Takım 

Tezgahları endüstrisi kendine has özel bir pazar yaratmaktadır. 

Pazarın başında otomotiv, savunma, havacılık ve diğer üretim 

alanları gelmektedir.  Bu nedenledir ki İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra Almanya ve Japonya’nın ağır makina sanayi yok edilmiş ve 

ağır makina edinmeleri veya üretmeleri izne bağlanmıştır.

Japonya’nın bu kadar kısa süre içerisinde nasıl dünyada Ta-

kım Tezgahları alanında 1 numaralı ülke olduğuna dair farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır.  Ancak genel kabul gören aşağıdaki 4 

madde ön plana çıkmaktadır.

1- Fanuc, Mitsubishi Electric ve Yasukawa Electric gibi önemli kont-

rol yazılımları, CNC sistemler ve servo motor üreticileri arasında 

CNC Takım Tezgahı üretme bakımında oluşturulan stratejik işbirliği 

platformu oluşturulabilmesi,

2- Örneğin; NSK, NTN ve THK gibi hassas rulman, hassas miller 

ve hassas doğrusal yataklar üreten ve alanında dünyanın en iyileri 

arasında sayılan markaların Takım Tezgah üreticilerine tedarikçi 

parça sağlayıcı durumunda olmaları

3- Toyota, Nissan ve Honda gibi önemli otomotiv üreticilerinin bu-

lunması ve bu endüstrisinin çok ileri seviyede gelişmesi, dünyadaki 

rakipleri ile mücadele edilebilir halde bulunması ve dünya genelin-

de otomotiv endüstrisinin yükselişte olması.

4- Çok iyi yetişmiş, konusuna hakim, yenilikler ortaya koyabilecek 

bilgiye sahip çalışma gücünün bulunmasıdır.

Yine çok önemli bir nokta Japon Takım Tezgahları üreticilerinin 

ihracat oranı 1990’lara kadaryüzde 30-40 oranında olmasına kar-

şın 1995 yılında yüzde 75’e yükselmiştir.  Yükseliş yurtdışındaki 

üreticilerden gelmiştir. Bir kıyaslama bakımından verilirse 2000’li 

yıllara yaklaşıldığında Japonya’da 1750 Takım Tezgahı üreticisi 

bulunmaktadır. Aynı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde 366 

Takım Tezgahı üreticisi 517 tezgâhı tedarikçi şirket bulunmakta-

dır.  Yine aynı dönemde Almanya’da 273 Takım Tezgahı üreticisi 

yer aldığı bilinmektedir.

Japonya 1950-1970’ler arasında hızla gelişti ve dünyanın en 

gelişmiş ekonomileri arasına girdi. Bu dönemde uygulanan sanayi 

politikalarından bahsedebilir misiniz?

90 Mayıs - Haziran 2015
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İkinci Dünya Savaşı öncesi Rehabilite edilen Japon ekonomisi yeni 
teknolojilere hazırlanmıştır.  Özellikle çelik, gemi inşaat, kimya en-
düstrisi, sentetik elyaf, dayanıklı tüketim malları, takım tezgahları 
endüstrisi desteklenmiştir. İlk ürünleri yurtdışından ithal edilmiş 
ikinciler ise yerli üretilmiştir. Japonya buna “Geliştirilmiş mühen-
dislik” ismini vermektedir.  Yine İkinci Dünya Savaşı sonrası eko-
nomik gelişmedeki en önemli konulardan birisi yetiştirilmiş genç 
işgücünü tarımsal alanlardan, yoğun işgücüne ihtiyaç duyulan en-
düstriyel alanlara kaydırılmasıyla olmuştur.  Bütün bunlar önemli 
endüstri politikalar ile desteklenmiştir. Bunun için 1952 yılında 
önemli ekonomik kararlar alınmış ve uygulamaya konulmuştur.
Savaş sonrası Japonya sanayinin yapılandırılmasında en önemli 
konulardan bir diğeri; yeni kurulmuş küçük işletmelerin Japon-
ya’ya yeni ürün ve katkı getirmesi muhtemel alanlarda olmasına 
önem verilmesidir. Bu bağlamda gereksiz ithalatın önünü tıkamak 
için önemli gümrük vergileri konulmuş,  içeride üretilen ürünün 
ihracatından elde edilen döviz ile ülke olmayan ve ihtiyaç duyulan 
sanayi kurulmaya çalışılmıştır. Bu konuda çok önemli başarı elde 
edilmiştir.Ayrıca dünyada doğu ve batı blokları arasında soğuk 
savaş yıllarının başlaması Amerikan yönetimi altındaki Japon-
ya’da daha fazla özgürlükleri ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. 
Soğuk savaşa bağlı olarak Amerika, Japonya’da ağır 
sanayi endüstrisinin gelişmesine izin vermiştir. Çünkü kendi 

Tablo 5 : Dijital Takım Tezgahalarının gelişimi
kontrolü altındaki güçlü Japonya’nın batı blokunun faydalı olacağı 
değerlendirilmiştir.Savaş sonrası Japonya ekonomisi birinci 
fazla yapılanmış, ikinci fazla ise uyguladığı reformların sonucunu 
almıştır.  Bu sonuca göre 1970 ve 80’li yıllarda Japonya gelişmiş 
ülkeleri yakalamış ve refaha kavuşmuştur. Buna rağmen eski pa-
zar alışkanlıklarını değiştirememiştir. Özellikle eski alışkanlıkları 
ve devletin ekonomiye müdahalesi ile önemli bir noktaya 
gelmiştir. Buna bağlı olarak 80’li yılların sonuna doğru ekonomi-
de bir balon oluşmuş, 90’lı yılların başında da problemler ortaya 
çıkmıştır. Problemler özellikle hisse senetleri, servis endüstrisi ve 
inşaat sektöründe görülmüştür.
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CELIMO Genel Sekreteri Geoff Noon

“EMO Fuarı’nda her zamanki Uluslararası Toplantımızı düzenle-
yeceğiz. Üyelerimizi ve dünyanın diğer yerlerinden distribütörle-
ri, bu toplantıya davet ediyoruz. Toplantı Avrupa, Çin, Hindistan, 
Japonya ve ABD’deki ekonomik durum ve Takım Tezgahı pazarı 
hakkında küçük sunumlar içerecek olsa da; etkinliğin en değerli 
kısmının, toplantıdan hemen sonra sunulan içecekler ve açık 
büfe öğle yemeği sırasında oluşacak olan network fırsatlarının 
olduğuna inanıyorum. Hepinizi orada göreceğimizi umuyorum!”

Bize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Takım Tezgahları 
sektörüne ve CELIMO’ya nasıl katıldınız? 
Daha önce mühendislik sektöründe başka bir ticaret derneğin-
de çalışmış olarak, 1987’de MTA’ya (İmalat Teknolojileri Derne-
ği) katıldım ve o zamandan beri de orada çalışıyorum. Kendim 
bir Mühendis olmasam da yıllar geçtikçe, sektör hakkında biraz 
bilgi sahibi olduğumu söyleyebileceğimi umuyorum. MTA’daki 
görevim, tüm anketler, öngörüler ve pazar bilgileriyle ilgilen-
mektir. CELIMO’daki rolüm ilk olarak, CELIMO’nun ekonomik ra-
poru için Birleşik Krallık getirilerini hazırlamakla başladı. Sonra 
CELIMO Sekreterliği 1998’de MTA’da sabitlendiğinde, Simon 
Brown MTA Genel Direktörü ve CELIMO Sekreteriyken rapor 
hazırlama ve üç aylık trendleri belirleme görevini üstlendim. O 
MTA’dan ayrıldığında, Sekreterliğin birkaç yıllığına Almanya’ya 
geçtiği kısa bir ara oldu ve 2007 yılında MTA’ya geri geldiğinde, 
CELIMO Sekreterliği rolünü üstlenmem istendi.

Bize CELIMO’dan bahsedebilir misiniz? Öncelikle neden kuruldu 
ve ne yapar? Kurumun gelecekteki plan ve projeleri nelerdir? 
1965 yılında, Avrupa ülkelerinden beş ulusal derneğin liderleri, 
düzenli olarak gayrıresmi toplantılar düzenlemeye başladı. İlk 
hedef, Takım Tezgahlarının ticareti konusunda fikir ve deneyim 
alışverişinde bulunmaktı. Zamanla, ortak çıkarları, endişeleri 
ve amaçları olduğu netleşti ve bu ortak durumlara, bu konuları 
takip edecek ve görüşmelerinin sonuçlarını daha resmi bir 
şekilde yayabilecek bir komite oluşturulmasıyla cevap verile-
bilirdi. Bu da, 1971 yılında, Takım Tezgahı İthalatçıları Avrupa 
İrtibat Komitesinin (CELIMO) kuruluşuyla sonuçlandı. Bu komite, 
gün geçtikçe, Avrupa’nın başlıca sanayileşmiş uluslarındaki 
önemli ortakları bünyesine aldı. Şu anda, CELIMO Konseyinde 
temsil edilen 12 Avrupa ülkesi mevcut; Türkiye 2000 yılında 
katıldı ve İspanya CELIMO’nun asıl kurucularından biri olmasına 
rağmen, İspanya’daki yeni ithalatçılar derneği, 2010’da en yeni 
üyemiz oldu. CELIMO’nun görevi, üye dernekleri ve dolayısıyla 
kendi üyelerini destekleyen faaliyetlerde bulunmaktır. CELIMO, 
zamanımın küçük bir bölümünü alıyor ve sınırlı kaynaklarımız 
dikkate alındığında, bu görev çeşitli yollarla bilgi sağlamaya ve 
ağ kurma fırsatları oluşturmaya odaklanıyor. Yılda iki toplantı 
düzenliyoruz; CELIMO’nun temel yönetim organı olan Konseyin 
ilkbahar toplantısı ve her sonbaharda düzenlenen gayrıresmi 
bir etkinlik olan Takımlar Grubu... Bu toplantıların her ikisi de, 
dünya çapında benzer şirketlerden çalışma arkadaşlarımızla 
konuşmak için harika bir fırsat sunuyor.

92 Mayıs - Haziran 2015

CELIMO Genel Sekreteri: Türk Takım Tezgahı 
sektörü güçlü şekilde büyüyor
TİAD’ın 2000 yılından bu yana, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Aksesuarları Ticari 
Birliği’ne (CELIMO) üyeliği devam ediyor. 2006-2008 yılları arasında TİAD, CELIMO başkanlığını yürütmüş ve 
halen Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. 21-23 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen CELIMO 
Konsey Toplantısı’nda, CELIMO Genel Sekreteri Geoff Noon, TT Magazin’in sorularını yanıtladı. 
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Basın bültenimiz olan CQ haberleri de üye derneklerimizdeki 
şirketlerin ilgisini çekebilecek bilgileri iletmenin başka bir yolu. 
Temel ekonomik bilgi kaynaklarımız, üç aylık trend anketi ve yıllık 
ekonomik raporlar… Fakat Kurul, Avrupa’daki ekonomik durum 
hakkında görüşmelerini yeniden yapılandırdı ve bu “Ticaretin 
Durumu” raporunu, her toplantıdan sonra internet sitesinde kısa 
bir süreyle yayınlamayı amaçlıyoruz.
2013 ve 2014 yıllarında; Kurul, Acenteler veya Distribütörler ve 
imalatçılar arasındaki sözleşmeler için kılavuz belgelerin tama-
men güncellenmesine aracılık etti. Her tip düzenleme, ayrı fakat 
paralel bir belgeye dahil ediliyor.  Bunlar her zaman müzakere 
konusu olacak ve ulusal yasalara göre kontrol edilecek. Fakat bu 
belgeler ithalatçıya, tedarikçiyle olan bu görüşmelerde düşünme-
si gereken konuların bir özetini sunuyor.
Zaman zaman özel konular ortaya çıktıkça, özel raporlar hazır-
lıyoruz. 2012’de yapılan Konsey toplantısıyla ilişkili olarak, bece-
riler üzerine bir rapor oluşturduk. Şu anda temel odak noktamız, 
Avrupa Komisyonunun Eko-Tasarım Direktifine verilecek cevaptır. 
Açıkça görülüyor ki burada odaklanılan temel konu, CECIMO 
tarafından temsil edilen Avrupa imalatçılarıdır. Fakat uygulama 
Avrupa pazarını hedef alıyor ve CELIMO da bu noktada devreye 
giriyor! 
Hindistan Takım Tezgahı İmalatçıları Derneği’nde yer alan çalışma 
arkadaşlarımızın daveti üzerine, Hindistan Takım Tezgahı Şovuna 
(IMTEX) katılan iki temsilcimiz oldu. Amaç, Hindistan imalatçıları 
ve Avrupa’daki potansiyel ithalatçılar ve distribütörler arasında 
ilişkiler geliştirmekti ve her iki misyon da, bazı kısa vadeli satışlar 
ve bir kısmı hala devam etmekte olan uzun vadeli görüşmelerin 
başlamasıyla sonuçlandı. Peki ya gelecek? Bu, bir ölçüde, üye-
lerimizin ihtiyaçlarına dayanıyor ve kaynaklarımızın izin verdiği 
ölçüde tepki vermek için her zaman elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız. Şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz bir şey de 
üyeliğimizi, CELIMO’ya uygun bir derneğin bulunmadığı ülkelerde 
kurulmuş olan bireysel şirketleri de bünyemize alacak şekilde, 
üyeliğimizi genişletmektir.  Dolayısıyla mevcut dernek üyeleri-
mizle rekabet içinde olmayacağız, fakat zaman içerisinde bugün 
herhangi bir derneğin bulunmadığı çeşitli ülkelerde yeni dernek-
lerin kurulacağını umuyoruz. Aynı ülkeden birkaç şirketin, dernek 
üyesi olarak katılmasını sağlayabilirsek; sonrasında CELIMO’nun 
tam üyesi olabilecek ve ağımızı genişletebilecek yeni bir dernek 
kurmaları için onları teşvik edebilir ve destekleyebiliriz. 

TİAD’ın sertifikasyon programı hakkında görüşleriniz nelerdir?
TİAD’ın 2011’de yapılanan bu projesi için başlangıç toplantısında 
konuşma yapmamı istediklerinden mutlu oldum, çünkü bunun 
mükemmel bir girişim olduğunu düşünüyorum.
Uzun yıllar boyunca, Amerika Takım Tezgahı Distribütörleri 
Birliği (şimdi AMT’nin bir parçası), Sertifikalı Takım Tezgahı Satış 
Mühendisi (CMTSE) projesini uyguladı ve CELIMO’nun bunun 
benzerini Avrupa’da yapıp yapamayacağını uzun zamandır merak 
ediyordum. Ama gerekli kaynaklar, bizim projeye dahil edebile-
ceğimizden daha fazlaydı. Bu yüzden, TİAD’ın uygulama ve servis 
mühendisi için kendi programına başlayacağını duyduğumda, so-
nunda ABD’deki programın bir benzerinin uygulamaya konacağı 

konusunda gerçekten çok memnun oldum. Bununla birlikte sizin 
projeniz, adaylar için uygulamalı eğitim de içeriğinden, yazışma 
ile uygulanan, profesyonel gelişim kursu olan CMTSE’den çok 
daha iddialı… Bunu yapmanız, birçok ülkenin sektörümüzdeki 
beceri eksikliğiyle karşı karşıya olduğu bu sorun için, bir Türk 
çözümüne katkıda bulunmanın oldukça kullanışlı bir yolu. Size bu 
projede başarı diliyorum! 

CELIMO, sektör fuarlarına nasıl destek veriyor?
Ne yazık ki CELIMO’nun, bırakın Avrupa’da düzenlenen diğer tüm 
ticaret fuarlarını, kendi üyelerinin düzenlediği fuarlara dahi katı-
lacak kaynağı yok. Bununla birlikte, Avrupa’da düzenlenen geniş 
çeşitlilikteki etkinlikleri görme imkanı sunabilmek için, düzenli 
haber bültenimiz olan CQ haberlerine bir etkinlik listesi ekliyor ve 
okuyucuların pazarda neler olduğuna ilişkin fikir sahibi olabilmesi 
için bu fuarlar üzerine raporları da dahil etmeye çalışıyoruz.  
Ayrıca, fuar organizatörleri için, EMO Fuarı’nda iki yılda bir yayın-
lanan dizinimizde reklam verme olanağı sunuyor ve karşılığında 
CELIMO’yu destekleyen bu etkinlikler için profili yükseltmeye yar-
dımcı olmak amacıyla, internet sitemizde ücretsiz reklam verme 
imkanı sunmayı planlıyoruz.

 Yurtdışında Türk Takım Tezgahı sektörü nasıl değerlendiriliyor?  
Türk Takım Tezgahı sektörünün, genel olarak güçlü şekilde büyü-
yen bir ekonomi içinde yer alan canlı bir sektör olarak görüldüğü-
ne inanmakla birlikte, muhtemelen ekonomik gelişmeyle ilişkili 
bazı sorunların hala var olduğunu düşünüyorum. Örneğin, hala 
nispeten yüksek bir enflasyon oranınız var. Algılar ve gerçek ara-
sında genelde büyük bir fark bulunduğunu kabul etsem de siyasi 
durumun da dünya çapında nasıl algılandığını merak ediyorum. 
Bizim sektörümüz için önemli olarak, Türkiye; Otomotiv ve Beyaz 
Eşya sektörlerinde özellikle güçlü olan yerleşik bir imalat sektö-
rüne sahip ve bunlar da güçlü ve canlı bir Takım Tezgahı sektö-
rüyle destekleniyor. 

Dünya Takım Tezgahı sektörü için kısa vadeli ve uzun vadeli 
beklentileriniz neler?
 Bu yüzyıl, Çin’in küresel bir endüstriyel güç olarak gerçekten bü-
yümesine tanık oldu. Hem Takım Tezgahlarının en büyük üreticisi, 
hem de kayıtlara geçen hızlı büyüme oranlarıyla en büyük pazar 
haline geldi.  Çin Hükümeti şimdi, uzun vadede çok yüksek ve 
sürdürülemez bir oran olan ve ekonomilerinin %50’sine ulaşan 
yatırımdan uzaklaşarak; ekonomisini yeniden dengelemeye 
çalışıyor. Dünya liginin en üstündeki konumlarının değişeceğini 
öngörmezken, Çin pazarının son yıllarda gördüğümüz oranlarda 
büyümeye devam edeceğini de sanmıyorum.
Hindistan ekonomisi, Çin’de olduğu gibi imalat yerine, daha çok 
hizmet faaliyetlerine dönük olsa da Hindistan’da önemli bir 
büyüme potansiyeli var. Hem ekonomilerinin büyük boyutu, Takım 
Tezgahı sektöründe başlıca oyunculardan biri olacakları anlamına 
geliyor. Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi Asya’nın diğer bölüm-
leri doğal olarak daha olgun pazarlar ve onları, dünyanın önemli 
Takım Tezgahı kaynakları olarak görmeye devam edeceğimize 
eminim.  
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Avrupa’da, Almanya pazara hakim durumda… Ve imalatçıları, 
özellikle kaliteyle ünlü olan pazarlarını dünya çapında yayıyor. 
Bu, İsviçre ve muhtemelen daha az ölçüde İtalya ile paylaştık-
ları bir durum. Bu ülkelerin ve diğer önemli fakat küçük Avrupa 
imalat ülkelerinin (İspanya ve Birleşik Krallık benzerleriyle bir-
likte Türkiye dahil), önümüzdeki birkaç yılda dünya pazarındaki 
yerlerini koruyacaklarını umuyorum. 
Son olarak, büyük miktarlarda işin geriye gittiği imalat sektörü-
nün nispeten yeniden dirilişini görerek, birkaç yıl önce yaşa-
dıkları düşük maliyetli ülkelere yapılan hamleyi tersine çeviren 
ABD’yi unutmamalıyız.
Tüm bunlardan başka, birden fazla ülkede imalat varlığına sa-
hip olan az sayıda, çok büyük Takım Tezgahı üreticileri mevcut; 
örneğin, Yamazaki Mazak Birleşik Krallıkta büyük bir fabrikaya 
sahip olsa da, onların “İngiliz” olduğunu iddia edemeyiz. Fakat 
ürün yelpazelerinin bir kısmı sadece Birleşik Krallıkta tasar-
landığı ve üretildiği için, onları Japon olarak addetmek de adil 
olmayacaktır.
Kaçınılmaz olarak, dünya çapında çeşitli pazarlar, örneğin ek-
leyici imalatın çıkışıyla teknolojide görülen trendler gibi küresel 
trendler ile ulusal veya bölgesel ekonomi olaylarının birleşi-
minden etkilenecektir. Bunlardan ikincisinin, Avrupa’da Euro 
üzerindeki belirsizliğin para birimini zayıflattığı (ve özellikle 
Yunanistan’ın bunun bir parçası olarak devam edip edemeye-
ceği) durumu içerdiği açıktır.  İronik olarak, bu durum Avrupa 

şirketlerinin ihracat pazarlarında daha rekabetçi olmasına yar-
dımcı oluyor. Fakat aynı zamanda, Yunanistan’ın çıkışının diğer 
daha güçsüz ekonomiler üzerinde önemli baskıları tetiklemesi 
ve Euro bölgesinin parçalanma riskini de taşıyor.
Sonuç olarak, sürmekte olan bazı heyecan verici gelişmelerin 
yanında, sektörün önümüzdeki birkaç yıl boyunca karşılaşacağı 
birçok zorluk da mevcut.

Bu yıl İtalya’da EMO’ya katılacak mısınız? EMO fuarı için
beklentileriniz neler? 
Evet. CELIMO, Milano’da düzenlenecek olan EMO Fuarı’nda yer 
alacak.  Uluslararası dernekler alanında küçük bir bilgi standı 
alarak, profilimizi yükseltmek, aynı zamanda özellikle birden 
fazla şirketi temsil eden ve genelde EMO’daki zamanlarını bir 
stanttan diğerine koşturarak geçiren dernek üyelerimiz için 
yararlı olabilecek bir kahve içme ve oturma olanağı sunmak 
amacıyla kullanmayı planlıyoruz.
Ayrıca, EMO Fuarı’nda her zamanki Uluslararası Toplantımızı 
düzenleyeceğiz. Üyelerimizi ve dünyanın diğer yerlerinden 
distribütörleri, bu toplantıya davet ediyoruz. Toplantı Avrupa, 
Çin, Hindistan, Japonya ve ABD’deki ekonomik durum ve Takım 
Tezgahı pazarı hakkında küçük sunumlar içerecek olsa da; 
etkinliğin en değerli kısmının, toplantıdan hemen sonra sunulan 
içecekler ve açık büfe öğle yemeği sırasında oluşacak olan ağ 
kurma fırsatlarının olduğuna inanıyorum. Hepinizi orada göre-
ceğimizi umuyorum!
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