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    TÜRK YAN SANAYİ BORSASI 

 BÜLTENİ  
 
Bu sayımızda neler var: 
 
Yan Sanayi Fuarları: 
*Midest Yan Sanayi Fuarı 
 
*Hannover Sanayi Fuarı 
 
 
Mutlaka Takip Etmelisiniz: 
*ASELSAN Tedarikçi Günleri 
 
*Geleneksel İşbirliği Günleri 
12.Kez Düzenleniyor 
 
*Roketsan Tedarik Direktörü 
Vekili Şule Alataş ile röportaj 
 
*Tecrübe Paylaşım Platformu 
 
*Yabancı Heyet Ziyaretleri 
 
*Yan Sanayiciler için 
Yükselen Pazarlar 
Araştırması 
 
*İstanbul Sanayi Envanteri 
Bilgilendirme Toplantısı 
 
Sektörlerden  Haberler: 
* Makine Sektörü 
 
Ülkelerden  Haberler: 
*BRIC Ülkeleri ve Hindistan  
 
Uzmanımızdan:  
*Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği Genel 
Sekreteri Yalçın Yılmazkaya 
ile röportaj 
 
Önerileriniz 

 
Türk Yan Sanayi Borsası’ndan.. 
 
Değerli Yan sanayicilerimiz, KOBİ’lerimiz, girişimcilerimiz, 
 
2013 yılı ortalarına geldiğimiz şu günlerde, Borsamız faaliyetleri 
tüm hızıyla devam etmektedir.. 
 
Sizlerinde bildiği gibi, 19-22 Kasım 2013 tarihlerinde, Fransa’nın 
Paris kentinde düzenlenecek olan MIDEST Yan Sanayi Fuarı ve 
7-11 Nisan 2014 tarihlerinde Almanya’nın Hannover kentinde 
düzenlenecek olan Hannover Sanayi Fuarı Odamız milli katılım 
organizasyonuna ilişkin satış çalışmaları Borsamızca 
sürdürülmektedir.  
 
MIDEST Yan Sanayi Fuarı ve Hannover Sanayi Fuarı’na 
katılmak isteyen firmalarımızın bir an önce Borsamız 
yetkilileri ile irtibata geçmelerinizi öneririz. 
 
Yurtdışı fuar organizasyonlarımızın yanı sıra, sizlerin de 
beğenisini kazanan İşbirliği Günleri ve İkili Görüşme 
organizasyonlarına yönelik hazırlık çalışmalarımız da süratle 
devam etmektedir. Söz konusu organizasyonların ilki ‘Roketsan  
Tedarikçi Günleri’ olup, anılan organizasyon 14-15 Mayıs 2013 
tarihlerinde, 138 yan sanayici firmamızın katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Kasım ayında ‘Aselsan Tedarikçi 
Günleri’ düzenlenecek olup artık geleneksel hale gelen ve bu yıl 
Ekim  ayında 12.si düzenlenecek olan ‘İşbirliği Günleri’ 
organizasyonumuza yönelik çalışmalarımız da devam 
etmektedir. 
 
Diğer taraftan Borsamız, veritabanında yer alan firmalar 
arasında tecrübe paylaşımı ve bilgi aktarımını sağlayabilmek 
amacıyla, 2013 yılında ‘Tecrübe Paylaşım Platformu’ adlı altında 
yeni bir çalışma başlatılmış olup, konuyla ilgili detaylı bilgiler 
Bültenimizin ilerleyen sayfalarında sunulmuştur. 
 
Bültenimizin diğer bölümlerinde Odamız bünyesinde 
gerçekleştirilen organizasyonlar ile çeşitli kaynaklardan, 
sektör/sektörlerinize yönelik olarak derlediğimiz bilgilere yer 
vererek sizler için faydalı olabileceğini düşündüğümüz konuları 
kısaca aktarmaya çalıştık… 
 
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere… 
 

Ağustos 2013, sayı:81 
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YERİNİZİ 
ŞİMDİDEN 
AYIRTIN… 

 

 
 

HANNOVER 
 SANAYİ 
 FUARI 

 
7-11 NİSAN 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her yıl düzenlenen, ortalama 5.000’e yakın katılımcı firmaya ev 
sahipliği yapan, dünya sanayisini en iyi şekilde temsil eden ve 
150.000’e yaklaşan profesyonel ziyaretçi sayısı ile Dünyanın en 
büyük sanayi fuarlarından Hannover Messe 2014 
(www.hannovermesse.de) milli katılım organizasyonu 
Odamızca gerçekleştirilecektir. 
 

İTO Organizasyonu Özel Katılım Şartları 
* Özel Paket Fiyatı:520 €/m2 
* Min.stand büyüklüğü: 12 m2 (+3 m2  ve üstü) 
* %50 oranında devlet desteği 
 
Özel Paket Fiyatına Dahil Olan Hizmetler: 
o Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri 
o Elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma 
o İstanbul - Hannover - İstanbul nakliye organizasyonu  
o Türkiye-Almanya gümrük giriş/çıkış işlemleri, malların 

sigortalanması  
o Katalog / internet giriş bedeli ve PR bedeli  
o Odamız tarafından hazırlanan e-katalogda firma bilgilerinin 

yer alması, fuar süresince ofis ve iletişim araçlarından 
faydalanma imkânı 

o Stand büyüklüğü ile orantılı olarak ücretsiz fuar giriş kartı 
temini 

o Güvenlik ve ikram hizmetleri 
o Teşvik işlemlerinin takibi (paket fiyat üzerinden % 50 devlet 

desteği)  
* Fuar katılım ücretinin ve firma temsilcilerinden en çok iki 
kişinin ekonomi sınıfı uçak bileti bedelleri destek kapsamındadır. 
 
Sergilenecek Ürün Grupları: 
* Metal işleme (Vida, Kesme, Talaşlı İşlem, Özel Makinalar, Isıl 
ve Yüzey İşlem) 
* Bağlantı elemanları, Dövme, Döküm, İmalat 
* Tel ve boru şekillendirme, kalıp imalatı  
* Alüminyum profil, metal parça 
* Yüzey kaplama, haddeleme, talaşlı imalat 
* Saç Şekillendirme, saç parçalar 
* Plastik, Kauçuk, Kompozit Malzeme İşleme 
* Elektrik, Elektronik 
 
Odamız 2014 yılında anılan fuarın 4. ve 6. salonlarında milli 
katılım gerçekleştirecek olup,  sektördeki  yeni teknolojilerle 
birlikte pek çok yan sanayi ürününün sergileneceği Hannover 
Sanayi Fuarı’na katılmak isteyen firmalarımızın Borsamız ile 
irtibata geçmeleri gerekmektedir. 
 
Detaylı bilgi için; 
Tel        :0212 455 62 33    
E-posta :elif.cakir@ito.org.tr 
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MUTLAKA 

TAKİP  
ETMELİSİNİZ… 

 
 

TEDARİKÇİ 
GÜNLERİ... 

 
 
 

 
 

GELENEKSEL 
İŞBİRLİĞİ 

GÜNLERİ 12. KEZ 
DÜZENLENECEK 

 
 
 
 
 
 
 
 

24-25 EKİM 2013 
İSTANBUL TİCARET 

ODASI  

 
 

 
Odamız Türk Yan Sanayi Borsası servisi tarafından her yıl  
geleneksel olarak düzenlenen ‘İşbirliği Günleri’ 
organizasyonu ve firmalara özel olarak düzenlenen ikili 
görüşme organizasyonları ile ülkemiz yan sanayicileri için 
ihracat imkanları yaratılmakta, yurt dışı pazarlara yönelmiş 
ihracatçı yan sanayicilerimiz için yeni iş olanakları 
yaratılmaya çalışılmaktadır.  
 
Bu çerçevede, Türk Yan Sanayi Borsa’mızın yan sanayici 
üyelerine yönelik olarak mevcut pazarlarını genişletme 
yolundaki faaliyetlerinden biri olan ‘Aselsan Tedarikçi 
Günleri’, Kasım 2013 tarihlerinde Odamızda 
gerçekleştirilecektir.  
Detaylar bilahare ilgili firmalarımıza bildirilecektir. 
Detaylı bilgi için; 
Tel           : 0212 455 47 77 
e-posta   : onur.arslan@ito.org.tr 
 
 
Odamız, 2002 yılından bu yana düzenlendiği İşbirliği Günleri 
Organizasyonunun 12.sini 24-25 Ekim 2013 tarihlerinde 
İstanbul Ticaret Odası’nda düzenleyecektir.  Geçtiğimiz yıl 
düzenlenen ‘İşbirliği Günleri’ kapsamında 300’e yakın TYSB 
üyesi firma, 11’i yabancı (Almanya, Danimarka, Fransa, 
İngiltere, İtalya, Japonya, Hollanda vb.) toplam 20 ana sanayici 
firma ile buluşmuş ve 2 gün boyunca 700’e yakın yüz yüze ikili 
görüşme gerçekleştirilmiştir.  
 
12. İşbirliği Günleri etkinliğine;  Aria Day Restak, Alarko 
Carrier, Ama Tarım, Arçelik, Aztec, Behr Gmbh, Bomag 
Gmbh, Cofat, Drimex, Eugen Klein, Heidelberger, Hitachi 
Europe, Hydac Gmbh, IHI Infrastructure, Interturbine 
Aviation, Leani Gmbh, Legrand Elektrik, Miele, MTU 
Motor, Officine Mario, Oldrati Kauçuk, Pas South, 
Rosenberg, Sarl Fri-İce, Schott Orim Cam, Sumitomo 
Corporation, Volkovysk Foundry, Weidenmann Gmbh ve 
YKK Metal firmaları katılacaktır. 
 
Diğer taraftan, söz konusu etkinlik kapsamında, katılımcı 
firmalarımıza yönelik olarak; ‘ihracata dönük şirket içi 
hazırlıklar, hedef pazar belirleme çalışmaları, pazara ilk girişte 
yaşanan zorluklar, pazardaki satın almacıların yaklaşımı vb. 
teorik ve pratik uygulamaları içeren ‘İhracata Dönük Müşteri 
İlişkileri ve Pazarlama Yönetimi’ eğitim semineri,  24 Ekim 
2013 tarihinde Odamız 6. Kat 1 No.lu toplantı salonunda 
gerçekleştirilecektir. 
Detaylı bilgi için; 
Tel           : 0212 455 62 36 veya 62 25 
e-posta   : serap.alp@ito.org.tr / ozan.aricasoy@ito.org.tr 
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14-15 Mayıs 2013 tarihinde Odamızda 
gerçekleştirilen ‘Roketsan Tedarikçi Günleri’nde 
Roketsan Tedarik Direktörü Vekili Şule Alataş’a 
değerlendirmeleri için teşekkür ederiz. 
 
1.Firmanız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?   
ROKETSAN yüzde 100 yerli sermaye ile 1988 yılında kuruldu. 
Ankara Elmadağ’da 120 ayrı binada 86 bin metrekare kapalı 
alanda faaliyet gösteriyor. Tesisin toplam büyüklüğü 2 milyon 
100 metrekare. 1.628 kişinin çalıştığı Roketsan, 25’i ulusal 40 
proje üzerinde çalışıyor. ROKETSAN’a üretim yapan 360 
firmanın 300’ü yerli. Yerli firmaların 170’i Ankara’da. Ankara’yı 
60 firma ile İstanbul takip ediyor. Kocaeli’nde 20, İzmir ve 
Bursa’da da 17 firma Roketsan’la çalışıyor. Konya, Eskişehir, 
Adapazarı, Samsun, Çanakkale, Düzce, Kayseri, Balıkesir, 
Denizli’de de birkaç firma Roketsan’ın alt yüklenicisi. 
 
2. “Roketsan Tedarikçi Günleri” ile hedeflediğiniz nedir? 
Biz, Roketsan olarak İstanbullu firmalarımıza işbirliği çağrısında 
bulunduk. Bu görüşmelerin uzun dönemli işbirliklerinin 
başlangıcı olmasını ümit ediyoruz. Projelerimiz arttıkça, 
ihtiyaçlarımız biraz daha sermaye gruplarına hitap ettikçe 
İstanbullu sanayicilerimizin dikkatini çekmek isteriz.  
 
3. Yurtdışından tedarik edilen malzemelerin ne kadarı 
yerlileştirildi? 
Yerli hammadde, yerli alt yapı ve yerli teknoloji ile üretimi 
artırmaya çalışan Roketsan, 2012 yılında 21 milyon dolarlık işi 
yerli sanayiye aktardı. 2 milyar doların üzerinde sipariş stokları 
bulunan firmanın 2012 yılı cirosu 414, ihracatı da 130 milyon TL 
oldu.  
 
Karşılıklılık, kazan-kazan ilkesine göre hareket ediyoruz. Birlikte 
çalıştığımız firmalara maliyet azaltıcı önlemlerden 
kurumsallıklarının geliştirilmesine, ihtiyaç duydukları eğitimleri 
sağlamaya kadar birçok konuda hizmet veriyoruz. 
                         
4. Firmanızın tedarikçi arayışında yaşadığı sıkıntılar 
nelerdir? 
Türk savunma sanayi kritik teknolojilerde ithalat yaptığı 
sistemlerin yerlisini üretmek için çalışmaktadır. Güdüm alt 
yapısına ihtiyacımız var. İthal ettiğimiz teknolojilerle ilgili yerli 
alt yapı oluşsun istiyoruz. Bir sistemi ihraç ederken kritik 
komponentleri ithal etmek zorundayız ve pek çok ülke bu 
sistemlerde üretim yapan firmalarına ihracat lisansı vermekte 
zorlanıyor. Bu bağımlılığı ortadan kaldırmak istiyoruz. 
Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak altyapıların İstanbul’da 
kurulabileceğini biliyoruz. Kritik teknolojileri İstanbul’un 
üreteceğini biliyoruz. En düşük değil, en değerli teklifi, en iyiyi, 
en doğru fiyata yapacak olanı seçiyoruz. 



6 
 

 
MUTLAKA 

TAKİP  
ETMELİSİNİZ… 

 
 

‘TECRÜBE 
 

 PAYLAŞIM  
 
PLATFORMU’ 
 
 
 

 
Odamız, Yan sanayinin gelişimine dönük girişimleri 
çerçevesinde, Türk Yan Sanayi Borsası havuzundaki firmalar 
arasındaki işletmelerin tecrübelerini birbirlerine aktarılabilmesi 
amacıyla, 2013 yılı Haziran ayında ‘Tecrübe Paylaşım 
Platformu’ adı altında iki etkinlik düzenlemiştir. 

 
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İHRACATA DÖNÜK  

TECRÜBE PAYLAŞIM PLATFORMU – 1 
 

 Söz konusu toplantıya, istikrarlı olarak ihracat yapan, 
ihracat oranı yüksek, sektörde tecrübesi olan Hisarlar Makina 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması Grup Operasyon Direktörü Sayın 
Haluk Selvi, konuşmacı olarak iştirak etmiş ve ihracata ilişkin 
tecrübelerini Türk Yan Sanayi Borsası Üyelerine aktarmıştır. 
“Değer Üretimi ve İhracatı Artırma Önerileri” sunumunda; 
pazarlama ve üretim sistemleri, küreselleşme, teknoloji ve 
rekabet ortamında firmalar neden değişmeli, toplam şirket 
değeri, iş modeli, müşteri değer önerisi, fiyat dışı rekabet, iş 
planı içeriği, iş planı gelecek stratejileri, işletmelerde büyüme, 
KOBİ gelişim programı, yaratıcılık becerisi ve iş modeli 
örneklerine değinmiştir.  
 

“ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN 
GELİŞTİRİLMESİ, DESTEKLERİ VE BEKLENTİLER” 

TECRÜBE PAYLAŞIM PLATFORMU – 2 
 

Firmaların interaktif olarak yaşadıkları tecrübeleri paylaştıkları 
bir platform olmuştur. UR-GE desteği, proje ve kümelenme 
yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine 
olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat 
seferberliği başlatmak amacında olan bir destektir. Günümüz 
rekabet koşullarında, fiziksel kaynaklara sahip olan şirket ve 
kurumlar değil bu kaynakları rakiplerinden daha verimli 
kullananlar rekabet edebilmekte ve varlıklarını 
sürdürebilmektedir. Belli bir alanda faaliyet gösteren ve 
etkileşim içinde bulunan şirket ve kurumların oluşturduğu 
coğrafi yoğunlaşma o bölgedeki girişimlerin daha rekabetçi ve 
başarılı olabilmesi için büyük avantaj sağlamaktadır. 
 
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 
uygulanmakta olan UR-GE tebliğinin vizyonu yerel dinamiklerin 
harekete geçirilmesine olanak sağlayarak işbirliği kuruluşlarının 
önderliğinde firmalar arasında kurulan işbirlikleri ile ihracat 
seferberliği başlatmaktır. İşbirliği kuruluşlarından sektörel 
gelişmeyi gözeten, ihracat yapmamış olan firmaların 
kapasitesini arttıracak projeler hazırlayarak desteğe 
başvurmaları beklenmektedir.  
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MUTLAKA 
TAKİP  

ETMELİSİNİZ… 
 
YABANCI HEYET 

ZİYARETLERİ 
 

 
 
 

BORSAMIZA 
OLAN İLGİ HER 

GEÇEN GÜN 
ARTIYOR 

İstanbul Ticaret Odası bünyesinde 1990 yılından bu yana 
faaliyet gösteren Türk Yan Sanayi Borsası’nın  çalışmaları 
dünyadaki benzer kurumlar arasında emsal olarak 
gösterilmektedir.1990 yılında Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Teşkilatı (UNIDO)’nın desteği ile kurulmuş olan Borsamızın 
çalışmaları, dünyada mevcut olan 30 civarındaki diğer Yan 
Sanayi Borsası yetkilileri tarafından merak ve ilgiyle takip 
edilmektedir. 
 
Nitekim, söz konusu ziyaretlerin ilki 18-22 Şubat 2013 tarihleri 
arasında Kenya Yan sanayi Borsası yetkilileri tarafından 
gerçekleştirilmiş olup, anılan yetkililer Borsamız yetkililerinden 
İşbirliği Günleri, talep eşleştirme vb. faaliyetlerimiz  hakkında  
bilgi almış, ayrıca Borsamıza üye firmaları ziyaret etme 
olanağına sahip olmuşlardır. 
 
Söz konusu ziyaretler 2013 yılı Nisan ayında İran Ticaret ve 
Sanayi Odası bünyesinde kurulan İsfahan Yan Sanayi Borsası 
heyeti ile Aralık ayında, Doha Katar’da yerleşik GOIC Yan Sanayi 
Borsası yetkililerinden oluşan heyetlerle devam edecektir. GOIC 
Yan Sanayi Borsası yetkililerin Odamızı ziyareti sırasında 
tedarikçi ve satın almacıların yer alacağı ikili Görüşmeler 
organize edilmesi planlanmaktadır.  
 
  

 
YAN 

SANAYİCİLER 
İÇİN 

YÜKSELEN, 
GELİŞEN 

PAZARLAR 
ARAŞTIRMASI 

‘OTOMOBİL 
SEKTÖRÜ’ 

 
 
 
 

 
YAN SANAYİCİLER İÇİN 

YÜKSELEN, GELİŞEN PAZARLAR ARAŞTIRMASI 
‘OTOMOBİL SEKTÖRÜ’ 

 
ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 

2013 TEMMUZ 
Yurtiçindeki yan sanayicilerimizi dolayısı ile ülkemizin gelişimini 
desteklemek ve ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla, 
Borsamız tarafından 'Yan Sanayicilerimiz için Yükselen, Gelişen 
Pazarlar' konulu bir araştırma yapılacak olup, söz konusu 
araştırma çerçevesinde üyelerimize iletilen anket sonuçları 
aşağıda yer almaktadır. 

 Firmalarımızın hedef pazar olarak gördüğü ülkeler 
kategorisinde Rusya %10,6 oranla birinci sırada 
iken, Almanya %10,4 oran ile ikincidir. 

 Firmaların hedef pazar görüşlerini ülke grupları 
bazında incelediğimizde %37,8 oranla Avrupa Birliği 
ve %15,4 oranla Afrika Ülkeleri önem 
kazanmaktadır. 
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YAN 
SANAYİCİLER 

İÇİN 
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ARAŞTIRMASI 

 
 

   
 
 

İSTANBUL 
SANAYİ 

ENVANTERİ   
BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI 
 
 

 
 
 

 Bu araştırma otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarımıza hitap etmektedir ve bu kapsamda 
%32,9 ile otomotiv sektörü öne çıkmaktadır. Buna 
alternatif olarak %14,8 oranla savunma, %14,5 
oranla makine imalatı ve %13,2 oranla beyaz eşya 
sektörleri gelmektedir. 

 İhraç edilmesi gerekli bulunan ürün grupları için, 
%20,4 oranla dövme , %12,3 ile kaynak ve 
%11,5 ile sinterleme prosesleri öne çıkmaktadır. 

 Almanya %16,7, Rusya %8,5, İtalya %6,8, Çin 
ortak yatırım yapılabilecek ülkeler arasında 
önceliklidir. 

 Avrupa Birliği %44,1 pay ile ortak yatırım 
yapılabilecek ülke gruplarında öne çıkarken, bunu 
%11,9 oran ile Orta Doğu Ülkeleri, %10,3 oran ile 
Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri birbirine yakın 
değerlerle takip etmektedir. 

 Anketi cevaplandıran firmaların  %65,7’si Türkiye iç 
pazarına satış yaparken, %15 oranla Almanya, 
%6,9 oranla Fransa ve %5,7 oranla İngiltere dış 
pazarda satış yapan firmaların tercih ettiği öncelikli 
piyasalardır. 

 
İSTANBUL SANAYİ ENVANTERİ   
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

 
23.07.2013 tarihinde Odamızda gerçekleştirilen bir toplantıda 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hilmi Sezer, çalışmalarını 
yürütmekte oldukları İstanbul Sanayi Envanteri hakkında bilgi 
vermiştir. Odamız Başkan Yardımcısı Dursun Topçu'nun 
başkanlık ettiği toplantıda her iki kurumun bu konuda nasıl bir 
işbirliğine gitmesi gerektiği görüşülmüştür.  
 
Sezer, İstanbul’un sanayi envanterini çıkarırken muhatap 
oldukları sanayi işletmelerinin büyük bölümünün İTO üyesi 
olduğunu aynı şekilde İstanbul Sanayi Odası üyeleri ile de 
görüştüklerini ifade etmiştir.  
 
Sezer, İstanbul Sanayi Envanteri'nin oluşturulması için sanayi 
işletme faaliyet tespit çalışması yaptıklarını ve bu çalışmaları 
önümüzdeki günlerde OSB’lerin dışında, İstanbul’un tüm 
ilçelerindeki sanayi işletmelerinde yürüteceklerini dile 
getirmiştir.  
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MAKİNE SEKTÖRÜ 
• Makine sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, 

teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı 
oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele 
yönelik istihdam alanı oluşturması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret 
açığını azaltmasının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile 
tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektördür.  

• Makine sektörü, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz 
sanayisinin de itici gücüdür ve gelecekte de ülkemizin 
gelişiminde önemli rol oynayacaktır.  Ülkemiz makine sanayi 
1990 yılından bu yana her yıl yaklaşık %20 civarında büyüme 
göstermiştir. Makine imalatçılarımızın büyük çoğunluğu KOBİ 
niteliğinde olup, bu yapı, değişen ekonomik koşullara ve 
teknolojilere karşı daha esnek ve hızlı cevap verme imkanı 
vermektedir. Ayrıca ucuz işgücü ve gelişmiş mühendislik 
becerileri, makine imalatçılarımızın uluslararası pazarlarda 
rekabet şansını artıran unsurlardır. Bugün ülkemizde yaklaşık 
12.500 işletmede, 155 bin civarında personel istihdam 
edilmektedir. Sektörde, üretim sürecindeki yerli girdi oranı 
%80-85 civarındadır.  

• Ülkemiz makine sektörü, 2012 yılında 34,5 milyar dolarlık 
dış ticaret hacmine ulaşmış ve makine sektörü ihracatının bu yıl 
itibariyle toplam ihracattan aldığı pay %7’ye yaklaşmıştır. 
Hükümetin 2023 hedeflerinde belirtilen 500 milyar dolarlık 
ihracattan makine sektörünün 100 milyar dolar pay alabilmesi 
için bu oranın 2023 yılında %20’ye yükselmesi gerekmektedir.   

• Makine imalat sanayi, bazı iller çevresinde daha fazla 
yoğunlaşmıştır. Bursa, İzmir, Eskişehir, Ankara, Konya, 
Gaziantep gibi illerimiz makine üretimi konusunda önemli 
bölgelerdir. Takım tezgahı imalatında ise daha çok Bursa, 
Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Konya ön plana çıkmaktadır. 
Gaziantep’te daha çok tekstil, gıda sanayi ile inşaat makineleri 
üretimi yapılmaktadır. Komşu ülkelere yakınlığı ve işbirliği 
olanaklarının bulunması nedeniyle son yıllarda daha değişik 
makine türlerinin imalatı da gelişim göstermektedir.  

• Sektörün kapasite kullanım oranı son yıllarda %75 
civarındadır, 2009 yılındaki küresel ekonomik kriz, üretimi bir 
miktar yavaşlatmış, %65’ler seviyesine inmesine sebep olmuş, 
fakat daha sonra sektörde tekrar bir toparlanma görülmüştür.  

• 2011 yılında 234 milyon TL düzeyinde gerçekleşen Ar-Ge 
harcamaları ile sektör, en yüksek Ar-Ge harcaması 
gerçekleştirilen sektörler arasında yer almakta ve imalat sanayi 
içerisinde %10’a yakın bir paya sahiptir.  
• Ülkemiz makine sektöründe 2012 yılında 9.7 milyar dolar 

ihracat gerçekleştirilmiş, buna karşın bir önceki yıl 25,5 milyar 
dolar düzeyindeki ithalat %2,9 daralarak 24,7 milyar dolar 
seviyesine gerilemiştir.  

• En çok makine ve ekipman ihraç edilen ülke Almanya 
olup, ABD, Rusya, Irak ve İran takip etmektedir. 2012 yılı 
itibariyle Türkiye’nin en fazla makine ithal ettiği ülke yine 
Almanya olup, sırasıyla Çin, İtalya, Fransa, İngiltere ve Japonya 
takip etmektedir.  
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BRIC ÜLKELERİ VE HİNDİSTAN 

BRIC ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in ekonomilerini 
ifade etmek için geliştirilmiş bir kısaltmadır. Bu kısaltma ilk 
olarak Goldman Sachs'ın ekonomi uzmanı Jim O'Neill tarafından 
kullanılmıştır. 'BRIC' terimi, son dönemde uluslararası kulislerde 
sıkça G7ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere doğru yön 
değiştiren ekonomik gücün sembolü olarak kullanılmaktadır. 
 
Goldman Sachs'ın en kritik argümanı, ekonomik anlamda 
gelişmekte olan ülkeleri ifade eden BRIC ülkelerinin, eğer 
mevcut ekonomik büyümelerini koruyabilirlerse 2050 yılında 
toplamda, gelişmiş ülkelerin toplam ekonomisinden daha büyük 
ekonomiye sahip olacağı ve ABD ekonomisini 5.sıraya atarak 
küresel ekonominin yeni liderleri haline dönüşeceğidir.  
 
Bugün dünyadaki toplam nüfusun %40’ını oluşturan, yaşam 
alanlarının %25’indenfazlasını kaplayan ve dünya gelirinin 
%15’ini elinde tutan BRIC ülkeleri, hem dünyanın en hızlı 
gelişen pazarları hem de giderek büyüyen üretim potansiyelleri 
sebebiyle yakın gelecekte dünyanın en güçlü ekonomik aktörleri 
olmaya adaydır. 
 
Dört ülkenin ortak yönlerinden biri, Soğuk Savaş’ın bitimiyle 
birlikte politik ve ekonomik sistemlerini küresel ekonomik 
sisteme uyum sağlayacak şekilde değiştirmiş olmalarıdır. Çin ve 
Hindistan, yoğun nüfuslarına bağlı olarak iş gücüne dayanan 
üretim ve hizmet sektörlerinde gelişirken; Brezilya ve Rusya, 
daha çok hammaddeye ve enerjiye yönelik alanlarda 
ekonomilerini geliştirmiş durumdadır.  

Bugün bir çok şirketin genişleme ve gelirini artırabilmeleri için 
Hindistan’da önemli fırsatlar bulunmaktadır. Akıllı ve basiretli 
şirketler için Hindistan bir altın madeni olabilir.  

Pazarlama prensipleri her yerde aynı olmakla beraber 
uygulamalar pazardan pazara değişebilmektedir. Eğer pazardaki 
farklılıklara dikkat edilmezse başarısızlık kaçınılmaz olur. Pazar 
dikkate alınarak pazarlama karması geliştirildiğinde ise çok 
büyük bir potansiyel olduğu açıktır. Ayrıca, tüketicilerin henüz 
ürün ve marka tercihleri tam olarak oturmadığı için tüketici 
pazarına ilk girecek olanların avantajı büyük olacaktır. 

Hindistan’ın büyüme yönünde sunduğu fırsatlar; Beceri 
geliştirme programları, su arıtma ve tedarik yönetimi, güneş 
enerjisi ile ilgili alanlar, uzun süreli sebze ve meyve muhafazası, 
tarım – mahsul iyileştirme, organik sebze yetiştirme, makine ile 
üretilen kritik parçalara yönelik teknoloji, depolama ve lojistik, 
on-line eğitim programları ve web seminerleri.  
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2014 YILI 

FUARLARINA 
İLİŞKİN SEÇİM 

ANKETİ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYSB 
BÜLTENİMİZE 
İLAN VERMEK 
İSTİYORSANIZ 

2014 YILI FUARLARINA İLİŞKİN SEÇİM ANKETİ 

Odamız özellikle yan sanayici KOBI’lerimizin dış pazarlara 
yönlendirilmesi yoluyla ülkemiz ihracatının ülkeler ve ürünler 
itibariyle çeşitlendirilerek arttırılması çabalarını sürdürmektedir. 
Bu amaçla Odamız, ihracat pazarlamasının bir aracı olan 
uluslararası sergi ve fuarlara katılım organizasyonları 
gerçekleştirerek ihracatçı yan sanayicilerimizi desteklemektedir. 
Düzenlemiş olduğumuz yurtdışı fuar organizasyonlarımız 
aracılığıyla pek çok yan sanayici firmamız talep sahibi ana 
sanayicilerle doğrudan temas kurarak ihracat gerçekleştirmiş ve 
yeni müşteriler edinmiştir.  

Bu çerçevede, Borsamız faaliyetlerine ışık tutacak değerli 
görüşlerinizin değerlendirilebilmesi amacıyla, aşağıda yer alan 
anket sorularının doldurulup tarafımıza  6 Ağustos 2013 
tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. 

Firma Unvanı…………………………………………………………… 
Sicil No……………………………………………………………………. 
Adres……………………………............................................... 
Tel-Faks........................................................................... 
e-posta............................................................................. 
İnternet sitesi................................................................... 
 
1. 2014 yılında, İstanbul Ticaret Odası milli katılım 
organizasyonu çerçevesinde iştirak etmek istediğiniz 
yurtdışı fuar/fuarları belirtiniz. 

 AUTOMECHANIKA FRANKFURT  
     16-20 Eylül 2014, Frankfurt-Almanya,     
     www.automechanika.messefrankfurt.com 

 AUTOMECHANIKA KIEV 
     21-23 Mayıs 2014, Kiev-Ukrayna,   
     www.automechanika.messefrankfurt.com 

 CIAACE CHINA  Otomotiv Aksesuarları Ticari Fuarı 
     20-22 Şubat 2014,Pekin-Çin, www.ciaacexpo.com 

 AUTO CHINA Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı   
     Nisan 2014, Pekin-Çin, www.chinaexhibiton.com 

  AUTOCOMP RUSSIA,St.Petersburg Fuarı  
     12-14 Nisan 2014, St.Petersburg-Rusya, www.ptfair.ru 

 Diğer……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
İlan ve duyurularınızın TYSB Bülteninde yer almasını 
istiyorsanız; 
TAM SAYFA İLAN……………………….  250 TL 
YARIM SAYFA İLAN………………….… 150 TL 
DÖRTTE BİR SAYFA İLAN………….. 100 TL 
Lütfen ilanlarınızı bulten@ito.org.tr e-posta adreslerine 
gönderiniz. 
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Uzman köşesinin bu ayki konuğu olan Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri Yalçın 
Yılmazkaya’ya değerli yorumları için teşekkür ederiz… 

 
1. Yan Sanayi Borsası Üyeleri için kısaca kendinizi 

tanıtır mısınız? 
 
1956 yılında İstanbul’da doğdum. Yüksek öğrenimimi İ.T.Ü.’de 
tamamladım. 1982 yılında Elektrik Yüksek Mühendisi unvanını 
aldım. 1982 – 1984 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Enstitüsü’nde çeşitli projelerde araştırmacı olarak çalıştım. 
 
1984 yılında General Electric U.S.A.‘nin Tıbbi Sistemler 
bölümünde destek mühendisi olarak İngiltere’de göreve 
başladım. Orta Doğu bölgesinden sorumlu olarak Ürdün ve 
Mısır’da 2 yıl kadar kaldıktan sonra, 1987 yılında GE Medical 
Systems’in Türkiye’deki doğrudan operasyonunun kurucuları 
arasında yer aldım. 10 yıla yakın bir süre Servis, Satış ve 
Pazarlama bölümlerinin çeşitli yönetim kademelerinde görev 
yaptım.  
 
1996 yılında GE Corporate bünyesinde çalışmaya başladım. Bu 
dönemde, Türkiye, Doğu Avrupa ve Pakistan’da yürütülen askeri 
ve sivil projelerin “offset” çalışmalarının sorumluluğunu 
üstlendim. GE’nin bu bölgelerden yapmış olduğu alımları ve 
yatırımları koordine ettim. Ayrıca şirket içerisinde yürütülmekte 
olan Six Sigma çalışmalarına liderlik ettim. 

2000 yılı sonunda yürütmekte olduğum GE Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldım. Aynı tarihte Türkiye’de 
CRM Institute Turkey’in kuruluş çalışmalarında yer aldım. 
Müşteri Odaklılık hareketinin bilinçli olarak yaygınlaşması ve 
yaratacağı ulusal rekabet gücünün faydaya dönüşmesi 
konusunda çeşitli sektörlerdeki CRM projelerinde danışman 
olarak çalıştım ve uluslararası bir kuruluş olan CRM 
International Consortium’un kurucuları arasında yer aldım.  

10 yılı aşkın süredir Kale Grubunun savunma ve havacılık 
çalışmalarında danışman olarak çalışmaktayım. Türkiye başta 
olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer 
birçok ülkede Offset ve Endüstriyel Ortaklıklar konularında 
danışmanlık hizmetleri vermekteyim. 

DEIK Türk - Körfez Ülkeleri İş Konseyleri Yürütme Kurulu 
görevlerimin yanı sıra, İzmir’de kurulmuş bulunan ve 
Türkiye’nin ilk havacılık kümelenmesi oluşumu olan Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi Derneği’nin de Yönetim Kurulu Üyesi olup, 
Derneğin Genel Sekreterlik görevini de yürütmekteyim. Ayrıca 
Avrupa Havacılık ve Savunma Endüstrileri Birliği’nin (ASD) 
sertifikalandırma kuruluşu olan ASD – CERT’in de Yönetim 
Kurulu üyesiyim. 
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2.Derneğinizin kuruluş amacından kısaca bahseder 
misiniz? 

Kümelenmeyi, aynı sektörde olan oyuncuların bir araya gelerek 
ortak güç oluşturdukları bir yapı olarak tanımlamak mümkün. 
Bu amaçla Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Ege 
Serbest Bölgesi (ESBAŞ) işbirliğiyle havacılık sektöründe bir 
kümelenmenin oluşturulabilmesi çalışmalarına Temmuz 2007 
tarihi itibarı ile başlanıyor. Bu kümelenme oluşumuna hukuki bir 
yapı kazandırılması ise 18 Ocak 2010 tarihindedir.  

Bu tarihte, İzmir, Ankara, Eskişehir illerinden de katılım ile 
oluşan Kurucu Üyelerin belirlenmesini takiben Derneğin tüzüğü 
oluşturulması ve Türkiye’de bir ilk olan ulusal “Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği - HUKD”nin kurulması tamamlanıyor.  

Amacımız, ülkemiz havacılık ve uzay sanayinin gelişimi için 
sektöre ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak, sektörde yerli katkı 
payının ve ihracat imkanlarının arttırılmasına katkıda bulunmak, 
ülkemize yatırımların ve üretim teknolojilerinin kazandırılması 
için girişimlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası arenada 
işbirlikleri kurmak ve mevcut olanları geliştirmek amacıyla 
anlaşmalar yapmak ve yapılmasına aracı olmak, sektörün 
inovatif ürünler ve süreçler geliştirmesine destek olmak, 
havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde Ar-GE ve teknolojik 
geliştirme çalışmalarını teşvik etmektir.  

 
3.Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği olarak, 
üyelerinize yönelik olarak düzenlediğiniz proje ve 
etkinlikler nelerdir? 
 
İzmir’de başlamış, ancak tüm Türkiye genelinden firmaların da 
katılımıyla büyümüş olan Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneğimiz, geçen dönemde Türk Havacılık, Uzay ve Savunma 
Sanayinin üretim, mühendislik, tasarım ve Ar-Ge konularında 
global entegrasyon çalışmalarını desteklemek olan vizyonu 
doğrultusunda üyelerine destek sağlayacak yurt içi projeler 
oluşturmak yanında, yurt dışındaki havacılık kümelenmeleri ile 
olan işbirliklerini arttırıcı güzel çalışmalara da imza atmıştır. 
 
Hali hazırda yürütmekte olduğumuz projelerimizi, yerli ve 
yabancı kaynaklı projeler olarak iki başlık altında toplayabiliriz. 
Yerli projelerimiz arasında önemli bir yer tutan ve Ekonomi 
Bakanlığımızın destekleri ile yürütmekte olduğumuz UR-GE 
projemiz, firmalarımın global arenada rekabet güçlerini 
arttırmaya ve yüksek katma değerli ürünlerinin ihracatına 
destek olacak çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda 
öncelikle, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu özel eğitimler ve 
sertifikasyonlar konusunda çalışmalar yürütmekteyiz. Yine aynı 
proje altında uluslararası alanda firmalarımızın yurt dışı iş 
ilişkilerini geliştirmek, yeni pazar ve müşterilere erişmelerini 
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temin etmek amacı ile kümelenmeler arasında yurt dışı heyetler 
düzenlemekte ve yurt dışından alım heyetlerini ülkemize 
getirme konusunda çalışmaları yapmaktayız.  
 
Yurt dışı kaynaklı projelerimiz arasında ise Avrupa Birliği (EU) 
projelerimiz yer almaktadır. Derneğimiz aynı zamanda Avrupa 
Havacılık Kümelenmesi Birliği (European Aerospace Cluster 
Partnership) üyesidir. EACP, 14 Avrupa Ülkesinden 40 havacılık 
kümelenmesinin birlikte oluşturdukları bir kuruluş olup, gerek 
Avrupalı havacılık, uzay ve savunma firmaları ile ticari 
ilişkilerimizin geliştirilmesi, gerekse teknolojik ortaklıklar 
konusunda birlikte çalışılacak üniversite – sanayi projelerinin 
oluşturulması açısından önemli bir platformdur.  
 
Etkinliklerimiz de yine üyelerimizin ve sektörde çalışan tüm 
paydaşlarımızın uluslararası ortamlarda karşılaşacakları fırsat ve 
engelleri tanıtmaya ve bunlara çözümler bulmaya yönelik 
bulunmaktadır. Çok yakın tarihte üyelerimiz için Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ev sahipliğinde ve Derneğimiz ortak 
organizasyonunda "Doing Business in the US - Türk-Amerikan 
Pazarı ve Amerika'ya İhracatta Dikkat Edilmesi Gerekli 
Hususlar" seminerini gerçekleştirdik. Yakında savunma sektörü 
şirketlerimiz için ITAR semineri gerçekleştireceğiz.  
 
Diğer taraftan, Havacılık sektöründe gerek üretim gerekse 
bakım onarım (MRO) konularında nitelikli personel ihtiyacı hızla 
artmaktadır. Havacılık sanayi üretim ve bakım alanlarında 
kalifiye insan gücü yetiştirmek amacıyla Gaziemir Belediyesi ve 
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’mizin de destekleri ile, 
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010-
2011 öğretim yılında eğitime başlamak üzere “Uçak Teknolojisi 
eğitim programı açılması YÖK onayı alınmış ve programa 2010-
2011 eğitim-öğretim yılında örgün öğretim ile başlanmıştır. 
Geçen yıl ilk mezunlarımızı verdik. Biz bu mezunlarımıza “ara 
eleman” yerine “teknik uzman” demeyi yeğliyoruz. Havacılık 
sektöründe çalışan uzmanlar için yabancı dilin olmazsa olmazlar 
arasında olduğunun bilinci ile bu seneden başlayarak 
programımıza bir yıllık yabancı dilde hazırlık sınıfı da koyduk. Bu 
programımız, Derneğimiz olarak desteklemekte olan bu özel 
eğitim programlarımızdan yetişen mezunlarımızın, uluslararası 
şirketlerde de doğrudan kabul görmesi için çalışmalar 
yürütmekteyiz. 
 
 
4.Ülkemizdeki havacılık ve uzay sanayi konusundaki 
değerlendirme ve önerileriniz nelerdir? (güçlü, zayıf 
yönleri, geliştirilmesi gereken yönleri vb.) 
 
Ülkemizde gerçek anlamda havacılık çalışmaları 1930’lu yıllara 
kadar uzanıyor. O yıllarda kendi uçağımız yapmışız. O tarihten 
1980’li yıllara kadar ise ne yazık ki bu sektörde yapılan önemli 
bir çalışma yok denecek kadar az. 1980 sonrasında büyük 
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savunma sanayi alımlarımız ile birlikte oluşturulan offset 
projeleri, ülkemize TAI ve TEI gibi güzide şirketimizin 
kurulmasına katkıda bulundu. Yine o tarihlerden itibaren de 
Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın yol göstermesi ve destekleri 
ile savunma, havacılık ve uzay sanayimiz bugünkü konumuna 
geldi. Kale Havacılık gibi birçok uluslararası projede kritik parça 
ve sistem üreten şirketlerimiz bu sektörde başarı ile yer almaya 
başladı. Bu sektörler, yüksek teknoloji ve çok iyi yetişmiş insan 
gücüne ihtiyaç duyan sektörlerdir. Ancak güçlükleri yanında bu 
sektörler, ülkemizin geleceği için çok önemli olan yüksek katma 
değer yaratan sektörlerin başında gelmekteler.    
 
Ülkemizde halihazırda Havacılık ve Uzay Sanayimize baz teşkil 
edebilecek bir genel ana ve yan sanayi altyapımız mevcut. Bu 
önemli bir avantaj. Ama yönlendirilmesi ve şekillendirilmesi 
gerekli. Altyapısı mevcut olmakla birlikte havacılık sektöründe 
çalışmak isteyen üreticilerimizin önemli eksiklerinden biri 
sertifika konusu. Bu konunun ivedilikle  geliştirilmesi şart. Diğer 
yandan yetişmiş eleman konusu da çok önemli bir parametre. 
Havacılık sektöründe özellikle Meslek Yüksek okulu düzeyinde 
çok iyi yabancı dil bilen ve özel eğitimli teknik uzmanlara ihtiyaç 
var. Bu anlamda eğitim yapılanmamızda da önemli değişikliklere 
ihtiyaç var. Almanya’da her isteyen Meslek Yüksek okuluna 
gidemiyor. Önce teknik lise sonrasında bir yerde iş bulmanız 
gerekli. Ondan sonra işinizin gerektirdiği eğitimleri size 
sunuyorlar. Böylece eğitimi alan kişi, sektörde eğitimler 
sonrasında iş bulamama diye bir kaygı taşımıyor. Bu 
çalışmalarda endüstriyi de bilen eğitimcilere ihtiyaç var. Ayrıca 
üniversite sanayi ilişkisini daha da kuvvetlendirecek dual eğitim 
sistemleri de önemli bir diğer konu. Öğrenci haftanın belirli 
günlerinde sanayide çalışıyor, diğer günler ise sanayinin 
eksikleri doğrultusunda eğitim görüyor. Bu sistemi, 
Derneğimizin de her zaman desteklediği EGE MYO Uçak 
Teknolojisi programında uygulamayı planlamaktayız. Bir diğer 
geliştirmemiz gereken konu ise öğrencilerimizin uluslararası 
çalışma koşullarında eğitilmesi. Öğrencilerinizin ufkunun 
genişlemesi için bu şart. Bu nedenle yurt dışında potansiyel 
görev yapabilecekleri işletmelerde staj yapabilmeleri de 
üzerinde önemle çalıştığımız bir konu.  
 
5.Geleceğe yönelik projeleriniz ve beklentileriniz 
nelerdir? 
 
Özellikle Havacılık, Uzay ve Savunma alanlarında kümelenme 
çalışmalarımıza ulusal ve uluslararası alanda hız vermeyi 
düşünüyoruz. Yurt dışı küme firmaları ziyaretleri ile özel alım 
heyetleri konusunda çalışmalarımız var. Burada teknoloji ve 
üretim ortaklıklarını da geliştirmemiz gerekiyor. Havacılık, Uzay 
ve Savunma sektörlerinde İleri Malzemeler konusu önemli 
konularımız arasında. Bu konu ile ilgili İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nün (IYTE) Eylül 2013 başında düzenleyeceği İleri 
Malzemeler ile ilgili yapılacak uluslararası sempozyuma destek 
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vermekteyiz. Diğer yandan Hava Teknik Okullar Komutanlığı ve 
EGE Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan ve geçen 
sene ilki yapılan UHAT 2013 etkinliğine de katkı sağlayacağız. 
Ayrıca EGE MYO Uçak Teknolojisi Programı içerisinde sanayimize 
de destek vermeyi planladığımız bir Tahribatsız Muayene 
Laboratuvarı (NDT) ile yeni bir Havacılık Kompozit Malzeme 
Laboratuvarı kurma çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.  
Bu çalışmalar sonunda en büyük beklentim, teknolojiye yönelik 
çalışmalara daha da hız vererek ülkemizde Havacılık, Uzay ve 
Savunma sektörlerinde yüksek katma değerli ürünler ve 
hizmetler ortaya çıkarmak, bu tür ürün ve hizmetlerin ihracatını 
arttırmak, diğer yandan ise yine uluslararası arenada doğrudan 
kabul gören “teknik uzmanlar” yetiştirerek bu sektörlerdeki 
insan kaynağı ihtiyacına cevap verecek bir yapı kurmaktır. 
 
 
6.İstanbul Ticaret Odası ve Derneğiniz arasındaki 
işbirliğine yönelik beklentilerinizi paylaşır mısınız? 
 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 340.000 üyesi ve KOBİ’lerimiz 
başta olmak üzere sanayici ve ihracatçılarımızı bir çatı altında 
toplamış ve üyeleri için çok değerli çalışmalar yapan bir kuruluş. 
Son yıllarda özellikle Savunma ve Havacılık konularında yapmış 
oldukları etkinlikler de İTO’nun bu sektörlere olan ilgisini açıkça 
göstermekte. Diğer yandan Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneğimiz ise 2010 yılından başlayarak kümelenme felsefesi 
altında ülkemizde havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde yine 
KOBİ’lerimizi bu sektöre kazandırmak, onları uluslararası 
platformlarda yeni işbirliği imkânları ile buluşturmak için 
çalışmalar yapmakta. Üniversite ve Sanayi işbirliklerinin 
geliştirilmesi, diğer yandan ise bu sektörde ihtiyaç duyulan 
kalifiye insan kaynağı oluşturulması için projeler yürütmekte. Bu 
çerçeveden bakıldığında İTO ile Derneğimiz arasında Havacılık, 
Uzay ve Savunma sanayimizin geliştirilmesine yönelik bir sinerji 
yaratılması mümkün. Birlikten kuvvet doğar sözü, ortak 
hedefler altında bir arada çalışmanın ülkemizdeki katma değerli 
sektörleri geliştirme yönünde yeni bir değer oluşturabileceğini 
düşünüyorum. Derneğimizin, KOBİ’lerin bu sektörlere 
kazandırılması konusundaki proje çalışmaları ve bu sektörlerdeki 
yurt dışı ilişkileri oldukça kuvvetlidir. Ayrıca UR-GE gibi ulusal 
projelerde ve birçok Avrupa Birliği uluslararası kümelenme 
projeleri konusunda da deneyimi var. Bu tür katma değeri 
yüksek çalışmalarda, HUKD’un ve İTO’nun deneyimi ve İTO’nun 
firma zenginliğinin ortak bir çatı altında birleştirilmesi ile, 
ülkemizin Havacılık, Uzay ve Savunma sanayinin hızlı 
gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. 
 
Teşekkürlerimizle; 
Yalçın Yılmazkaya – Havacılık ve uzay Kümelenmesi Genel 
Sekreteri 
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