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Ar-Ge çalışmalarına en yüksek büt-
çeyi ayıran ülkelerin aktarıldığı 
bir habere göz atma fırsatım oldu. 

Çalışmanın girişinde, “Araştırma-ge-
liştirme faaliyetlerine yapılan her harca-
manın ve sarf edilen her emeğin ülke için 
gelişmiş ekonomi ve refah düzeyi olarak 
geri döneceği su götürmez bir gerçek.” 
denilirken ortaya çıkan küresel meblağlar, 
işin ne denli kritik ve göz ardı edilemeye-
cek derecede olduğuna işaret ediyordu.

UNESCO İstatistik Enstitüsü’ne da-
yandırılan haberde, Ar-Ge bütçelerinin 
satın alma gücü paritesine göre ayarla-
narak incelendiği belirtiliyor. Deniliyor 
ki, “ABD ve Çin'in ayırdığı bütçenin 
toplamı, dünya genelindeki Ar-Ge büt-
çesinin neredeyse yarısına denk geliyor.” 
İşte tablo: Dünyada Ar-Ge çalışmaları-
na en çok bütçe ayıran ülkelerin başında 
476,5 milyar Dolar’lık devasa bir rakamla 
Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Onu, 
370,6 milyar Dolar’la Çin, 170,5 milyar 
Dolar’la Japonya, 109,8 milyar Dolar’la 
Almanya ve sırasıyla Güney Kore, Fransa 
ve Hindistan izliyor. 

Bu ülkeler Ar-Ge ve inovasyona neden 
bu kadar önem veriyorlar? Çünkü karşı-
lıklarını nitelikli iş gücü, küresel marka-
lar ve güçlü üretim yeteneğinin beslediği 
‘güçlü ekonomi’yle alıyorlar. Yine, her 
zaman tekrar ettiğimiz ve edeceğimiz 
üzere bütün bunlar uluslararası politikaya 
da yansıyor. 

Gelişmekte olan ülkeler, günümüzde 
birçok sorunla boğuşuyor. Ben, bu nok-
tada konuya şöyle yaklaşıyorum: Küresel 
emperyalizmin dişlileri arasında sıkışan-
lar; kaderine razı olanlar, üretmeyenler. 
Eşiği geçmek isteyenler; tasarlamak, üret-
mek için mücadele edenler ve kazananlar. 

Tasarlamak ve üretmek için mücadele 
edenlerin yolunu açacak olan; bilim ve 
teknolojik ilerleme. İkinci Dünya Savaşı 
sonrasındaki manzarayı bakıldığında kül-
lerinden doğan çok sayıda ülke bu aşama-
yı tercih etti. Bilim ve teknoloji ile araştır-
macıları, memleketleri için yatırım yapan 
gönüllüleri ve en kritiği vatandaşlarının 
desteğiyle topyekûn kalkınma hamlesi 
başlattılar.

Üniversiteler, bir toplumun gelecek 
kurgusunda başat rol oynayan kurum-
lar. Özellikle yukarıda bahsettiğimiz 
kalkınma adımlarında hep onlar vardı. 
Türkiye’de Osmanlı’dan günümüze ma-
zileri eskiye dayanan yükseköğretim 
kurumları çok değerli isimleri yetiştirdi. 

Bu kurumlardan mezun olanlar kültürde, 
sanatta, mühendislikte, tıp ve diğer alan-
larda başarılara adlarını yazdırdı.

Uygulama ve iş yeri deneyimi gerekli
Ülkemizde üniversitelere ilişkin olarak 

çoğu defa, mezunlarının, sahanın yani iş 
dünyasının istediği donanımları taşıma-
dıkları yönünde değerlendirmelere denk 
geliyoruz. Bu söylemlerin ağırlık nokta-
sını; örneğin mühendislik disiplinindeki 
uygulama ve iş yeri deneyimi eksikliği 
oluşturuyor. Mühendis adayı, 4 yıllık 
eğitim hayatı boyunca, staj dönemini say-
mazsak CNC tezgâhıyla ne kadar tanışa-
biliyor? 

Teknik bölümlerde okuyan tanıdığım 
bazı öğrencilerle bir araya geldiğimde, 
bireysel çabalarına tanık olduklarım var. 
Okul dönemlerinde sanayiye geliyorlar, 
teoridekileri yerinde görmek ve uygula-
mak istiyorlar. Ancak dediğim gibi bun-
lar bireysel çabalar. Yaygın bir program 
ve metodoloji dahilinde değil ne yazık ki?

OSTİM Teknik Üniversitesi, 50 yıllık 
üretim tecrübesinin ve birikiminin bir so-
nucu olarak bu düşüncelerle hayata geçi-
yor. Üretimin kalbi OSTİM'de, yaşamın 
içinde bir gelecek tasarımı olan üniversi-
te; tasarım ve en son imalat sistemleri ve 
yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere 
eğitim verdiği alanlarda öğrencilerine; 
uluslararası standartlarda eğitim, araştır-
ma, uygulama altyapı ve imkânı sunacak. 

2017 yılında kanunu kabul edilen Ku-
rum, öğrencilerin üniversiteye başladık-
ları günden itibaren kendilerini iş dün-
yasının bir parçası olarak hissetmelerini 
ve eğitimlerini iş dünyasına adaptasyon 
süreci olarak geçirmelerini sağlayacak. 

Tasarlayan, üreten, sorun çözen, gi-
rişimci bireyler için 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında öğrenci kabul edecek üni-
versiteyle birlikte; ekonomi ve iş dünya-
sının ihtiyaçları ve deneyimi eğitimin tam 
merkezinde olacak.

Her zaman farklı ve nitelikli projelerin 
nüvesi olan OSTİM’in ülkemize kazan-
dırdığı OSTİM Teknik Üniversitesi’ni 
heyecanla bekliyoruz.

Üretimin ve hayatın içinde öğrenmek 
çok değerli.

“Bilgi, onun sofistike doğasından 
bağımsız olarak, bir araçtır. 

O, kullanıldıkça gücü ve etkinliği artan 
bir yapıya sahiptir.”

Guy Finley
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Model Fabrikanın sanayi-
ye yeni bir bakış açısı getireceğine 

inandığını ifade etti. Varank, Model Fab-
rikayla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: 
“Bu merkez, yalın üretim ve sanayinin 
dijital dönüşümüne ilişkin duyduğumuz 
pek çok teorik kavram pratiğe dökülür 
hale gelecek. Sanayicilerimiz, yaparak ve 
uygulayarak öğrenme şansına sahip ola-
cak; kendi fabrikalarına döndüklerinde 
burada edindikleri tecrübeleri iş süreçle-
rine yansıtabilecekler.” 

“Deneme şansına sahip olacak”
Deneyimsel öğrenmenin önemine işa-

ret eden Varank, yalın üretimin bir iş yap-
ma kültürü olarak yayılması gerektiğini 
vurguladı. 

Firmaların deneme şansının kısıtlı 
olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, 
“Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkez, 
tam da bu sorunlara çözüm olacak nite-
likte. Ülkemizin ilk yetkinlik ve dijital 
dönüşüm merkezi olan bu yerleşkede, fi r-
malarımız artık deneme şansına sahip ola-
caklar. Uzman kadrosu, modern makine 
ve ekipmanıyla bu merkezde, ilk aşamada 
kesikli üretim (montaj ve işleme) yapan 
imalatçılara hizmet verilecek. Alt yapı za-
manla, sürekli imalat sektörlerini kapsa-
yacak ve dijital dönüşüm uygulamalarını 

da içerecek şekilde genişletilecek. Teorik 
eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, 
katılımcılar uygulayarak öğrenme aşama-
sına geçecekler.” bilgisini verdi.

Örnek olacak
Ankara Valisi Vasip Şahin, 

Türkiye’nin refah seviyesini artırmak 
için katma değeri yüksek, kaliteli ve tek-
nolojik üretim yapmasının zorunluluğuna 
dikkati çekti. Dijital teknolojinin de çok 
daha fazla üretim süreçlerinde yer alması 
gerektiğini kaydeden Vali Şahin, “Artık 
bizim mevcut üretimimizi iki üç katına 
çıkarmaktan ziyade mevcut üretimimize 
iki üç kat daha kaliteli ve iki-üç kat daha 
ederi yükselmiş şekilde katkı yapmamız 

lazım. Bu anlamda bu tür faaliyetlerin, 
özellikle bugün bu model fabrikanın 
öngördüğü ve üstlendiği misyonun çok 
önemli ve çok gerekli olduğunu görüyo-
ruz.” değerlendirmesini yaptı. 

Rekabet için verimlilik
ASO Başkanı Nurettin Özdebir,  

Türkiye'de büyük fi rmalarla KOBİ düze-
yindeki fi rmalar arasında 5 kat verimlilik 
farkı olduğunu dile getirerek, küreselle-
şen dünyada Türk sanayicisinin rekabet 
etmekte zorlanmaya başladığını kaydetti.

Küresel rekabet için verimliliğe işa-
ret eden Özdebir, “Eğer biz globalleşen 
dünyada rekabet edebileceksek, işlet-

melerimiz kar edecekse, başkalarından 
daha verimli çalışmak mecburiyetinde-
yiz. Ülkemizin verimliliğinin artırılması 
açısından imalat sanayinin ve diğer sek-
törlerden de çıkarılacak dersler var. Bu 
merkezle verimliliği nasıl artıracağımızı 
sanayicilerimize öğreteceğimize inanıyo-
rum.” dedi.

RİSK DEĞERLENDİRME
   24.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan; Küçük ve Orta Ölçekli İş-
letmelere Yönelik Ticari Alacak Sigor-
tası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli 
Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına 
Dair Tebliğ’e göre Olağandışı Riskler 
Yönetim Merkezi sigortadan yararlan-
mak isteyen KOBİ’leri değerlendirecek. 

Tebliğde risk değerlendirme yöntemi 
şöyle açıklandı: Alacak sigortası kap-
samında teminat verilecek alıcılara 
ilişkin risk değerlendirmesinde kullanı-
lacak kriterler Merkez tarafından belir-
lenir. Risk değerlendirmesinde, sigorta 
talebinde bulunan işletmenin vadeli 
satışlardan elde ettiği cirosunun en az 
%50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğü-
ne göre büyükten küçüğe doğru sıra-
lanan alıcıları dikkate alınır. Risk değer-
lendirmesi sonucunda, bu alıcılardan 
her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 
(en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

OSTİM’de tanıtım yapılacak
   Projenin başından beri üniversite-
lerin ve sanayicilerin iç içe çalışarak 
programı birlikte oluşturduklarına 
değinen Bakan Varank, “Ne mutlu ki 
bundan sonraki süreçte de her iki taraf 
birlikte çalışmaya hazır. Çok önemse-
diğim bir konu da meslek eğitimi yo-
luyla sanayideki ara eleman ihtiyacının 
karşılanması. Bu merkezde ASO 1. 
OSB'de bulunan meslek lisesi ve mes-
lek yüksekokulunda okuyan öğrenci-
ler de eğitim görecekler.” dedi.

OSTİM ve Akyurt’ta Model Fabrika ile 
ilgili farkındalığı artırmak için tanıtımlar 
yapılacağını belirten Bakan Varank, 
“Bu merkez sadece Ankara'yla sınırlı 
kalmayacak, çevre illerimize de hitap 
edecek. Ayrıca, 2020 yılına kadar ülke 
genelinde bu tip merkezlerin sayısını 
10'a çıkartmayı hedefliyoruz. Attığımız 
bu adımlar, sanayimizin verimlilik ve 
dijital dönüşüm alanlarında önemli bir 
eşiği atlamasına ciddi katkı sağlaya-
caktır. Türkiye'nin de kazanan olması-
nın önünde hiçbir engel yok. İşte biz 
tam da bu noktadan hareketle milli 
teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu orta-
ya koyduk. Vizyonumuza giden yolun 
yüksek katma değerli üretim, verimli-
lik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkın-
madan geçtiğini biliyoruz. Bu merkez, 
vizyonumuzu hayata geçirme adına 
attığımız adımlardan bir tanesi.” dedi.

Türkiye’nin ilk model fabrikası açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara 
Sanayi Odası (ASO), ASO 1. OSB ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) iş birliği ile kurulan Türkiye’nin 
ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 
Merkezi (Model Fabrika), ASO 1. OSB’de 
açıldı.  Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “2020 yılına kadar 
ülke genelinde bu tip merkezlerin 
sayısını 10'a çıkartmayı hedefliyoruz. 
Attığımız bu adımlar, sanayimizin 
verimlilik ve dijital dönüşüm 
alanlarında önemli bir eşiği atlamasına 
ciddi katkı sağlayacaktır.” dedi.

Vasip Şahin Nurettin Özdebir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, KOBİ’lerin tazmin 
edemedikleri alacakları için Devlet 
Destekli Alacak Sigortası’nı 1 Ocak 

2019’da devreye alacaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak KOBİ’leri sevindirecek açıklama-

da bulundu. Bakan Albayrak, Devlet 
Destekli Alacak Sigortası Havuzu ku-
rularak, KOBİ’lerin alacaklarını tahsil 
edememeleri durumunda alacakların 
önemli bir kısmı havuz tarafından 
karşılanacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, 24.12.2018 
tarihli Resmi Gazete'de ya-
yımlanan KOBİ'lere yöne-

lik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 
Tarife ve Talimat Tebliğlerine ilişkin açıkla-
masında Devlet Destekli Alacak Sigortası 
Sistemi’ne ilişkin şu detayları paylaştı: 

Sistem ilk aşamada mikro ve küçük öl-
çekli işletmeleri kapsayacak. Teminat su-
nulacak KOBİ’ler yapılacak risk değerlen-
dirmesi sonucunda belirlenecek. Sigorta 
modelinin işletilmesine yönelik operasyo-
nel süreçler Halk Sigorta A.Ş. tarafından 
yürütülecek.

Yürütülecek olan işlemlerin yö-
netileceği bilgi işlem altyapısı 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Mer-
kezi (SBM) tarafından oluştu-
rulacak. Sigorta şirketleri ve 
KOBİ’ler SBM tarafından altya-

pısı sağlanan skorlama 
sisteminden prim ve te-

minat tutarlarına dair 
bilgiye erişebilecek.

Sistem kapsamında 120, 180 ve 360 güne 
kadar vadeli satışlar için teminat sağlana-
cak. Primler taksitli olarak ödenebileceği 
gibi peşin ödemelerde yüzde 10 indirim 
uygulanacak. Kurulacak milli sisteme iliş-
kin usul ve esaslar ile sistem kapsamında 
sunulacak ürüne ait tarife ve talimatlar Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzen-
lenecek.

Kapsam
Alacak Sigortası, 19.10.2005 tarihli ve 
2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyük-
lükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte 
mikro ve küçük işletmeler olarak tanımla-
nan işletmelerden şu koşulları sağlayanla-
ra sunulacak: Başvuru tarihinden itibaren 
en az iki yıl önce kurulması. Olağandışı 
Riskler Yönetim Merkezi tarafından belir-
lenen risk değerlendirme kriterlerini sağ-
laması.

KOBİ alacaklarına 
devlet garantisi

azine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak KOBİ’leri sevindirecek açıklama-
azine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak KOBİ’leri sevindirecek açıklama-
azine ve Maliye Bakanı Berat Albay-

da bulundu. Bakan Albayrak, Devlet 
Destekli Alacak Sigortası Havuzu ku-
rularak, KOBİ’lerin alacaklarını tahsil 
Destekli Alacak Sigortası Havuzu ku-
rularak, KOBİ’lerin alacaklarını tahsil 
Destekli Alacak Sigortası Havuzu ku-

edememeleri durumunda alacakların 
önemli bir kısmı havuz tarafından 

Bakan Albayrak, 24.12.2018 

Yürütülecek olan işlemlerin yö-
netileceği bilgi işlem altyapısı 
Sigorta Bilgi ve Gözetim Mer-
kezi (SBM) tarafından oluştu-
rulacak. Sigorta şirketleri ve 
KOBİ’ler SBM tarafından altya-

pısı sağlanan skorlama 
sisteminden prim ve te-

minat tutarlarına dair 
bilgiye erişebilecek.

Berat Albayrak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Model Fabrikanın resmi açılışından önce hali hazırda 
50 firmanın üst yönetimine fragman eğitimlerinin verildiğini belirtti. Varank,  merkezde teorik ve 
uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, öğren-dönüş programları, üniversite-sanayi iş birliği projeleri, 

araştırma, ürün ve sistem geliştirme eğitimleri de düzenleneceğini vurguladı.

Mustafa Varank
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MİLLİ HELİKOPTERE 
‘GÖKBEY’ ADI VERİLDİ

Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nin en 
önemli gelişmesi T625 genel mak-

sat helikopteri oldu. Erdoğan, yaptıkları 
istişareler sonucunda helikopterin adını 
‘Gökbey’ olarak belirlediklerini açıkladı. 
Kendisinin de genel maksat helikopteri 
Gökbey’i kullanacağını belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “İnşallah kendi ese-
rimizle dünyada iftihar etmeye devam 
edeceğiz. Emeği geçenleri kutluyorum, 
hayırlı olsun, Allah mübarek etsin.” dedi.

Seri üretim 2021’de
Yerli imkânlarla geliştirilip üre-

tilen ilk Genel Maksat He-
likopteri Gökbey, ilk 

uçuşunu 6 Eylül 

2018’de başarıyla gerçekleştirdi. 2021 
yılında seri üretime geçeceği öngörülen 
helikopterin, EASA (European Aviation 
Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacı-
lık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye 
edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile 
birlikte sürdürülüyor. Taşıma, VIP, kar-

go, hava ambulans, arama 
kurtarma ve kıyı ötesi taşı-
ma görevlerinde kullanıla-
bilecek Gökbey’in azami 
seyir sürati 306 km/sa, ha-
vada kalış süresi 3.8+ saat, 
servis tavanı ise 6096 m.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, savunma sanayiindeki tüm 
stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir hâle gelene 
ve bunların ihracatını yapana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gece gündüz 
çalışacağız.” dedi. Erdoğan, bilimi, araştırmayı, geliştirmeyi, tasarımı, üretimi esas 
alan sanayi ekosistemi kurmakta kararlı olduklarını bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzde, savunma teknolojilerinde güçlü ve bağımsız 
olamayan ülkelerin ve milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını 
belirtti. Erdoğan, “Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde ihracatı hedef alan, uluslararası 
ilişkilere katkı sağlayacak, değer kazandıracak her çaba bizim için önemlidir.” dedi.

   TASARLAYAN

   GELİŞTİREN

   ÜRETEN

   İHRAC EDEN

“SANAYİ 
EKOSİSTEMİ 
KURMAKTA 
KARARLIYIZ”
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerin-

de ve ev sahipliğinde, Savunma Sa-
nayii Başkanlığı (SSB) tarafından 

bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Savunma 
Sanayii Zirvesi’nde konuşan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sektörle 
ilgili kritik mesajlar verdi. 2018 teması 
‘Küresel Güç Türkiye’ olarak belirlenen 
Zirvede; sektördeki yerli ve milli üretime 
sıkça vurgu yapan Erdoğan, günümüzde, 
savunma teknolojilerinde güçlü ve ba-
ğımsız olamayan ülkelerin ve milletlerin, 
geleceklerine güvenle bakabilmelerinin 
mümkün olmadığını belirtti.

“Geleceğe yatırım yapıyoruz”
Bölgede parası çok olup da, gerçek 

anlamda bağımsız hareket edemeyen pek 
çok devletin bulunduğunu hatırlatan Er-
doğan, Türkiye’nin savunma sanayiinde 
bulunduğu yerin önemli bir bölümünün, 
son 16 yılda kat edildiğine dikkat çekti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 
ilk dönemlerinde bu doğrultuda atılan 
adımlar kararlılıkla devam ettirilemediği-
ni, savunma sanayii hamlelerinin hedefi ne 
ulaşamadan akim bırakıldığını ifade etti. 
Bugüne kadar yaptıkları projeleri ısın-

ma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak 
gördüklerini dile getiren Cumhurbaşka-
nı, “İnşallah bundan sonra koşmaya çok 
farklı bir şekilde devam edeceğiz.” dedi. 

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Geleceğe yatırım yapıyoruz, hazırlanı-
yoruz. Bilimi, araştırmayı, geliştirme-
yi, tasarımı, üretimi, hizmeti, bütün bu 
hizmet zincirlerinin birbiriyle uyumunu 
esas alan bir sanayi ekosistemi kurmakta 
kararlıyız. Kendi ihtiyaçlarımızı karşıla-
manın ötesinde ihracatı hedef alan, ulus-
lararası ilişkilere katkı sağlayacak, değer 
kazandıracak her çaba bizim için önem-
lidir.”

Savunma sanayii alanında hâlen proje 
bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem 
işin takip edildiğine ve bunların 100 ta-
nesinin doğrudan teknoloji geliştirme ve 
araştırma-geliştirme projesi olduğuna işa-
ret eden Erdoğan şu mesajı verdi: “Tür-
kiye, savunma sanayiindeki tüm stratejik 
ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, gelişti-
rebilir, üretebilir hâle gelene ve bunların 
ihracatını yapana kadar durmayacağız, 
dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışaca-
ğız.”

Yerli imkânlarla geliştirilip üre-
tilen ilk Genel Maksat He-

likopteri Gökbey, ilk 
uçuşunu 6 Eylül 

Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacı-
lık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye 
edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile 
birlikte sürdürülüyor. Taşıma, VIP, kar-

“Baskıya uğradığını 
düşünen bize bildirsin”
   Çok acil olmayan hiçbir ürün ve 
malzemenin yurt dışından ithal edil-
memesi gerektiği yönündeki talimatını 
konuşmasında yineleyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bizi birilerine muhtaç 
etmeyin. Sizler de işte bu sektörlerin 
içerisinde yer alıyorsunuz. Artık bunları 
biz kendimiz üretmek durumundayız. 
Bu millet yapar mı? İnanıyorum ben, 
yapar. Öyleyse yapalım.” dedi.

Devletin ve milletin tek bir kuruşunun 
dahi, amaca uygun olmayan yerlerde 
kullanılmasına rıza gösteremeyecek-
lerinin altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kaçak göçek de olsa bu 
yollara tevessül edenler varsa, eninde 
sonunda meselenin ortaya çıkacağına 
ve kendilerinden hesap sorulacağı-
na bir defa emin olsunlar. Aksi yönde 
baskıya uğradığını düşünenler varsa, 
durumu bizzat bizlere bildirmelerini 
istiyorum. Hiç kimsenin kişisel çıkarı, 
ülkenin ve milletin menfaatlerinin üze-
rinde olamaz.” uyarısını yaptı.

• “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, elbet-
te ülke güvenliğinin belkemiğidir. 
Ancak günümüzde, güvenlik kav-
ramı istihbarattan sağlığa, enerji-
den iletişime, ulaştırmadan tarıma 
kadar farklı alanları da içine ala-
cak şekilde genişlemiştir.” 

• “Önemli olan potansiyelimizi ha-
rekete geçirmek, kaynaklarımızı 
en doğru şekilde kullanmak, çalış-
malarımızı verimlilik esasına göre 
yürütmektir. Savunma Sanayii 
Başkanlığımızı doğrudan Cum-
hurbaşkanlığına bağlamamızın 
sebebi işte budur.”

• “Hedeflerimiz doğrultusunda faa-
liyet gösteren her kişi ve kuruma 
devlet olarak iş ortağımız olarak 
bakıyoruz.

• “Dünya öylesine hızlı bir şekilde 
değişiyor ki böyle bir ortamda 
sadece yürümek yetmez, koşabi-
lecek kabiliyet ve imkânlara sahip 
olmak da gerekiyor, bunu başar-
mamız lazım.”
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“Üretim milli mücadeledir”
Türkiye’nin ihtiyaçlarını kendisinin yapması gerektiğini belirten Aydın: 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, “Savunma Sanayii Başkanlığı’nı 
(SSB) yürekten kutluyorum. Çünkü 
Türkiye’de en önemli misyonu SSB 
gerçekleştirdi. Efsane ürünleri 
yapabildik. Ambargo yedik, baş koyduk, 
yapabiliriz dedik, yapmaya koyulduk ve 
yaptık.” dedi.

Üretimi milli mücedele olarak 
tanımlayan Aydın, “Kendimiz 
yapacağız. Başka bunun hiçbir 
yolu yok. Başlamadan yapamazsın. 
Başlayacaksın; merdiven çıkar gibi tek 
tek, sabırla bu yolu çıkacaksın. Bunu 
milli mücadele gibi yapmak zorundayız. 
Başka çaremiz yok. Savunma 
sanayiindeki mücadeleyi bu tarafta 
yapmazsak kaybedeceğiz.”

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayele-
rinde düzenlenen Savunma Sanayii 
Zirvesi’nin Girişim-Yatırım-İhracat 
Zincirinde Savunma Sanayii panelin-

de konuşan Aydın, savaşın, yarışın ve rekabe-
tin sadece savunma alanında değil, sanayide, 
teknolojide ve üretim alanında devam ettiğine 
dikkat çekti.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ab-
dullah Atalar’ın oturum başkanlığında gerçek-
leştirilen panelde; Ankara Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, İstanbul 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur 
Okyay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kur-
may Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya da 
birer konuşma yaptı.

Türkiye’de yapılan ürün tercih edilsin
“Serbest piyasa ekonomisi tuzağına düş-

tük.” diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Paran varsa istediğin yerden alırsın dediler. 
Bu işleri yapmaya gerek yok. Devlet bu işlerle 
uğraşmasın denildi. Bu rüzgâr halen bürokrasi-
de devam ediyor. Türkiye’de yapılan ürünü al-
mak yerine Cumhurbaşkanımızın söylediğinin 
tam tersine; ürünü dışardan almayı tercih eden 
maalesef bürokrasimiz var, bunun altını çizmek 
istiyorum. İhtiyaçlarımızı kendi imkânlarımızla 
üretelim kavramına tamamen dönmüş değiliz.”  

SSB örnek
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın uygulama-

larını Türkiye için örnek olduğunu kaydeden 
Aydın, “Şu cümleyi çok seviyorum; ‘Savunma 
ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye’nin üstün 
kılınması.’ Savunma Sanayii Başkanlığı’nı 
yürekten kutluyorum. Çünkü Türkiye’de en 
önemli misyonu SSB gerçekleştirdi. Burada 

gördüğümüz efsane ürünleri yapabildik. Am-
bargo yedik, baş koyduk, yapabiliriz dedik, 
yapmaya koyulduk ve yaptık. SSB çok güzel 
bir ekosistem oluşturdu. OSTİM’deki KOBİ’ye 
gelip, ne yapması, nasıl yapması gerektiğini öğ-
retecek kadar ekosistemini geliştirdi.” dedi.

Savunma sanayii sektöründeki başarıların 
diğer sektörlerde sağlanamadığını belirten Ay-
dın, “Neden rüzgar türbinini yapamadık, neden 
raylı sistemleri bir yere getiremedik. Neden 
hidrolik santralleri kendimiz kuramıyoruz? 
Neden bir termik santrali tasarlayıp yapamıyo-
ruz?” sorusunu soran Aydın, “Çünkü tasarımı 
terk ettik, kabiliyetlerimizi terk ettik. Şimdi 
satın almacı olduk. Yabancı fi rma geliyor, şart-
namesini bize dikte ettiriyor. Onu satın alma 
konusunda uzmanlaştık.” ifadelerini kullandı.

OSTİM’de oluşan yeteneklerin arkasında 
ASELSAN, TUSAŞ, MKE, FNSS gibi ku-
ruluşların olduğunu kaydeden Orhan Aydın 
şunları söyledi: “Onlar iş yapmayı, kaliteyi 
öğrettiler ve bu ekososistem bu şekilde oluş-
tu. Bu fi rmalarınız aynı zamanda okul oldular, 
kendilerine yan sanayi olarak fi rmaları geliştir-
diler. Savunma Sanayii Başkanlığı’mızı kutlu-
yoruz. Nasıl yaptı? Dedi ki, ‘Önce bunu kendi 
ülkemde yapmam lazım.’ Başlangıç noktası bu. 
Enerji santralini yapan aynı şeyi düşünmüyor, 
raylı sistemi satın alan aynı sistemi düşünmü-
yor. Yani bunu, ‘Nasıl Türkiye’de yapayım, 
üreteyim’i düşünmüyor.” 

Tedarik modellerinin diğer yöntemlerini de 
yurt içi geliştirme, uluslararası konsorsiyum, 
ortak üretim şeklinde sıralayan Orhan Aydın, 
zorunlu kalındığında baş vurulan hazır alım-
larda ise offset uygulamasının şart olduğunu 
anlatarak, bunların sanayileşmenin çok ciddi 
kavramları olduğunu belirtti. 

Yönetmelikler uygulanmıyor
Savunma sanayiindeki uygulamaların sivil 

tarafta da yapılabilmesi için zamanında çıka-
rılan tebliğ ve yönetmelikleri anımsatan Orhan 

Aydın, “2007’de tebliği çıkarıldıktan sonra, 
tebliğin peşinden koştuk; ‘Neden kamu alım-
ları bu şekilde yapılmıyor? Neden belediyeler 
böyle alım yapmıyor? Neden bakanlık hazır 
alıyor? Neden uygulanmıyor?’ dedik. Bir tek 
uygulama yaptıramadık. Yasası, yönetmeliği 
çıktı. Sivil tarafta da offset uygulansın diye 
2007 yılında yazıldı. Bir tek uygulaması yok! 
Bundan sonra alım yapılmadı mı? Bütün ray-
lı sistemlerimizi dışarıdan almadık mı? Bütün 
sağlık gereçlerimizi dışarıdan satın almadık 
mı? Neden uygulamadık?” dedi. 

17 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe giren 
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmeliğe dikkat çeken Orhan Ay-
dın, Sanayi İşbirliği Programı’ndan; savunma 
sanayiinin yaptığı başarılı uygulamaları raylı 
sistemlerde, sağlıkta, ulaştırmada, haberleş-
mede de istediklerini bildirdi. Bunu yapmanın 
önünde hiçbir engel olmadığını ifade eden 
Aydın “Daha önceden bizi hep ‘Dış Ticaret 
Örgütü, AB buna karşı çıkıyor.’ diye avuttular. 
Karşı çıkmıyor. Hiçbir engel yok; engel biziz.” 
görüşünü paylaştı.

Yabancı firma eski teknolojiyi veriyor
“Ambargolar kötü gibi geliyor ama aklımı-

zı başımıza getiriyor, toparlanıyoruz.” diyerek 
sunumuna devam eden Başkan Aydın, tekno-
loji transferine ilişkin şu tespitleri paylaştı: 
“Teknolojiyi Türkiye’ye getirecek olan neden 
inşaat fi rması seçiyor? Niye yanına bir araştır-
ma merkezini katmıyorsun? Bir inşaat fi rması 
geliyor, ‘Teknolojiyi bu transfer edecek.’ diyor. 
Yabancı fi rma onu bilerek ve isteyerek seçiyor. 
Biz zannediyoruz ki yabancı fi rma güle oyna-
ya gelecek, 50, 100 yılda öğrendiklerini buraya 
bırakacak, biz de onu alacağız ve yapacağız. 
Yok böyle bir şey! Neyini veriyor? Üç model 
ilerisini yapmış; atacağı modeli, ‘Al bunu sana 
vereyim, sana bunu transfer edeyim. Sen bunu 
yapmaya devam et.’ Otomobili bunun için ya-
pamıyoruz. Tasarımını o yapıyor, biz işçiliği-
ni yapıyoruz. Yapmaya soyunmadık, aklımızı 
oraya getirmedik. Savunma sanayiini hariç tu-
tuyorum, onların uygulamaları bizim için çok 
önemli.”

Üretimin yanında tasarım da önemli
AB öngörüsünde üretimin öncelikli olduğu-

nu dile getiren Orhan Aydın, bürokraside üret-
meden de olabileceğini düşünenlerin varlığına 
işaret etti. Sadece üretim yapmanın yetmediğini 
bildiren Aydın, tasarımın da önemli olduğunu 

kaydetti, takım tezgahlarını da kendimizi yapa-
bilmemiz gerektiğini söyledi. 

Kümelenme çalışmalarında üniversitelerin, 
destek kurumlarının ve fi rmalarının seferberlik 
içinde bir araya gelmesi gerektiğini anlatan Ay-
dın, kamu alımlarında, alım yapılmadan önce 
mutlaka yerli fi rmaların kabiliyetlerinin görül-
mesi gerektiğinin altını çizdi. 

“Acil alım yapılmayacak”
Elektrik üretmek için dışardan alınan 
rüzgar türbinlerinin 8 yıl boyunca sa-
tan firma için döndüğünü vurgulayan 
Aydın şu hususları paylaştı: “Kendimiz 
yapacağız. Başka bunun hiçbir yolu 
yok. Başlamadan yapamazsın. Başla-
yacaksın; merdiven çıkar gibi tek tek, 
sabırla bu yolu çıkacaksın. Bunu milli 
mücadele gibi yapmak zorundayız. 
Başka çaremiz yok. Savunma sanayi-
indeki mücadeleyi bu tarafta yapmaz-
sak kaybedeceğiz. ‘300 araç lazım, 
hemen lazım. Kurdela keseceğim, 
bekleyemem.’ Acil alım yasaklanmalı. 
Acil alım yapılmayacak! 

“Çare kendi kanatlarımızla uçmak”
“Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’na teşekkür ediyorum. Onlar, 
haberleşme teknolojilerinde Savunma 
Sanayii Başkanlığı’nın rolünü üstlendi-
ler. Kabul ettiler, kamu, özel, kullanıcı 
firmalar ve TÜBİTAK hepimiz bir araya 
geldik. Türkiye’nin 2020 5G haber-
leşme sistemlerini dünya ile beraber 
konuşmak üzere yolculuğa çıktık. 
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi’ne 
inanıyorum. Bütün yüreğimi o işe ko-
yuyorum. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu, Bakanlığımız ve TÜBİTAK 
buna sahip çıkıyor. Burada bütün 
dünya ile beraber 5G’ye erişebiliyo-
ruz. Haberleşme sistemimiz aynen 
savunma sanayiinde olduğu gibi ta-
mamen kendi kontrolümüzde olacak. 
Siber güvenlik, nesnelerin interneti, 
sanayi 4.0 hepsi burada. Başkalarının 
kanatlarıyla uçmaya çalışanlar hürkuş 
olamazlar. Kendi kanatlarımızla uç-
maktan başka çare yok!” 

Kamu alımlarında, alım yapılmadan önce 
mutlaka yerli firmaların kabiliyetlerinin 
görülmesi gerektiğinin altını çizen Orhan Aydın, 
“Kendimiz yapacağız. Başka bunun hiçbir yolu 
yok. Başlamadan yapamazsın. Başlayacaksın; 
merdiven çıkar gibi tek tek sabırla bu yolu 
çıkacaksın. Bunu milli mücadele gibi yapmak 
zorundayız. Başka çaremiz yok.” dedi.Orhan Aydın
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Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü tarafından Kamu-Üni-
versite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 

Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantı-
sı OSTİM’in ev sahipliğinde gerçekleşti-
rildi. 

İnovasyon için iş birliği şart
Toplantının açılış konuşmasını yapan 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, Ankara’da sanayileşmenin temel-
lerinin OSTİM’le atıldığını hatırlattı. 

Savunma sanayii alanındaki başarıla-
ra dikkat çeken Aydın, Savunma Sanayii 
Başkanlığı’nın sektörü sahiplenerek üni-
versite, ana sanayi ve KOBİ’lerle iş bir-
liği içerisinde bir ekosistem oluşturarak 
sektörde ciddi başarılar elde edildiğini 
vurguladı.

Aynı başarıların sivil sektörlerde gös-
terilemediğini ifade eden Aydın, yöneti-
cilerin yerli üretimin önemini kavradığını 
vurguladı. Aydın, “Yerli üretim yaparken 
de katma değeri yüksek inovatif ürün de-
diğimiz ürünleri yapmanın da tek çözüm 
noktası; üniversite, sanayi ve kamunun 

beraber sürecin için-
de olması şart.” 
dedi.

K Ü S İ ’ n i n 
önemine deği-

nen Aydın, 

OSTİM’de kümelenme modeliyle iş bir-
liklerini hayata geçirmeye çalıştıklarını 
anlattı. Aydın, “Bölgemizde kümelenme 
dediğimiz kavramla, üniversite-sanayi 
ve kamu iş birliğini kendi fi rmalarımıza, 
kendi sektörlerimize yapmaya çalışıyo-
ruz. Bunu iyileştirmek, geliştirmek için 
çaba sarf ediyoruz.” bilgisini verdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, toplantı-
larda birtakım işleri sadece kâğıt üstün-
de planlamanın yeterli olmadığını, bu 
toplantıları periyodik olarak yapılan bir 
görev gibi değil sektörle ilgili bir ihtiyaç 
olarak görmenin önemini vurguladı ve 
şunları ifade etti: “Öncelikle sanayiciler 
tarafındaysak kendimizin ihtiyacı ola-
rak, kamu tarafındaysak bilgilerimizin, 
temellerimizin atiye aktarılma zemini ve 
laboratuvarı, aynı zamanda önemli bir ih-
tiyaç ve imkân olarak görüp bu toplantı-
ları yapmak durumundayız. Aksi takdirde 
bu milletin, bu ülkenin bizden beklediğini 
karşılama noktasında çok başarılı olama-
yız. Kendi yürüyüşümüzü de çok yavaş-
latmış oluruz.” 

Üniversitelerin bilgisi 
sahaya aktarılmalı

Sanayicilerin elinde ciddi bir tecrübe 

birikimi olduğunu belirten Vali Şahin 
“Sanayicimiz, bir şeyler yapmak istiyor, 
çok gayretli. Çok büyük risklere giri-
yorlar. Üniversitelerimiz de hem kendi 
içinde hem dışarıdan aldıkları eğitimle 
aslında ciddi bir bilgi birikimi oluşturu-
yor. Ama bunu sahaya aktarma noktasın-
da imkân yok. Kamu, kendi kendine iyi 
niyetle bir şeyler yapmaya, düzenlemeler 
yapmaya çalışıyor. Sahadan kopuk olup 
olmadığına bağlı olarak düzenlemelerde 
isabetli ya da isabetsiz bir sonuca varıyor. 
Dolayısıyla bu üç unsurun bir tek amaca, 
insanımıza ve ülkemizin gelişimine hiz-
met ettiğini göz önünde tutarsak hepimiz 
doğru bir neticeye varmış olacağız.” dedi.

Vali Şahin, “Bizim sanayicimiz artık 
kamunun perspektifi nden daha geniş bir 
perspektife, kamunun tecrübesinden daha 
fazla bir üretme ve istihdam oluşturma 
kapasitesine ve ufkuna sahiptir.” dedi.

Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından 
birinin iş birliği içinde hareket etmek ol-
duğunu dile getiren Şahin, bu tür organi-
zasyonların da hedefe giden yolda her-
kesin birbirini tanıması, birbirine destek 
olması bakımından önem taşıdığını be-
lirtti. Vali Şahin şu değerlendirmede bu-
lundu; “Amacını gerçekleştirdiği ölçüde 

bu toplantılar ve oluşumlar fonksiyonunu 
ifa etmiş ve işe yaramış olacaklar.” 

Toplantıda Prof. Dr. Metin Salam-
cı KÜSİ, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Vehbi Konarılı da Strateji Eylem 
Planı’nda belirlenen hedefl er ve eylemle-
rin değerlendirmesini yaptı.

Sanayicinin üretim kapasitesi kamudan fazla
"OSTİM, KÜMELENMEYİ EN İYİ 
UYGULAYAN BÖLGE"
    Vasip Şahin, üretime katkısı olma-
yan bilginin önemi olmadığını belirte-
rek; sanayici, üniversite ve kamunun iş 
birliği içinde olması gerektiğini, ortak 
platformlarda buluşmalarının gelişme-
ye katkıda bulunacağını, bu yolla orta-
ya çıkan kümelerin, zümrelerin büyük 
bir zenginlik ortaya çıkaracağını vurgu-
ladı. 

OSTİM’in kümelenmeyi en iyi uygu-
layan bölge olduğunu kaydeden, 
en iyileri bir araya getirecek, birlikte 
çalıştıracak organizasyonu yapmak 
zorunluluğuna işaret eden, bunun 
kâğıt üstünde kalmaması gerektiğini 
vurgulayan Ankara Valisi Şahin, “Plan 
yapmayalım demiyorum, eylem yapa-
lım diyorum. Dinamizmimizi köreltme-
den, bürokratik işlemlere boğmadan 
doğrudan sonuca odaklanmak lazım. 
Ankara Valiliği olarak biz elimizdeki 
bütün imkânları sanayicilerimizin ve 
üniversitelerimizin istifadesine sunma-
ya hazırız ve bu noktada bir kararlılığı-
mız mevcuttur. Bizim sanayicimiz artık 
kamunun perspektifinden daha geniş 
bir perspektife, kamunun tecrübesin-
den daha fazla bir üretme ve istihdam 
oluşturma kapasitesine ve ufkuna sa-
hiptir. Üniversitelerimiz de aynı şekilde 
hızla kendini yeniliyor. Dünyaya katkı 
sunabilen bir dinamizm içerisinde. Do-
layısıyla biz üniversiteyi de sanayiciyi 
de yönlendirme iddiasında değiliz. Biz 
size yardımcı ve destek olacağız. Sizin 
önünüzü açmaya çalışacağız.” ifadele-
rini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Bizim 
sanayicimiz artık kamunun 
perspektifinden daha geniş bir 
perspektife, kamunun tecrübesinden 
daha fazla bir üretme ve istihdam 
oluşturma kapasitesine ve ufkuna 
sahiptir.” dedi.

de katma değeri yüksek inovatif ürün de-
diğimiz ürünleri yapmanın da tek çözüm 
noktası; üniversite, sanayi ve kamunun 

beraber sürecin için-
de olması şart.” 
dedi.

K Ü S İ ’ n i n 
önemine deği-

nen Aydın, 

Vasip Şahin

Gelişmiş ülkelerin bir yarış halinde 
sürdürdüğü uzay çalışmaları, milli 

güvenlik için bilgi bağımsızlığı açısın-
dan tartışılmaz öneme sahip. 

Türkiye de uzay yarışında etkin rol 
almak ve bağımsız bilgi erişimi için 
uzun süredir çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sana-
yii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 
yer gözlem ve keşif uyduları Göktürk 
1, Göktürk 2 ve haberleşme uyduları 
Türkiye’nin uzaydaki bağımsızlık mü-
cadelesinin somut örnekleri arasında.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “İstikbal 
göklerdedir.” sözünden hareketle, gele-
ceğin dünyasında etkin ve egemen ül-
kelerden biri olarak yer almak için her 
alanda yerli ve milli çalışmalarını sürü-
düren Türkiye, yerli ve milli uzay tekno-
lojilerini geliştirmek ve uzaya bağımsız 
erişim hedefi yle Türkiye Uzay Ajansı’nı 
kurdu.

Milli Uzay Programı hazırlanacak
Resmi Gazete’de yayımlanan 23 

numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinde görev ve yetkileri belirlenen 
Ajans, Cumhurbaşkanı’nca belirlenen 
politikalar doğrultusunda Milli Uzay 
Programı’nın hazırlanması ve hayata ge-
çirilmesi için düzenlemeler yapacak. 

Ajansın görevleri arasında; rekabetçi 
bir uzay ve havacılık sanayinin gelişti-

rilmesi, toplumun refahı ve milli men-
faatler doğrultusunda uzay ve havacılık 
teknolojilerinin kullanımının yaygınlaş-
tırılması bulunuyor.

Uzaya bağımsız erişim imkanı sağla-
mak için gerekli tesis ve teknolojilerin 
kazanılması da Ajansın en önemli ve 
kritik görevleri arasında bulunuyor. Di-
ğer yandan Ajans, uzay, havacılık bilimi 
ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ve 
bilgi birikiminden milli sanayinin diğer 
sektörlerininde yaralanabilmesi için ge-
rekli çalışmaları yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 
olarak Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. 
Ajans, Türkiye’nin uzaya bağımsız 
erişimi için sanayi, teknoloji ve bilimsel 
alanda gerekli çalışmaları yapacak. 

Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

rin değerlendirmesini yaptı.

Uzay araçlarını tasarlayacak
Türkiye Uzay Ajansı, ülkemizin uzaya 
yönelik hak ve menfaatlerinin korunma-
sı ve güvence altına alınması için ulusal 
ve uluslararası kuruluşlarla koordinas-
yonu yüretecek.

Ajans, havacılık ve uzay sanayinin geliş-
tirilmesi çalışmaları kapsamında; uzay 
ve hava araçları ile uzay yer sistemleri 

alanında her türlü tasarım, analiz, üre-
tim, test, operasyon ve entegrasyon fa-
aliyetlerini yapacak. 

Kamu kurumları ve özel sektör tarafın-
dan uzaya gönderilecek uzay araçları-
nın Türkiye’den fırlatılması sağlayacak 
Ajans, aynı zamanda söz konusu işlem-
lerle ilgili gerekli izinleri vererek kayıt 
altına alacak. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ikinci 100 günlük icraat 
programını açıkladı. Program 

kapsamında Cumhurbaşkanlığı da dahil 
olmak üzere toplamda 23 adet bakanlık 
ve başkanlığa ait 454 taslak eylem planı 
paylaşıldı.

Programda, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın 36 adet taslak eylem planı 
bulunuyor. Plan kapsamında; Yerli ve 
milli üretim için teknoloji ve imalat sek-
törleri başta olmak üzere KOBİ’lere yak-
laşık 274 milyon TL destek sağlanması 
dikkat çeken planlar arsında.

İkinci 100 günlük icraat programında 
ekonomi ve sanayiye yönelik öne çıkan 
eylem planları şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı

• Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları 
Kurulu tarafından çalışmalara sivil toplum 
kuruluşlarının geniş katkı sağlayabilmesi 
için Ekonomi Politika Meclisleri oluştu-
rulacak.

• Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları 
Kurulu tarafından Ulusal Bilim, Teknoloji 
ve Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı hazır-
lanacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı

• Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 
Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliş-
tirilmesine yönelik mevcut kabiliyetlerin 
tespiti ve yetkinlik analizi yapılması, tes-
pit edilen kabiliyetlere göre iş paylaşımı 
ve program modelinin belirlenmesi.

• ATAK ve Özgün Helikopterleri için ge-
liştirilen Turboşaft Motorun kompresör, 
yanma odası, gaz jenaratörü, güç türbi-
ni vb. alt sistem konfi gürasyonlarının ve 

yüklenicilerinin belirlenmesi.

• ÇINAR Projesi kapsamında 4,5G şebeke-
sinin 5G'ye dönüştürülmesi için sözleşme 
imzalanması.

• Savuma sanayii fi rmalarımıza ihracat ve 
işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla en 
az üç bölgede savunma sanayii işbirliği 
toplantılarının gerçekleştirilmesi ve mu-
tabakat muhtıralarının imzalanması; iki 
ülkede gerçekleştirilecek etkinliklere SSB 
koordinasyonunda milli katılım sağlanma-
sı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

• Emlak Bankası’nın yapılandırma süreci-
nin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi.

• Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlar-
da Sanayi Alanı olarak imar planlarının 
yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve 
belediyelere devrinin sağlanması.

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yatı-
rımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizinin ya-
pılması.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

• Yeminli Mali Müşavir raporu ile nakden 
talep edilebilen KDV iade tutarlarının 
%50 sinin 10 iş günü içinde gerçekleşti-
rilebilmesine ilişkin sistem geliştirilmesi.

• Türkiye Kalkınma Fonunun Kurulması.

Sağlık Bakanlığı

• İlaç, aşı ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/ 
yerlileşme/millileşme çalışmalarına de-
vam edilmesi ve 50 ilacın daha yerelleşme 
kapsamına alınması.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

• Yerlileştirme Ürün Programının hayata 
geçirilmesi, Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım teş-

vik uygulamaları programı çerçevesinde 
bütüncül şekilde tanımlanması.

• Ar-Ge Merkezleri sayısının %10 artırıla-
rak 1.100'e, Tasarım Merkezleri sayısının 
%10 artırılarak 300'e ulaştırılması.

• İthalat bağımlılığının giderilmesi ve cari 
açığın düşürülmesine katkı sağlayacak 
yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak 
geliştirilmesi amacıyla Sanayi Yenilik 
Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği 
verilmesi.

• E5000 Tip Elektrikli Anahat Lokomotifi  
Geliştirilmesi Projesi kapsamında loko-
motif görsel tasarımı ile çekiş sistemi, tren 
kontrol ve yönetim sistemi konsept tasa-
rımlarının tamamlanması.

• Elektrik Enerjisi Santralleri için yerli 
elektromekanik ekipman tasarım, üretim 
ve devreye alma kabiliyeti kazanılmasını 
sağlayacak Keban HES Kontrol Sistem-
leri Geliştirilmesi Projesi kapsamında 
Keban HES SCADA sistemi ve hız regü-
latörü sistemlerinin üretimlerinin tamam-
lanması.

• Fotovoltaik Temelli Güneş Enerjisi Sant-
ral Teknolojilerinin Geliştirilmesi-MİL-
GES projesi kapsamında 10 MW fotovol-
taik panel üretiminin yapılması, santral 
kurulumu hazırlıklarının tamamlanması.

• Yerli ve milli üretim için teknoloji ve ima-
lat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 
yaklaşık 274 milyon TL destek sağlanma-
sı.

• 6 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Mardin 
ilinde Metal Geri Kazanım ve Entegre 
Gübre Tesisi, Ankara Bozankaya Elekt-
rikli Otobüs ve Metro Araçları Fabrikası 
açılışlarının; 4 Sanayi Sitesi temel atılma-
sı, Yedinci Türk Patent Ödülleri Törenle-
rinin; 6 ilde 10 projenin tanıtımının ger-
çekleştirilmesi, 4 KOSGEB İl Müdürlüğü 
hizmet binasının açılışı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• Hafi f Raylı Sistem Araçlarının cer mo-
torlarının yerli üretiminin sağlanması ile 
yüksek teknolojili yerli üretim kapasitesi-
nin geliştirilmesi amacıyla Metro araçları 
için 70 adet Cer Motor imalatının tamam-
lanması.

• Yerli ve Milli ilk Dizel Elektrikli 1 adet 
Manevra Lokomotifi nin üretilmesi.

• İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem 
Bağlantıları için metro aracı alımı (176 
adet) ihale ilanına çıkılması.

• Ankara Esenboğa Havalimanı Raylı Sis-
tem Bağlantısı (26,2 km) hattının ihale 
ilanına çıkılması.

Ticaret Bakanlığı

• Yerli üretici fi rmalarımızın katılımıyla, 
ithalata karşı kullanılan Ticaret Politikası 
Savunma Araçları konusunda seminerler 
düzenlenmesi.

• İhracatçıların küresel ticari verileri yakın-
dan takip edebilmesini sağlamaya yönelik 
kurulması öngörülen Elektronik İhracat 
Platformu’nun kavramsal tasarımının 
oluşturulması.

İkinci 100 günde
KOBİ’lerin yüzü gülecek

ASO Eylül ayı sonunda kullandırmaya 
başladığı 38,5 milyon TL’lik 3. Nefes 

Kredisi miktarını oluşan talep nedeniyle, 
TOBB’un da katkısıyla önce 55 milyon 
TL’ye, ardından da 65 milyon TL’ye çı-
kardı. ASO’dan yapılan açıklamada, kredi 
hacmi dolana kadar başvuru almaya devam 
edileceği. kredi faizlerinde ise herhangi bir 
değişiklik yapılmayacağı duyuruldu.

Kredi Garanti Fonu teminat desteği ile 
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş 
Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kre-
di Bankası kanalıyla kullandırılacak olan 
kredilerde ASO üyesi KOBİ’ler öncelikle 
Oda’ya müracaat ederek faaliyet belgesi 
alacaklar. Bu belgeyle ilgili bankalardan 
birisine müracaat edecek olan şirketin baş-
vurusu banka tarafından değerlendirilecek 
ve olumlu sonuçlanması halinde aylık 1,85 

(yıllık 22,2) faiz oranı ile 18 ay eşit taksitli 
krediden yararlanabilecek. Kredi asgari li-
miti 50 bin TL, azami limiti ise 200 bin TL 
olan nefes kredisinde, ilk 6 ay anapara öde-
mesiz -ilk 6 ay sadece faiz ödenecek-, son-
raki 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplamda 
18 ay vadeli olarak krediler geri ödenecek.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 
olarak 3. kez kullandırmaya başladıkları ne-
fes kredisinde üyelerden gelen talep nede-
niyle kredi hacmini artırdıklarını ifade etti. 
TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların bu 

projeyle önemli bir güç birliği gerçekleştir-
diklerini vurgulayan Özdebir, “KOBİ’lerin 
en büyük sorunlarından birisi fi nansmana 
erişim. Ekonominin daraldığı bu dönem-
de, elimizi taşın altına koyarak üyelerimi-
ze nefes aldıracak, uygun faizlerle fi nans-
mana erişimini sağlayacak bir adım attık. 
TOBB’un da ilave katkılarıyla kredi hacmi-
ni artırarak talep eden tüm üyelerimizin bu 
kaynağa ulaşmasını hedefl edik. Umarım bu 
girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşıl-
masında bir katkı sağlar.” dedi.

ASO Nefes Kredisi’nin hacmi artırıldı

“Kendi CNC tezgâhlarımızı 
yapmamız lazım”
Öte yandan Savunma Sanayii Zirve-
si’ndeki Girişim-Yatırım-İhracat Zin-
cirinde Savunma Sanayii panelinde 
değerlendirmelerde bulunan Özdebir, 
ülkemizin küresel güç olmak için yerli 
ve milli üretim yapması gerektiğini be-
lirtti. Nurettin Özdebir, “Bizim kendi CNC 
tezgâhlarımızı yapmamız lazım. Bugün 
gelişmiş teknolojilerde almış olduğu-

nuz tezgâhları yerinden oynattığınız 
zaman tekrardan resetlenmesi gereki-
yor. Yani internete bağlı olarak üreticisi 
tarafından kontrol ediliyor. Bu demektir 
ki, siz küresel güç olmaya başladığınız 
zaman size her an ‘dur’ diyebilirler. O 
zaman bizim haberleşme altyapıların-
da, onların işletim sistemlerinde, kendi 
tezgâhlarımızda, orada kullandığınız ya-
zılımlara varana kadar yani en başından 
en sonuna kadar yerli ve millî olmayı ba-
şarabilmemiz lazım.” görüşünü paylaştı.

Ankara’nın savunma sanayinin merkezi 
olduğunu dile getiren Özdebir, “Savun-
ma sanayiinin gözde şirketleri Ankara’da 
bulunmaktadır. Şu anda sivil havacı-
lıkta kullanılan tüm uçaklarda mutlaka 
Ankara’da üretilmiş bir parça vardır. Sa-
vunma sanayiine yazılım üreten birçok 
yazılım şirketi de Ankara’dadır. Ankara, 
savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu 
teknolojik gelişmişliğe en fazla sahip 
olan ilimizdir.” diye konuştu.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Eylül 
ayının sonunda kullandırmaya 
başladığı 3. Nefes Kredisi’nde oluşan 
talep nedeniyle kredi hacmini iki kez 
artırarak üyelerine desteğe devam etti.

KOBİ’lerin 
en büyük 

sorunlarından 
birisi finansmana 
erişim olduğunu 

ifade eden 
Nurettin Özdebir, 

“TOBB’un da ilave 
katkılarıyla kredi 
hacmini artırarak 

talep eden tüm 
üyelerimizin bu 

kaynağa ulaşmasını 
hedefledik.” dedi.
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Haberleşme Teknolojileri Kü-
melenmesi (HTK) tarafından 
düzenlenen Uçtan Uca Yerli ve 
Milli 5G Çalıştayı’nda, BTK 

ve TÜBİTAK desteğiyle devam eden Uç-
tan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi’ndeki 
son durum masaya yatırıldı. Proje pay-
daşı HTK üyeleri, 3 GSM operatör şir-
ketinin temsilcileri ve BTK, TÜBİTAK 
TEYDEB, TÜBİTAK BİLGEM yöneti-
cileri ve uzmanlarının katıldığı toplantıda 
konuşan BTK Başkan Yardımcısı Gazali 
Çiçek, “Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. 
Bu güvenin sonucunda da elimizden ge-
len bütün desteği sağlıyoruz ve sağlama-
ya devam edeceğiz.” dedi. Çiçek, 2019 
yılında 5G’nin ilk ürünlerinin görülebile-
ceğini kaydetti. 

Yüksek teknolojili ürünlerin stratejik 
yönüne dikkat çeken Gazali Çiçek, bunun 
başarılabilmesi için belirli şartlar olduğu-
nu söyledi. Çiçek, “İlgili paydaşları bir 
araya getirip ciddi çalışmalar yapmadan 
ve bunu devlet politikası haline getirme-
den yüksek teknolojili ürünlerden bah-
sediyorsanız başarılı olmanız neredeyse 
imkânsız. Gelişmiş ülkeleri biraz ince-
ledim; 20 sene önce dünya bunu yapmış. 
Firmalarla oturmuş, çalışmış, patentler 
üretmiş ve yüksek teknolojiyi bu firmala-
rı bir araya getirerek ülkelerine kazandır-
mışlar.” görüşünü aktardı. 

BTK Başkan Yardımcısı, kurum ola-
rak 5G çalışmalarını büyük bir dikkat ve 
titizlikle takip ettiklerini, Ar-Ge, ürün-
leşme, yurt içi ve yurt dışı satış aşama-
larında proje ile birlikte firmalarla olma 
iradesini gösterdiklerini dile getirdi. 

Gazali Çiçek şöyle devam etti: “Sü-
rekli bir iş yaparsak, aramızdaki sinerjiyi 
kaybetmezsek, birlik ve beraberliğimiz 
devam ederse, aşamayacağımız hiçbir so-
run olmayacağını düşünüyorum, üretme-
yeceğimiz bir ürün olmayacağını düşünü-
yorum. Türkiye’deki en büyük problem 
ürün üretmek değil zaten. Zaman zaman 
ben farklı taraflarla görüşüyorum, bazı 
düşünce kalıpları var onları da yıkmamız 
gerektiğini düşünüyorum. ‘O firmayla 
olur mu? O kişiyle olur mu? Bu olmazsa 
olur mu? Şu olursa olur mu?’ gibi kalıp-
laşmış düşünce yapıları var Türkiye’de. 
Ben bunları doğru bulmuyorum, biz zaten 
HTK’yı onun için kurduk. Bu kalıplardan 
kurtulmak, bu zincirleri kırmak, artık öz-
gür bir şekilde firmalarımızın bir araya 
geldiği bir platform oluşturmak için bu 
çalışmaları yaptık. Dolayısıyla biz bunun 
devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.” 

Güven ve destek tam
Yeni oyuncular geliştirilecek yeni 

projelerle birlikte bu çalışmaların devam 
ettirilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, 
sözlerini, “Biz neye ulaşırız, ne kadar 
ulaşırız, ne kadar başarılı oluruz, hangi 
ürünleri üretiriz, hangilerini üretemeyiz, 
hangi derecede üretiriz, ne kalitede üre-
tiriz? Bunların hepsi bizim çalışmamıza 
ve performansımıza bağlı. Beraber ya-
pacağımız çalışmalarda biz her zaman 
destekçiniziz. Bizim burada BTK olarak 
yapmak istediğimiz şu: Türkiye’nin bir 
problemi var. Biz bu problemi sizlerle 
aşabileceğimizi düşünüyoruz. Sizlere 
inanıyoruz, güveniyoruz. Bu güvenin 
sonucunda da elimizden gelen bütün 
desteği sağlıyoruz ve sağlamaya devam 
edeceğiz. 2019 yılı bizim ürünlerimizi 
görmeye başladığımız yıl olacak. Gök-
bey helikopterini görünce çok heyecan-
landım, aynı heyecanı burada yaşamak 
istiyorum.” diyerek tamamladı.

 “Türkiye buna inandı”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, “Çok hayırlı bir işe koyulduk, 
her geçen gün yaptığınız işlerle bizler de 
övünüyoruz. Ama övündükçe ve konuş-
tukça da nasıl bir sorumluluk ve nasıl bir 

yükün altına girdiğimizi de hissediyo-
ruz. Türkiye buna inandı. BTK’mızın ve 
TÜBİTAK’ın sayesinde devletin politi-
kası haline geldi.” 

Bu gelişmelerin sorumluluğu artırdı-
ğını anımsatan Aydın şu görüşlere yer 
verdi: “Buradan geriye gitme, vazgeç-
me, yoldan sapma şansına sahip değiliz. 
Verdiğimiz sözü yerine getirip, Allah’ın 
izniyle 2020 yılında bunun arkasında du-
rarak hep beraber yapacağız. Ülkemize, 
vatanımıza, milletimize çok hayırlı bir 
şey kazandıracağımıza canı gönülden 
inanıyorum. Bunu yapmadığımızda siber 
güvenlik yok, endüstri 4.0 yok.”

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Veli 
Murat Çelik de projede son 24 aylık 
düzlüğe girildiğinin altını çizdi. Çelik, 
“Teknoloji tam hızıyla ilerliyor. Ülkemiz 
bazı zorluklardan geçti, bunların hepsinin 
bilincindeyiz. Ama bu akıl birlikteliği, 
fiziksel birliktelik yan yana çalışmaya is-
tekli olduğu sürece biz bütün zorlukların 
üstünden gelebileceğimize inanıyoruz. 
Elektronik ve haberleşme sektöründe in-
şallah bu ekiplerin ateşlediği, büyüttüğü 
bir kıvılcım, dünya üzerinde Türkiye’yi 
bir noktaya getirecektir.” değerlendirme-
sini yaptı. 

Milli 5G’nin 
ilk ürünleri 2019’da

Yıldız, TBMM’de Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Üniversiteler ile Bağlı Kuruluşların bütçe 
görüşmelerinde yaptığı konuşmada Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
ve OSTİM’in desteğiyle Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi’nin (HTK) 
önemine işaret etti ve projenin ülkemize 
olan katkılarından övgüyle bahsetti.

OSTİM’le gurur duyduklarını belirten 
genç milletvekili, günümüzde elektronik 
ve haberleşme teknolojilerinin çağdaş bir 
ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu 
belirterek bilgi ve iletişim teknolojileri-
nin kullanımının kritik bir önemi olduğu-
na dikkat çekti. BTK’nin bu teknolojileri 
ülkemizde kurulması ve yaygınlaştırıl-
ması için büyük çaba gösteren kuruluşla-
rın başında geldiğini ifade eden Zeynep 
Yıldız, 4.5G mobil iletişim teknolojisinin 
hâlihazırda ülkemizde yaygınlaştığını 
dile getirdi. 

“OSTİM’le gurur duyuyoruz”
Ankara Milletvekili, ilgiyle dinlenen 

konuşmasında şunları söyledi: “2020 yılı 
itibarıyla dünyada yeni nesil 5G ve ötesi 
mobil haberleşme teknolojilerine geçişin 
başlanması beklenmektedir. Teknolojiyi 
sadece kullanan olarak kalmayıp, elekt-
ronik-haberleşme altyapılarında yerli ve 
milli ürün kullanımının artırılması ve 
5G’ye yerli ve milli imkânlarla başlan-
ması temel odak noktalarımızdandır. Bu 
bağlamda; BTK’nin desteğiyle OSTİM 
bünyesinde kurulan Haberleşme Tekno-
lojileri Kümelenmesi tarafından proje-
lendirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
Projesi, TÜBİTAK tarafından da des-
teklenmeye başlanmış olup, proje, fiilen 
yürütülmeye devam etmektedir. OSTİM, 
İvedik ve sair teknokentlerimizle de gu-
rur duyduğumuzu buradan şerh etmek 
isterim. 

“Yerli ve milli donanım kritik önemde“
Elektronik-haberleşme şebekeleri-

mizde yerli ve milli donanım ve yazı-
lımların kullanılması, sadece ekonomik 
olarak cari açığın azaltılması bakımın-
dan önemli olmayıp, günümüzde ülke-
lerin savunma ve güvenlik politikaları 
açısından ön sırlara yerleşen siber gü-
venlik ve bilgi güvenliğinin temini için 
de kritik bir öneme haizdir. Ayrıca bu 
sayede ülkemiz yüksek katma değerli 
ürün üretebilme kabiliyetini artırarak 
çok önemli bir istihdam kaynağına da 
kavuşacaktır."

          Meclis kürsüsünde

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkan Yardımcısı Gazali 
Çiçek, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
Projesi’yle ilgili olarak, “2019 yılı bizim 
ürünlerimizi görmeye başladığımız yıl 
olacak. Gökbey helikopterini görünce 
çok heyecanlandım, aynı heyecanı 
burada yaşamak istiyorum.” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep 
Yıldız, Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin sürdürdüğü ‘Uçtan 
Uca Yerli ve Milli 5G Projesi’ni Meclis 
kürsüsüne taşıdı. Yıldız, “5G’ye yerli 
ve milli imkânlarla başlanması temel 
odak noktalarımızdandır.” dedi.

Çalıştayda, Proje Durum Değerlendirme 
Raporu paylaşıldıktan sonra, her ürün grubunun 
operatör uzmanları ile birlikte gereksinimleri ve 
durum değerlendirmelerini yapması ve sonuç 
raporlarının hazırlanması amacıyla ürün grubu 
toplantıları ve ürün grubu sunumları yapıldı. 

BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, 
“Sürekli bir iş yaparsak, aramızdaki sinerjiyi 
kaybetmezsek, birlik ve beraberliğimiz 
devam ederse, aşamayacağımız hiçbir sorun 
olmayacağını düşünüyorum, üretmeyeceğimiz 
bir ürün olmayacağını düşünüyorum.” dedi.
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Azerbaycan’da KOBİ’leri geliştirmek 
ve desteklemek için kurulan, Azer-

baycan KOBİ Ajansı [Kiçik ve Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyi (KOB)] yetkilile-
ri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı - TİKA organizasyonunda tec-
rübe paylaşımları için Türkiye’ye geldi. 
Azeri heyet, KOSGEB’in hazırladığı 
teknik program kapsamında da OSTİM’i 
ziyaret etti.

KOB Başkan Yardımcısı Elçin İbrahi-
mov, Azerbaycan’da KOBİ’leri destek-
lemek için sanayi bölgeleri oluşturduk-

larını ve iş yeri tahsis ettiklerini anlattı. 
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, 
bölgenin yapısı hakkında heyete bilgi 
verdi. Arıcı, sanayicilerin iş ve işlemle-
rini hızlandırmak için Organize Sanayi 
Bölge modelinin faydalı bir model oldu-
ğunu kaydederek, OSTİM’de KOBİ’lere 
sağlanan fırsat ve avantajları anlattı.

Azerbaycan’ın kendileri için çok 
önemli olduğunu kaydeden OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
“Özellikle sanayi bölgeleriyle ilişkimizin 
sürdürülebilir olmasını arzu ederiz.” dedi.

Azerbaycan’ın KOSGEB’i OSTİM’de

İmar Barışından yararlanmak isteyenler 
için süre Haziran 2019’a kadar uzatıldı.

31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı 
Resmi Gazete’nin 4. mükerrer sayısında 

yayımlanan 538 numaralı Cum-
hurbaşkanlığı kararına göre; 31 

Aralık 2017 tarihinden önce 
yapılmış ruhsatsız veya ruh-
sat ve eklerine aykırı yapı-
lar için Yapı Kayıt Belgesi 
başvuru süresi 15 Haziran 
2019’a, Yapı Kayıt Belgesi 

ödeme süresi de 30 Haziran 
2019 tarihine kadar uzatıldı.

Kredi desteği sürecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-

rum, vatandaşların yoğun talebi üzerine, 

mağduriyet yaşanmaması için İmar Barışı 
başvurularının 15 Haziran, ödeme süre-
sinin ise 30 Haziran 2019'a uzatıldığını 
açıkladı.

İmar Barışı'na yapılan son başvuru ra-
kamlarına ilişkin de bilgi veren Kurum, 
"İmar Barışına bugüne kadar 9 milyon 
722 bin 610 vatandaşımız başvuru yaptı. 
Bunlardan 1 milyon 813 bin 768'i yapı 
kayıt belgesini aldı. Vatandaşlarımızca 
yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 15 mil-
yar 619 milyon 716 bin 27 lira 34 kuruş 
ödeme yapıldı." dedi.

İmar Barışı başvurularının devam etti-
ği 6 ay süresince kamu bankaları da va-
tandaşlara kredi kullandırımı noktasında-
ki desteklerini de sürdürecek.

İmar Barışında süre uzatıldı

Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 
Haziran 2019’a, Yapı Kayıt Belgesi 
ödeme süresi de 30 Haziran 2019 
tarihine kadar uzatıldı.

İmar Barışından yararlanmak isteyenler 
için süre Haziran 2019’a kadar uzatıldı.

31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı 
Resmi Gazete’nin 4. mükerrer sayısında 

yayımlanan 538 numaralı Cum-

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı

Murat Kurum
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“EN BÜYÜK İHTİYAÇ,
DOĞRU İNSAN YAPISI”

Ülkemizdeki sanayinin, özellikle 
KOBİ’lerin durumu ve seviyesi nedir? 
Ne görüyorsunuz, önerileriniz neler 
olacak?

Bizim geçmemiz gereken yer Sana-
yi 4.0 bu kesin. Dünya nereye gidiyorsa 
oraya gitmek zorundasınız. Biz Sanayi 
4.0’da değiliz. TÜBİTAK araştırmış; Sa-
nayi 2.0 ve 3.0 arasında gidip geliyoruz. 
Dolayısıyla bizim Sanayi 4.0’a atlamamız 
lazım. Bunu daha önce yaptık. 0’dan 1’e 
atladıysak, 3’ten de 4’e atlarız. Bunu ya-
pabilmek için KOBİ’miz var; küçük şirket 
yapabilir. Çünkü Sanayi 4.0’ın yapısı çok 
esnek. Özgün üretim istiyoruz. Büyük bir 
firma bunu yapmak için mekanikleşecek. 
KOBİ’lerin yapısı buna çok uygun. 

Üretim yapısı çok esnek küçük işlet-
melerin. Direkt Sanayi 4.0’a atlayabilir-
ler. İnsan gücümüz de var. Sanayi 4.0’ın 
en büyük ihtiyacı, aynen Sanayi 1’e at-
larken olduğu gibi doğru insan yapısı. 
Yani sürekli sorun çıkaran öğrenci var-
dır ya okulda. Artık ona ihtiyacımız var 
bizim. Hocanın söylediğinin hep dışında 
düşünür. Kimsenin aklına gelmeyen onun 
aklına gelmiştir. Bu kişi Sanayi 4.0’ın 
adamı. O kişiyi bulup istihdam etmeye 
çalışıyoruz biz. 

Türkiye’de hiç birimizin kafası zaten 
normal çalışmıyor. Hepimizin kafası çer-
çevenin zaten dışında. Anadolu halkının 
yapısı buna çok uygun. Mevcut eğitim 
tarzı sanayi 2.0’a çok uygun. Fordist üre-
tim; makinenin başına geçiyor, düğmeye 
basıyor, hiç sesini çıkarmıyor. Bu eğitim 
yapısı bunu getiriyor. 

Ama bizim artık Sanayi 4.0’da olma-
mız lazım. KOBİ’ler de bu elemanı bulup 
istihdam edebilme becerisine sahip. Bir 
holding bunu yapamaz. Çünkü o holding-
de birini istihdam edene kadar 20 tane 
aşamadan geçiyorsun. En son aşamaya 
gelmek için o adam zaten her bir müla-
katta ne söylemesi gerektiğini öğrenmiş 

oluyor. Son aşamaya geldiğinde aynen 
Sanayi 2.0’ın istediği tipte biri haline gel-
miş oluyor ve işe giriyor. 

KOBİ’de ben direkt patronu bulabili-
yorum. Patronla birebir görüşebiliyorum. 
Patron benim ne olduğumu biliyor zaten. 
Dolayısıyla doğru insanı istihdam etmek 
için en doğru yer aslında KOBİ’ler. Tek 
sorunları, KOBİ’ler kendi içlerinde; çok 
fazla dışarı açılamıyorlar. Üniversitelerle 
iş birlikleri çok zayıf. 

Şunu yapabilmeniz gerekiyor; Sanayi 
4.0’da herkesin talebinin ne olduğunu 
bilmeliyiz. Eğer büyük veriyi doğru ana-
liz edebilen birini istihdam edersen o kişi 
sana şunu söyleyebilir: “Su ısıtıcılarında 
artık bu düğmeye gerek yok. Otomatik 
olarak şu saatte çalışmasını sağlayın ye-
ter.” Geri kalan iş mekaniğin işidir. Bir 
KOBİ de bunu çok rahat yapabilir.

Katma değer yaratmak çok basit aslın-
da. Biz aslında pembe bir çamaşır maki-
nesi istemiyoruz. Ama kendi kendine ça-
lışan bir çamaşır makinesi istiyorum. Bu 
zor bir şey mi? Sadece benim nasıl yaşa-
dığımı bilmeniz lazım. Ürünlere koyulan 
küçük vericiler Sanayi 4.0’da bu esnekli-
ği sağlamak için var. 

Sanayi 4.0’a geçişte sektörel 
kümelenmeler bir araç olabilir mi? 

Network çok önemli. Kümelenme sek-
tördeki problemleri çözmekte ve sektör 
içi ilişkileri düzenlemekte çok önemli. 
Yöneticilere ulaşabilmek için tek firma 
aşağıda uğraşmaktansa kümelenmenin 
içinden ortak hareket etmek, ulaşabilirli-
ğinizi, derdinizi anlatabilirliğinizi getiri-
yor. Ama Sanayi 4.0 çok daha bireysel ve 
çok daha networke bağlı. Bütün bunların 
hepsinin ortak çalışması gerekiyor. Aslın-
da belki OSTİM bunu çok daha rahat da 
yapabilir. 

“ÜNİVERSİTE SANAYİYE, 
SANAYİCİ ÜNİVERSİTEYE 

GELMELİ”
KOBİ’lere ne tavsiye edersiniz?

Kesinlikle gözünü dışarıya çevire-
cek, büyük oynayacak. Burada kalıp 
Türkiye’de devlete iki tane ürün satmak 
için uğraşırlarsa bu iş olmaz. KOBİ’yse-

niz; büyümenin ve ayakta kalmanın tek 
yolu, sürekli yenilik yapabilmenizdir. 
Gençlerin ne istediğini bilmiyorsanız 
ayakta duramazsınız. Gençleri çok ciddi 
takip etmeniz lazım, neye ihtiyaçları var, 
ne istiyorlar? Bu çok önemli KOBİ’ler 
için. 

Finans kaynaklarına erişimleri çok 
kısıtlı olacak muhtemelen önümüzdeki 
dönemde. Burada ciddi anlamda sorun 
yaşayacağımız için kaynaklara ulaşım 
anlamında, KOBİ’lere daha az verme eği-
liminde olacaklar. Küçük oldukları için 
geri ödemede becerilerinin düşük olduğu 
varsayılacak. O yüzden KOBİ’ler likit 
kalmaya çalışmalı. Borçla iş çevirmeme-
ye çalışacak şekilde yaşamaları gerekiyor.

Bu anlamda KOBİ’ler aslında holding-
lerden daha rahatlar. Holdingler bunu 
yapamaz, büyük oranda beceremeyecek. 
Ama KOBİ’ler bunu büyük oranda daha 
rahat yapabilir. Kısıtlayabilecekleri har-
camalar daha bellidir. O yüzden onlar 
daha çok likit kalmaya çalışıp borca gir-
meyecekler. 

En çok para harcayacakları şey belki 
fuarlar. Çünkü ne yapıldığını bilmek zo-
rundasınız; dünya nereye gidiyor? KO-
Bİ’lerin buna çok ihtiyacı var. Bunları 
yaptıktan sonra bence hiçbir KOBİ bat-
maz. Eğer ki bunları kendileri yapamı-
yorsa bir bilene danışmalılar.

Dünyanın verisini okuyabilmek için 
üniversiteye gitmek zorundasın. Üniver-
site-sanayi iş birliğini geliştirmeleri la-
zım. Çok sıkı çalışmaları lazım. Üniversi-
telerde neler olduğundan bihaberler. 

Üniversiteler de sanayiye gelmiyor. 
Ben oraya, zaman, enerji ve bilgi biriki-
miyle gidiyorsam onun karşılığını almak 
istiyor hoca. Hocanın gelmeme sebebi bi-
raz ondan. Bir de çok ilgi çekici bir şey 
olması lazım. Bana ilginç bir soruyla, viz-
yonla gel. “Ben fuarda şunu gördüm, onu 
üretebilir miyim?” diye gel. Basit konular 
gelince özellikle mühendisler de kaçıyor 
anladığım kadarıyla. Asıl problem belki 
onlardan kaynaklı. 

Türkiye ekonomisi tarihine baktığı-
mızda daha iyisini yapabilirdik. Kesinti-
ye uğratmasaydık, bugün çok daha iyi bir 
yerde olabilirdik.

KOBİ’lerin elbette gelişmesini isti-
yoruz, KOBİ’lere paranın dışında vizyo-
nu oluşturacak biri lazım. Bu da enerji, 
emek, uğraşmak demek. Biraz zaman 
harcamak KOBİ’yle demek. Burada yok. 
Devlet yok, özel sektör yok, üniversite 
de yok. O anlamda üniversiteler de belki 
suçlu. Ben öğrendiysem niye sana öğret-
medim? Orada biz eksiğiz. Herkesin kul-
landığı o küçük parçayı üreten kişi parayı 
kazanıyor. Bunun yeri KOBİ zaten hol-
ding değil. Çükü sen hayatın içindeysen, 
gençlerle berabersen, sürekli üretim ye-
rindeysen zaten biliyorsun kritik parçanın 
ne olduğunu.

Yerli ve milli üretim yapmak için ih-
tiyacımız olan tek şey; kendimize güven-
mek. Bizim her şeyimiz var. Paramız, 
insan gücümüz, eğitimimiz her şeyimiz 
var. Biz kendimize bunu yapabileceği-
mize inanmıyoruz. Gerçekten inanırsak, 
ben bunu yaparım dedin mi, destekte bu-
luyorsun yardımda buluyorsun, para da 
buluyorsun bütün bunları hepsi bizde var. 
Kendimize güvendiğimiz zaman, kendi 
ürünümüze de güveneceğiz. “Ben bunu 
yaparım.” diyeceğiz. Markların çıkması 
ise çok önemli. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Oya Safinaz Erdoğdu’yla 
gerçekleştirdiğimiz söyleşiye 
devam ediyoruz. Erdoğdu, “0’dan 
1’e atladıysak, 3’ten de 4’e atlarız. 
Bunu yapabilmek için KOBİ’miz var; 
küçük şirket yapabilir. Çünkü Sanayi 
4.0’ın yapısı çok esnek. Özgün üretim 
istiyoruz. KOBİ’lerin yapısı buna çok 
uygun.” diyor.

"Network çok önemli. Kümelenme 
sektördeki problemleri çözmekte ve sektör 
içi ilişkileri düzenlemekte çok önemli. 
Yöneticilere ulaşabilmek için tek firma 
aşağıda uğraşmaktansa kümelenmenin 
içinden ortak hareket etmek, 
ulaşabilirliğinizi, derdinizi anlatabilirliğinizi 
getiriyor. Ama Sanayi 4.0 çok daha 
bireysel ve çok daha networke bağlı. 
Bütün bunların hepsinin ortak çalışması 
gerekiyor. Aslında belki OSTİM bunu çok 
daha rahat da yapabilir."

Sanayi 4.0’la birlikte neler 
bekliyor bizi? Riskler nedir?
Riskler çok büyük. Sanayi 4.0 insana 
ihtiyaç duymayan bir yapı. Yapay zeka 
benim yaptığım her şeyi yapabiliyor. 
Ama benim bilgim ona yüklendiği için 
bunu yapabiliyor. Benim davranışla-
rımı algoritmasına aldığı için benimle 
ilgili her şeyi yapabiliyor. 

Bunu Amerikalıya uygularsın çünkü 
davranış biçimi birbirine çok ya-
kın. Batılıya uygularsın davranışları 
birbirine çok yakın. Ama bunu Türk’e 
uygulayamazsın. Biz burada 35 kişi 
olalım, en az bir tanesi herkesten 
farklı saçma sapan şeyler yapar. Do-
layısıyla bizde o sistem çalışmayacak. 
Çünkü biz o çalışmayacak olan adamı 
arıyoruz zaten. O noktada bir insana 
ihtiyacımız var. 

Sanayi 4.0’ın getirdiği robotik dav-
ranış biçimi var olan insanı limitliyor. 
Ama insanoğlunu insanoğlu yapan 
şey yaratıcı gücü. Gelecek hakkındaki 
inanılmaz düşünce yapısı. Onu limit-
leyemiyor. Onu taklit edebilmek için 
yapabilecekleri bir şey yok şu anda. 

Yeni sanayi sisteminde hala işimiz 
olmasını istiyorsak, gelecekle ilgili 
vizyon sunmak zorundayız. O zaman 
robotun yapamadığı bir şeyi yapıyor 
olacağız. O anlamda insana ihtiyaç 
var. Robot var olan durumu taklit ettiği 
için hep var olan durumda kalır. Ama 
ileriye geçebilmek için ileriyi düşü-
nen birisine ihtiyaç var. Robot hep o 
anlamda bir insana ihtiyaç duyacak. 
Ama o insan, onların sayısı çok az. 

Geride kaldıysak demek ki bir şeyi 
doğru yapamadık. Neyi doğru 
yapamadık? Bir kere bunu teşvikler-
le yaptık. Sorun finansman değildi. 
Sorun; vizyonu olan, geleceği gören 
insanlardı. Büyük bir fabrika yapmak 
istenildiği zaman engelledik. Niye 
engelliyorsun. Engelleme kocaman 
yapsın.

Sorun hiçbir zaman para değil, sorun 
her zaman üretim yapmak isteyen 
ve bunu yapabilecek beceriye sahip 
insan gücü. Biz sadece insana yatırım 
yapmamak için hep kenardan dolanı-
yoruz. Şimdi Ar-Ge’ye teşvik veriyo-
ruz. Hep parasal şeylerle konuşuyo-
ruz. Çünkü insana yatırım yaparsak 
bunun getirisi 15 sene sonra, kimse-
nin o kadar vakti yok. Oysa o vakti bir 
kere alsak bir daha hiçbir şeye ihtiyaç 
olmayacak zaten. 

Başarısız derken kastettiğimiz bugün 
biz Batı’yla aynı sanayileşme nok-
tasında değiliz noktasıysa, sebebi 
bizim her şeyi parasal problem olarak 
görüp, parayla çözmeye çalışmamız 
bence.
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OSTİM Vakfı tarafından titiz bir 
hazırlık sürecinin ardından ‘Sa-
nayinin Üniversitesi’ anlayışıyla 
yükseköğretime yeni bir soluk 

getirecek OSTİM Teknik Üniversitesi ülke 
geleceğinde etkin rol almayı hedefl iyor. 
OSTİM’in, güçlü üretim yeteneğiyle Türk 
sanayisine olan katkılarını bilim ve teknolo-
ji yetkinliğini artırarak sürdürecek üniversi-
tede hazırlıklar sürüyor.

Çalışanların da üniversitesi
Yapılanmasında öğrencilerinin yanı sıra 

çalışanlarında yaşam boyu öğrenme ve ge-
lişimlerini öncelikleri arasına alan OSTİM 
Teknik Üniversitesi ilk günden itibaren 
Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Mesleki 
ve Teknik Eğitim İş Edindirme ve Sertifi ka 
Merkezi, Sanayi Kütüphanesi gibi yapıla-
rıyla çalışan dünyasına da hizmet sunacak.

Uluslararası standartlarda eğitim imkânı
Kurumla ilgili bilgiler veren OSTİM 

Teknik Üniversitesi Vekil Rektör Prof. Dr. 
Taner Altunok, “Sanayinin üniversitesi ol-
mayı amaçlayan OSTİM Teknik Üniver-
sitesi, iş dünyası, sanayici, öğrenci, kamu 
ve toplum ile güçlü bir iş birliğini kurarak 
ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yet-
kinliğini artırmakta etkin rol almayı hedef-
lemektedir. Üniversitemiz; tasarım, en son 
imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler 
başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda 

öğrencilerine uluslararası standartlarda eği-
tim, araştırma, uygulama altyapı ve imkânı 
sunmaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Altunok, üniversitenin reka-
betçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve 
donanıma sahip; iş başında öğrenen, tasar-
layan, yapan, yaşatan, yenilikçi, yaratıcı, 
girişimci, mesleki yeterliliği kazanmak için 
çalışan, kültürel farkındalığı yüksek, insani 
değerleri özümsemiş, topluma faydalı me-
zunlar vererek Türkiye’nin geleceği için 
nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi prensip 
olarak belirlediğini ifade etti.

Prof. Dr. Taner Altunok, eğitim ve öğre-
tim faaliyetlerinin ana eksenini şu sözlerle 
açıkladı: “Üniversite-sanayi iş birliği teme-
linde patent, faydalı model, endüstriyel tasa-
rım, marka geliştirme kapasitesini artırmak, 
girişimcilik ve yenilik yapmak, ekonomik 
katkı ve ticarileşmeyi hedefl emek. Yeni 
kurulmamıza rağmen Ostim Teknopark’ın 
güçlü bir ortağı olarak, Ankara sanayisinin 
deneyimini de arkamıza alarak bu konudaki 
iddiamızı güçlü bir şekilde ortaya koyacağı-
mıza inanıyorum.”  

Prof. Dr. Altunok, “Özgün proje ve çö-
zümler üreterek, güçlü akademik kadrosu 
ile üretilen bilginin uygulamaya ve ticari-
leşmeye imkân vermesi için gerekli meka-
nizmaları geliştirerek bölgemiz ve ülkemi-
zin kalkınması için çalışacağız.” vurgusunu 
yaptı. 

ÜRETİMİN     KALBİ     OSTİM'DE
ÜRETİM     VE     YAŞAMIN     İÇİNDE 
BİR     GELECEK    tasarımı

OSTİM Eğitim, Araştırma, Geliştirme, 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı 
(OSTİM Vakfı) tarafından başvurusu 
yapılarak 1 Temmuz 2017 tarihli Kanun 
kapsamında kuruluşu resmileşen 
OSTİM Teknik Üniversitesi, 2019-2020 
eğitim öğretim yılında öğrenci kabul 
etmeye hazırlanıyor. 

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Orhan Aydın, 
“Uygulamaya ve üretime yatkın, ülke 
ve sanayinin beklentilerine cevap 
verebilecek nitelikli çalışanları, 
üreticilerle birlikte yetiştireceğiz.  
Üniversitede güncel ve öğrencinin 
sürekli kullanımına açık laboratuvarlar 
ve atölyeler hedefliyoruz. Asıl 
laboratuvarımız ve kampüsümüz 
OSTİM ve Ankara'nın tüm işletmeleri 
olacaktır.” dedi.

Vekil Rektör Prof. Dr. Taner Altunok 
da, “Üniversitemiz, tasarım ve en 
son imalat sistemleri ve yenilikçi 
teknolojiler başta olmak üzere eğitim 
verdiği alanlarda öğrencilerine 
uluslararası standartlarda eğitim, 
araştırma, uygulama altyapı ve 
imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimizin 
üniversitemize başladıkları günden 
itibaren kendilerini iş dünyasının 
bir parçası olarak hissetmelerini ve 
eğitimlerini iş dünyasına adaptasyon 
süreci olarak geçirmelerini 
sağlayacağız” açıklamasında bulundu. 

KAMPÜSÜMÜZ OSTİM

Tasarlayan, üreten, 
sorun çözen, girişimci bireyler 
‘işe buradan başlayacak’

Prof. Dr. Taner Altunok, 
"Üniversitemiz; 
tasarım, en son imalat 
sistemleri ve yenilikçi 
teknolojiler başta olmak 
üzere eğitim verdiği 
alanlarda öğrencilerine 
uluslararası 
standartlarda eğitim, 
araştırma, uygulama 
altyapı ve imkânı 
sunmaktadır.” dedi.

Tasarım (Yenilikçi düşünme, çok 
boyutlu düşünme)

Algoritma ve kodlama (CIT, 
bilgi işlem) ve bulut bilişim  (Veri 
tabanı analizi)

Proje/süreç kurgulama ve 
yönetimi

Ar-Ge ve inovasyon: Fikirden 
ürüne süreç (Patent, marka, 
lisans)

Girişimcilik, liderlik ve yeniliğe 
yatkınlık

İş dünyasına hazırlık

Bir kurum olarak işletme ve 
sanayinin dönüşüm tarihi ve 
yerel/ulusal kalkınma ile ilişkisi 
(Sanayileşme ve kalkınmada il, 
bölge ve ülke vizyonu)

Çevresel sürdürülebilirlik ve 
sürdürülebilir kalkınma

Dijital medya, iletişim tasarımı ve 
içerik üretme

Kalite güvencesi

Mühendislik Fakültesi: 
Makine Mühendisliği, Elektrik 
Elektronik Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi: İşletme

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 
Mimarlık, Endüstri Ürünleri 
Tasarımı

Meslek Yüksekokulu: Makine, 
Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve 
Otomasyon, Mekatronik, Medya 
ve İletişim, Lojistik ve Tedarik 
Zinciri

Enstitüler: 
Sosyal 
Bilimler 
Enstitüsü, 
Fen Bilimleri 
Enstitüsü

Yabancı Dil 
Hazırlık: Dil 
Okulu

TEMATİK 
KONSEPTLER 

AKADEMİK 
BİRİMLER
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OSTİM Teknik Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Orhan Ay-
dın, ülke ve insanlık sorunlarına 

odaklanmış, yaşanabilir bir dünya için 
çalışan bir üniversite olmayı ve donanı-
mını bu amaçlar için sarf eden sorumlu-
luk bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi 
hedefl ediklerini belirtti. Aydın, öğrenci-
lerin baştan itibaren büyük üretim pro-
jelerinin bir parçası olarak eğitimlerine 
başlayacaklarını dile getirdi.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 
hedefl eri ve çalışma alanlarıyla ilgili 
bilgiler veren Aydın şunları kaydetti: 
“Uygulamaya ve üretime yatkın, ülke ve 
sanayinin beklentilerine cevap verebile-
cek nitelikli çalışanları, üreticilerle bir-
likte yetiştireceğiz.  Üniversitede, güncel 
ve öğrencinin sürekli kullanımına açık 
laboratuvarlar ve atölyeler hedefl iyoruz. 
Asıl laboratuvarımız ve kampüsümüz, 
OSTİM ve Ankara'nın tüm işletmeleri 
olacak. Ekonomi dünyasının ihtiyaçları 
ve deneyimi eğitimin tam merkezinde 
olacak.” 

Yerli ve milli üretimin önemine temas 
eden Aydın, "Kümelenme ve kalkınma 
faaliyetlerimizin odağında da bu var. 
Yerli ve milli üretim yapılması için yü-
rüttüğümüz projeler bulunuyor. Üniver-
siteyi de bu işin içine katacağız. Burası 
bizim tamamlayıcı bir çatımız olacak. 
Üniversite sanayicilerin bir okulu. Eği-
tim sadece üniversitenin içinde olsun is-
temiyoruz. Sanayicilerimiz ihtiyaçlarını 
ve beklentilerini tanımlasınlar, öğrenci-
lerin eğitim, staj ve projelerinde olayın 
içinde olsunlar. Bunu birlikte planlaya-
lım, sonra da bunun çıktısını beraber gö-
relim. Beklentilerin hepsine cevap veren 

bir yapı oluşturuyoruz. OSTİM Teknik 
Üniversitesi öğrencisi olmak; tasarla-
yan, üreten, araştıran, geliştiren ve gele-
cek tasarımına imza atma kararlığını ta-
şıyan kalkınma gönüllüsü olma idealinin 
önemli bir adımıdır." mesajını verdi.

“Ekonomi dünyasının 
ihtiyaçları ve deneyimi

eğitimin tam merkezinde olacak” 1993 yılında, OSTİM başta 
olmak üzere bölgemiz ve 
ülkemiz işletmelerinin 

yönetim, üretim, yenilikçilik 
ve teknolojik kabiliyetlerinin 
arttırılması için, eğitim, araş-
tırma, geliştirme, yenilikçilik, 
girişimcilik ve iş birliği ekosis-
temini oluşturmak; üyeleri arasın-
da ekonomik ve içtimai yardımlaşmayı 
gerçekleştirmek; OSTİM’in maddi ve 
manevi emanetlerinin ve bu amaç doğ-
rultusunda kurulmuş ve kurulacak olan 
organizasyonların sürdürülebilirliğini te-
min etmek amacıyla kurulan OSTİM Vak-
fı bugün sektörlerin ve beşeri sermaye-
nin gelişimine yönelik kapsayıcı kurum 
ve projeleriyle tüm ülke ekonomisine 
hizmet ediyor. 

OSTİM Vakfı, amaçları çerçevesinde 
kendi iştirakleri olarak kurduğu OSTİM 
Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., 
ODTÜ-OSTİM Teknokent, Ostim Tek-
nopark, OSTİM Proje Gelişim A.Ş. gibi 
kuruluşları aracılığıyla ve OSTİM OSB, 
OSTİM kümelenmeleri ve diğer bölgesel 
kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde 
amaç ve faaliyetlerini gerçekleştiriyor. 

Daima yaşayacak
OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz 
Karaosmanoğlu, “1967 yılın-
da temelleri atılan OSTİM’in  
50’inci yılını Ostim Teknopark 
ve OSTİM Teknik Üniversitesi 

ile taçlandırdığımız için gurur-
luyuz.” diyerek elli yıllık OSTİM 

deneyimini, entelektüel, kültürel, 
manevi ve maddi emanetlerini teknopark 
ve üniversite gibi topluma mal olmuş, 
daima yaşayacak ve hizmet edecek iki 
sürdürebilir yapıya dönüştürdüklerini ifa-
de etti. 
Dünyadaki yeni iş modellerinin çok daha 
kapsamlı ve disiplinler arası yapılanma-
ları gerektirdiğini kaydeden Karaosma-
noğlu, “Vakfımız, günümüz ve geleceğin, 
gelişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 
yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimci-
lik, sektörel ve bölgesel kalkınma model-
leri gibi faaliyetlerinin bilimsel, kurumsal 
bir yapı içinde yürütmek, daha rekabetçi 
ve sürdürülebilir olacağı düşüncesi ve 
ülkemizin bilim ve teknoloji yetkinliğinin 
artırılmasında etkin ve özgün bir kurum 
oluşturmak hedefiyle OSTİM Teknik 
Üniversitesi’ni kurma kararı aldı. Vakıf ve 
kalkınma hedeflerinin yeni emanetçisi 
üniversitemiz ve teknoparkımızdır.” dedi.

Orhan Aydın, "Üniversite sanayicilerin bir 
okulu. Eğitim sadece üniversitenin içinde olsun 
istemiyoruz. Sanayicilerimiz ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini tanımlasınlar, öğrencilerin eğitim, 
staj ve projelerinde olayın içinde olsunlar. Bunu 
birlikte planlayalım, sonra da bunun çıktısını 
beraber görelim. Beklentilerin hepsine cevap 
veren bir yapı oluşturuyoruz." dedi.

VİZYON: SANAYİNİN ÜNİVERSİTESİ OLMAK

İş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği

Tasarım, ileri imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler: Öğrencilerine uluslararası 
standartlarda eğitim, araştırma ve uygulama ve altyapı imkânı

Rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip; tasarlayan, yapan, 
yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek ve insani değerleri 
özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar

Bölge ve ülke kalkınması için sorumluluk alan; çevresel sürdürülebilirlik ve 
sürdürülebilir kalkınma

Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin artırılmasında etkin rol 
oynayan, özgün proje ve çözümler

YENİ NESİL 
ÜNİVERSİTENİN 

AMAÇLARI

Beceri yönelimli 
olma ve 

mesleki yeterlik 
kazandırmaya 

öncelik vermek

Ana eksene 
ekonomik katkıyı ve 
ticarileşmeyi almak

Sosyal 
sorumluluğu ve 

kültürel farkındalığı 
yüksek mezunlar 

vermek

Araştırmacı yayın 
felsefesini temel 

almak

Üniversitenin tüm 
yeterliliklerinin, 

yeterlilikler ulusal 
veri tabanında yer 
almasını sağlamak

Bilgi üretiminde 
proje, araştırma, 

uygulama ve 
ticarileşmeye imkân 

vermek

Sanayi ile iş birliği 
temelinde etkin 

araçlar/mekanizmalar 
oluşturmak ve işletmek

Öğrenen 
merkezli

olmak

Süreçlere 
paydaşların aktif 

katılımını sağlamak

İş başında 
öğrenme 
esasına 

dayanmak

Toplam 27.800 m2 alan

Sanayinin merkezinde

Üretimle iç içe

Metro istasyonunun yanı başında

Ostim Teknopark binası ile yan yana

Yerleşim bölgelerine çok yakın

36 adet laboratuvar

Derslikler 

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

İdari ve akademik ofisler

Kütüphane

Fitnes salonu

Yemek salonu

Sosyal alanlar

www.ostimteknik.edu.tr

OSTİM MİRASININ EMANETÇİSİ
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Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
Ankara özelindeki Bölgesel 
Yenilik Stratejisi kapsamında 
belirlenen 5 sektörden biri iş ve 

inşaat makineleri. Çalışma, sektörün re-
kabetçiliğinin artırılması ve yapılabilecek 
iyileştirmeleri tespit etmeyi amaçlıyor. 

OSTİM’deki toplantıya; İŞİM, İM-
DER, MAKFED, İMMB, ARÜSDER 
gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarının 
Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, makine üreticileri, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara 
Kalkınma Ajansı temsilcileri katılarak 
sektörü alt başlıkları ve ürün gruplarında 

inceledi, rekabetçi yönleri tartıştı.

Kazıcı ve Kazıcı Yükleyici Grubu: Ulu-
sal anlamda yerli üreticilerimiz rekabetçi 
durumda fakat teknoloji konusunda daha 
yenilikçi olma yolunda adım atılmalı.  
Kazıcı ve Kazıcı Yükleyici Grubu üretim 
ölçeği olarak küresel rakiplere göre zayıf. 
Üretim ölçeğinden kaynaklanan maliyet-
lerden dolayı rekabet gücü etkileniyor. 
Kritik bileşenlerin ülkemizde üreticisi 
yok. Bu da dışa bağımlılığı, maliyeti ve 
güveni etkiliyor. Aktarma organları, şan-
zıman ve motor gibi katma değeri yüksek 
ürünleri üretmek rekabet avantajını artırır.

Kırma Eleme ve Beton Santralleri: Bu 
alanda Çin hariç tüm dünya ile rekabet 
ediliyor. Türk ürünleri Çin ürünlerine 
karşı birçok ülkede tercih ediliyor. Ayrıca 
Çin’e göre lojistik avantajı var. Burada da 
teknoloji ve ürün geliştirmek şart. Kırma 
Eleme konusunda dünyadaki üç büyük 
firma, Ankara’daki temsilciliklerinden 
Orta Doğu projelerini yönetiyorlar. Do-
layısıyla kırma eleme sektöründe Ankara 
çok büyük fırsatlara sahip.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin bü-
yük çoğunluğu Ankara’da ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bu konuda önemli 
destekler sağlıyor. Makine sektörünün kg 
fiyatı 6 Dolar. İthal edilen makinaların kg 
fiyatı 18 Dolar. Makine sektörü imalat sa-
nayinden daha hızlı büyüyor. Ankara’da 
aktörlere ortak iş yapma yaklaşımları ko-
nusunda hizmet verecek merkezler kuru-
lup somut sonuçlar hedeflenmeli. Burada 
katma değeri yüksek ürünleri üretmek re-
kabet avantajını artırır.

Yurt Dışı Projelerde Kullanılan Maki-
neler: Özellikle yurtdışı projeler yürüten 
taahhüt firmalarının yerli makineleri yurt 
dışındaki projelerinde kullanmaları sektö-
re önemli bir ivme kazandırır. Türk müte-
ahhitlerinin yerli iş makinelerini yurt dı-

şına götürebilmesine imkân veren destek 
mekanizmalarının oluşturulması sektörün 
gelişimine katkı sağlar.

Yurt dışında iş yapan Türk müteahhit-
lerinin yerli iş makinası imalatçısından 
alarak yurtdışına çıkarttığı iş makinele-
rini proje bitiminde Türkiye’ye getirmesi 
durumunda ikinci el işlemi görmemeli. 
Türkiye’ye girişi kolaylaştıracak modeli 
geliştirilmeli.  

KDV Alacakları ve Finansman Des-
tekleri: Kullanıcıların ve üreticilerin fay-
dasına çalıştırılacak bir finansal destek 
mekanizması sektörde pazar daralması-
nın önüne geçecektir. İş makinesi imalat-
çısının ve alıcı firmaların devletten KDV 
alacakları var. Bu alacaklar yerli imalat iş 
makine ve ekipman alımında finans kay-
nağı olarak kullanılabilir ve düşük mali-
yetli krediler ile imalatçı ve alıcı firmayı 
birlikte destekleyen modeller oluşturu-
labilir. Küresel rakipler farklı finansman 
seçenekleri sunabiliyor. İhracata yönelik 
devlet teşvikleri ve Eximbank destekleri 
artırılmalı.

Farklı Sektörlerle Teknolojik Etkile-
şim: İş makineleri, savunma sanayii, ta-
rım makineleri, enerji sektörü ve otomo-
tiv birbirleriyle ilişkili sektörler. Bunlar 
arasında teknoloji transferleri ve iş birlik-
leri de yapılarak rekabet gücü artırılabi-
lir. Sektörel kuruluşların, birlikte hareket 
etmesi; özellikle teknik eğitim, test ve 
belgelendirme konusunda desteklenmesi 
gerekiyor.  

Şantiyelerde çalışan makinelerin diji-
talleşmesi, birbirleriyle etkileşimi yakın 
zamanda zaruri hale gerekiyor. Bunun 
için gerekli destek mekanizmalarından 
faydalanılıp hızlı şekilde yerli ürünlerde 
dijitalleşme sağlamalı.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
sürdürdüğü Bölgesel Yenilik 
Stratejisi Toplantısı’nda iş makineleri 
sektörünün önde gelen isimleri ve sivil 
toplum kuruluşu yöneticileri,  İş ve 
İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) 
ev sahipliğinde OSTİM’de bir araya 
geldi.

Teknoloji, finans, hizmetler ve devlet 
destekleri ve uluslararası rekabet 
konularının öne çıktığı toplantıda; 
köklü markalara sahip olunduğu, 
kalitede uluslararası rakiplerden 
eksiğin bulunmadığı ifade edildi. 
Bununla beraber alternatif destek 
modellerinin sektörün gücünü 
pekiştireceği vurgulandı. 

Uluslararası rekabet için 
her aşamada iş birliği 

İş makineleri sektörü OSTİM’de masaya yatırıldı

Kalitede
Standardizasyon
Uluslararası pazarda ülkemizde 
imal edilmiş uygun olmayan 
makine ve bileşenleriyle karşılaşı-
labiliyor. Bu ürünler Türk marka-
larına ve marka güvenilirliğine za-
rar veriyor. Teknolojik ilerlemenin 
ve kalitelinin önündeki en büyük 
engel haksız rekabet. Yetkili 
kurumlar tarafından ihracatın her 
aşamasında piyasa gözetim ve 
denetimi yapılmalı, ihracata konu 
ürünler rekabet gücü kazandırıcı 
çalışma ve düzenlemeleri üze-
rinde taşımalı. ‘Türk İş Makinesi’ 
markasının bütün dünyada 
güçlendirilmesi için yurt içinde 
ve ihracatta üretilen makinelerin 
uygunluk kontrolleri yapılmalı. 
Üretici firmaların regülasyonlara 
uymaları sağlanmalı.

Satış Sonrası Hizmetler 
Satış sonrası hizmetleri açısın-
dan dünyada belirli bölgelerde 
hizmetler var ama hala her yerde 
bu hizmet sunulamıyor. Sektö-
rün eksik olduğu satış sonrası 
hizmetler ve eğitim gibi başlık-
larda yatırımlar sektörü dünya 
pazarında daha rekabetçi kılar. 
Yurtdışında hizmetler yapan Türk 
taahhüt firmalarından satış son-
rası hizmetler için destek alınabi-
lir. Yurt dışında servis hizmetleri 
için bölgelerde üretici firmalarca 
ortak bir yapı oluşturulup Türk 
İş Makinalarının rekabet gücü 
desteklenebilir. 

Kümelenme ile böyle bir model 
oluşturulabilir.

OSTİM’deki toplantıya; İŞİM, İMDER, MAKFED, 
İMMB, ARÜSDER gibi kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının Yönetim Kurulu Başkanları ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, makine üreticileri, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara 
Kalkınma Ajansı temsilcileri katılarak sektörü alt 
başlıkları ve ürün gruplarında inceledi, rekabetçi 
yönleri tartıştı.

Toplantıda; iş makineleri, savunma sanayii, 
tarım makineleri, enerji sektörü ve otomotiv 
birbirleriyle ilişkili sektörler olduğu belirtilerek, 
bu sektörlerin arasında teknoloji transferleri 
ve iş birlikleri yapılarak rekabet gücünün  
artırılabileceği görüşü dile getirildi.

2017 yılında Türkiye’nin makine ihracatı 
14,8 milyar dolar olarak kaydedildi. 
Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 
ilk 20 ülke listesindeki Almanya’ya 
2016 yılında 2,1 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirilirken 2017 yılında bu rakam 
yüzde 6,9 artışla 2,2 milyar dolar oldu. 
Kaynak: www.moment-expo.com
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ATO, 1 Ocak 2018 tarihinden önce 
kayıt olan ve yükümlülüklerini 
düzenli olarak yerine getiren Oda 

üyelerine, 2019 yılında işletme başına (tü-
zel ve gerçek kişiler) 100 bin TL teminatlı 
ferdi kaza sigorta hizmeti sağlayacak.

İstenmeyen kazaların ATO üyeleri 
yanında fi rmaları ve aileleri açısından 
doğurabileceği olumsuz etkileri azaltmak 
amacıyla hazırlanan ferdi kaza sigorta 
hizmetine ilişkin poliçe; 365 gün ve 24 
saat boyunca iş yerinde, yolda, evde ve 
dünyanın her yerinde (istisna ülkeler ha-
riç) ortaya çıkabilecek riskler için geçerli 
olacak.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 
Baran, ATO’nun üyelerine yaptığı ferdi 
kaza sigortasının 100 bin TL’lik teminat 
içerdiğini bildirerek, bu destekten 1 Ocak 

2018 tarihinde önce kurulan, faal ve üye-
lik yükümlülüklerini yerine getiren üye-
lerin yararlanabileceğini söyledi. Üyelik 
yükümlülüklerini yerine getirerek sigor-
tadan yararlanmak için de 31 Ocak 2019 
tarihine kadar süre tanıdıklarını kaydeden 
Baran, “Bu destekle üyelik yükümlülük-
lerini zamanında ve eksiksiz yerine geti-
ren üyelerimizi ödüllendirmiş olacağız.” 
açıklamasını yaptı.

Bilgilerin güncellemesi gerekiyor
Sigorta poliçesinin, standart poliçe 

risklerinin yanı sıra deprem, yangın, sel, 
terör, suda boğulma, bisiklet ve motosik-
let kazası gibi ek teminatları da içerdiğini 
ifade eden Baran, şunları söyledi: “Sigor-
ta poliçelerinin geçerli olması için üye-
lerimizin Ankara Ticaret Odası internet 

sitesine girerek, bilgilerini güncellemesi 
gerekiyor. Kaza ya da vefat durumunda 
üye ya da varisleri Odamıza başvuruda 
bulunarak işlemlerini başlatabilecek.”

Generali Sigorta Genel Müdür Yar-
dımcısı Seydi Demir de, hayatın olağan 
akışında güzellikler olduğu kadar kötü 
sürprizler de olduğunu belirterek, “Güçlü 
ve köklü geleneklere sahip ve başlamış 
olduğu girişimlerle her zaman öncülük 
eden Ankara Ticaret Odası, başlatmış 
olduğu bu projeyle hayatın kötü sürpriz-
lerinde üyelerinin geleceğini Generali Si-
gorta ile güvence altına almış oldu.” dedi.

Ferdi kaza sigortası uygulamasına 
göre; üyeler herhangi bir kaza geçirme-
leri durumunda, Ankara Ticaret Odası 
tarafından yaptırılan sigorta poliçesin-
den yararlanabilecek. Şahıs kuruluşla-
rında fi rma sahibi; limited, kollektif ve 
komandit şirketlerde ise şirket ortakları 
eşit oranda bu haktan yararlanabilecek. 
Anonim şirketlerinde ise yönetim kurulu 
üyeleri poliçeden eşit oranda yararlanma 
hakkına sahip olacak.

Finansman giderlerinin tavan yaptığı 
günümüz ticaretinde, işletmelerin 
düşürmeleri gereken en büyük gi-

der kaleminin başında bankalara ödenen 
fi nansman giderleri geliyor. Firmaların 
fi nansmana ulaşmalarındaki günlük ge-
cikmelerin dahi hesaplandığı şu günlerde, 
KDV iadesi talebinde bulunan fi rmaların 
artırımlı teminat mektubu ile KDV ia-
delerini 5 iş günü içerisinde alabilmeleri 
ile ilgili düzenleme yürürlüğe girmiş ve 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 
Tebliği’nin Artırımlı Teminat Uygulama-
sı başlıklı kısmında ayrıntılı açıklanıyor. 

Artırımlı Teminat Uygulamasından 
faydalanan mükellefl er, vergi dairesin-

den talep ettikleri KDV iadesinin yüzde 
%120’si tutarında teminat mektubunu ib-
raz etmeleri halinde KDV iade işlemi 5 
işgünü içerisinde gerçekleşiyor.

KDV İadesi için gerekli yüzde 
%120’lik tutardaki teminat mektubunun 
bankalardan alınması aşamasında fi rma-
lar sıkıntı yaşıyor ve bazı durumlarda 
kredi limitlerindeki yetersizlikten dolayı 
yüzde %120 oranında teminat mektubu 
alınamıyor.  

Ancak KDV iadesi için gerekli temi-
nat mektubunu %50 oranında azaltacak 
bir formül var: İndirimli Teminat Uygu-
lama Sistemi (İTUS) Sertifi kası. Gerekli 
şartları yerine getiren mükellefl er vergi 
dairesine İTUS Sertifi kası için başvuru-
da bulunacak ve İTUS SERTİFİKASI’nı 
aldıktan sonra vergi dairelerine KDV 
iadesinin yüzde %120’si oranında değil 
%60’ı oranında teminat mektubu suna-
caklar. Böylece bankalara ödenecek temi-
nat mektubu masrafı yarı yarıya yani % 
50 oranında azalmış olacak.

İTUS Sertifi kası’nı elde etmek için 
gerekli şartlar KDV Genel Uygulama 
Tebliği’nde ayrıntılı olarak açıklanıyor. 

Şartları taşıyan mükellefl er için İTUS 
Sertifi kası vergi daireleri tarafından baş-
vuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
veriliyor. 

Genel şartlar
• Defter ve belge ibrazından imtina edil-

memiş olması.
• Beyanname verme yükümlülüklerine 

uyulmuş olması.
• SMİYB kullanma veya düzenlemeden 

dolayı özel esaslara tabi olunmaması.
• Cari yıl da dahil olmak üzere son iki 

yıl YMM Tam Tastik Sözleşmesi ya-
pılmış olması.

• Sertifi ka başvurusundan önceki, iade 
talebinin bulunduğu birbirini izleyen 
son beş vergilendirme dönemi itibarıy-
la haklarında yazılmış YMM ve/veya 
vergi inceleme raporlarının olumlu ol-
ması.

İmalatçı ve ihracatçılar için 
özel şartlar
• İmalatçı ve ihracatılar için ödenmiş 

sermayenin 100.000 TL olması.
• Kapasite Raporunun bulunması ve 20 

kişilik üretim elemanının bulunması.

Halit Küçükçelik
Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

Güney Kore kilit sektörlere odaklandı
Güney Kore Sanayi Bakanlığı, araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri genişletilerek 
ülkenin kilit sanayi sektörlerinin rekabet 
gücünün yükseltileceği ekranlar ve 
şarj edilebilir piller gibi kilit ihracat 
sektörlerinde yatırım teşviklerinin 
artırılacağını açıkladı. Diğer taraftan, 
şirketler, eyalet hükümetleri ve akademi 
arasındaki sinerji artırılarak 2022 yılına 
kadar 30.000 akıllı fabrika ve 10 akıllı 
sanayi bölgesi oluşturulacak. Fikri 
mülkiyet haklarının korunması ve yabancı 
ülkelere teknoloji sızıntısının önlenmesi 
için yeni tedbirler alınacak.

Bilgi teknolojilerinin rekabetteki rolü
Avrupa’da 2 milyon işletmeyi kapsayan 
imalat sanayi, kıta ekonomisinin güçlü 
bir unsurunu oluşturuyor. Avrupa'nın 
rekabet gücü, imalat sanayinin bilgi ve 
iletişim teknolojisindeki son gelişmeleri 
kullanarak yüksek kaliteli yenilikçi ürünler 
sunma yeteneğine büyük ölçüde bağlı. 
İmalat sanayi, Avrupa GSYİH'nin yüzde 
16’sını oluşturuyor. Bu sektör, özel 
sektör Ar-Ge harcamalarının yüzde 
64’ünden ve Avrupa'daki inovasyon 
harcamalarının yüzde 49'undan sorumlu.  
Üretim zinciri boyunca uygulanan bilgi 
ve iletişim teknolojisi tabanlı çözümler, 
süreçlerin daha verimli hale getirilmesine 
yardımcı olurken, pazar değişikliklerine 
esnek tepki vermeyi mümkün kılıyor.

Çin 5G testlerine başladı
Çin, Fangshan Bölgesinde 5G hücre 
kuleleriyle 6 millik (10 kilometre) bir 
alan oluşturdu. Eylül 2018'den beri, 
şirketler otonom araçlar ve çevreleri 
arasındaki kablosuz iletişimi test etmek 
için söz konusu bağlantıyı kullanıyorlar. 
4G'den 100 kat daha yüksek hızlara 
ulaşmak için tamamen yeni bir kablosuz 
altyapı kullanılan 5G teknolojisi, 
işlemsel gecikmeleri tamamen ortadan 
kaldırmayı hedefliyor. Söz konusu 
teknolojinin, milyarlarca makineyi, cihazı 
ve sensörü, düşük maliyetle bağlamak 
için tasarlandığından, aynı zamanda 
şeylerin internetini de teşvik edeceği 
düşünülüyor.

KISA KISA

İTUS Sertifikası
KDV iadesi alan firmaların 

teminat mektubu 
masrafını %50 azaltma 

formülü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Türkiye’de bir ilke imza atarak, 160 bin üyesini 
yaşanacak kazalara karşı, ferdi kaza sigortası ile sigortaladı. 

160 bin üyeye 
ferdi kaza sigortası

Ferdi kaza sigortası hizmetinden 1 Ocak 
2018 tarihinden önce kurulan ve üyelik 
yükümlülüklerini yerine getiren -geçmiş yıllara ait 
aidat borcu bulunmayan- üyeler yararlanabilirken, 
borcu olan üyeler ise 31 Ocak 2019 tarihine 
kadar bilgilerini güncelleyip, aidat borcunu 
ödemeleri durumunda aynı hakkı elde edecek.
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Türkiye’nin ham çelik üretimi, 
Ocak-Kasım döneminde ham 
çelik üretimi yüzde 0.5 oranında 
artışla, geçtiğimiz yılın aynı dö-

nemindeki 34.3 milyon tondan 34.4 mil-
yon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden 
(TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham 
çelik üretimi Kasım ayında 2017 yılının 
aynı ayına kıyasla yüzde 2.1, Ekim ayı-
na kıyasla ise yüzde 0.7 oranında azalışla 
3.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 
Kasım ayında elektrik ark ocaklı tesis-
lerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 4.7 azalırken, entegre te-
sislerin üretimleri yüzde 4.3 arttı.

Yılın on bir aylık döneminde, elektrik 
ark ocaklı tesisler yüzde 0.9 oranında ar-
tışla 23.9 milyon ton, entegre tesisler ise, 
yüzde 0.5 azalışla 10.5 milyon ton ham 
çelik üretimi yaptı. Ocak-Kasım döne-
minde Türkiye’nin kütük üretimi, geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde  
2.8 oranında azalışla, 22.9 milyon tona 
inerken, slab üretimi, yüzde 7.8 artışla 
11.5 milyon ton seviyesine yükseldi.

TÇÜD, 2018 yılının Ekim ayında, 
nihai mamul çelik tüketiminin ise 2017 
yılının aynı ayına kıyasla yüzde 45,7 aza-
lışla, 1.9 milyon ton olarak gerçekleşir-
ken, yılın ilk on ayı itibariyle de yüzde 
9,3 azalarak 27.3 milyon ton olduğunu 
bildirdi. 

“İthalatın artmasından endişe 
duyuyoruz”

TÇÜD, ABD ve AB’nin uygulamaya 
aktardığı koruma tedbirleri sonrasında, 
ihracatta elde edilen başarıda, kur avan-
tajının yanında, belirli bölgelere sıkışma-
yan, esnek pazarlama politikasının etkili 
olduğunu belirtti. Dernek, son dönem-
lerde Çin’in ve ülkemizin komşusu olan 
ülkelerin piyasalardaki yoğun baskısının, 
girdi maliyetleri ile nihai ürün fiyatları 
arasındaki marjların önemli ölçüde daral-
masına yol açtığını kaydetti.

Dernek, “Bu durumun üretimde düşü-
şe sebebiyet vererek önümüzdeki aylar-
da, ihracattaki artışın yavaşlamasına ve 
ithalatın yeniden artmasına yol açmasın-
dan endişe duyulmaktadır. Bu yönü ile 

yurt içi girdi tedarikine öncelik verecek 
politikaların uygulamaya aktarılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır.” değerlendirme-
sini yaptı.

Dış ticaret

Çelik ürünleri ihracatı yılın ilk on ayı 
itibariyle yüzde 9,3 azalarak 27.3 mil-
yon ton oldu. 2.3 milyon ton, değerde ise 
yüzde 51,2 artışla 1.7 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ise 
2017 yılının aynı dönemine nispetle ih-
racat miktar itibariyle yüzde 16,4 artışla 
17.4 milyon ton, değer itibariyle yüzde 
32,2 artışla 14.2 milyar dolar seviyesine 
çıktı.

Ekim ayı ithalatı, 2017 yılının aynı 
ayına göre, miktar yönünden yüzde  47,8 
azalışla 867 bin ton, değerde yüzde  30 
azalışla 897 milyon dolar seviyesinde 
kaldı. 2018 yılının ilk on ayında ise itha-
lat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
miktar yönünden yüzde 5,1 azalışla 12.8 
milyon ton, değer yönünden yüzde 11,5 
artışla 11.2 milyar dolar mertebesinde. 

İlk 10 ayda ithalat yüzde 5,1 azalır-
ken, ihracatın yüzde 16,4 artması saye-
sinde, 2017 yılının Ocak-Ekim döne-
minde yüzde 107 olan ihracatın ithalatı 
karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde 
yüzde 126 seviyesine yükseldi.

İthalat endişesi
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Çin’in ve ülkemizin komşusu olan 
ülkelerin piyasalardaki yoğun baskısının, girdi maliyetleri ile nihai ürün fiyatları 
arasındaki marjların önemli ölçüde daralmasına yol açtığını kaydederek, bu 
durumun ithalatın artmasına yol açmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
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“Avrupa er meydanında 
kafa tutmaya başladık”

İş ve İnşaat Makineleri Kümesi 4’üncü 
Genel Kurulu’nda konuşan OSTİM Baş-
kanı Orhan Aydın, kümelenmenin geliş-
miş ülkelerin kullandığı bir kalkınma mo-
deli olduğunu söyledi. Kümelenmenin, 
rekabetle iş birliğinin bir arada yürüme-
sini sağladığını belirten Aydın, İŞİM’in 
bir başarı hikâyesi yazdığını, bunu diğer 
bölgelere yaymayı da kendilerine bir gö-
rev olarak edindiklerini belirtti. İŞİM’in 
Avrupa’da er meydanına çıkıp oradaki 
kümelerle yarışabildiğini söyleyen Ay-
dın, oradaki kümelere de “Biz sizden 
daha iyi yapabiliyoruz diyebiliyorlar.” 
ifadelerini kullandı.

“İthal girdi kullanmadan ihracat 
yapamıyoruz”

Ankara’nın memur ve öğrenci şehri 
olmaktan çıkarak üretim şehrine dönüş-
meye başladığını belirten Anadolu OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay, bunma karşılık Türkiye’de ithal 
girdi kullanılmadan ihracat yapılamadı-
ğını bildirdi. “Oysa tükettiğimiz her şeyi 
üretebilecek güçteyiz, yerli üretim şartıy-
la.” diyen Tuncay, ancak yerli üretimin 
tüketilmesi konusunda endişeleri bulun-
duğunu anlattı. Üretmeyen bir toplumun 
kalkınmasının mümkün olmadığına işaret 
eden Tuncay, üretime kooperatif olarak 
başlayan OSTİM’in, ardından OSB ha-
line geldiğini ifade etti. Hüseyin Kutsi 
Tuncay, üretim sektörünün taksici veya 
dolmuşçular kadar örgütlü olmamasından 
yakındı. 

“Makine sektörü 77 milyar liralık 
katma değer üretti”

Makine İmalat Sanayi Dernekleri Fe-
derasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri 
Zühtü Bakır, makine imalat sanayinin 
2017 yılında 77 milyar liralık üretimle 15 
milyar liralık katma değer oluşturduğunu 
söyledi.

Bu yıl 15 milyar dolarlık ihracat yapıl-
masına karşın, ihracatın ithalatı karşılama 
oranının yüzde 59 seviyesinde olduğunu 
kaydeden Bakır, “Ülkemiz zenginleştik-
çe daha çok makineye ihtiyacımız var, 
imal edemezsek ithal etmek zorundayız” 
diye konuştu. Zühtü Bakır, Güney Kore, 
İtalya, Tayvan gibi ülkelerde yaptıkları 
incelemede kümelenme modeline önem 

verildiğini gördüklerini söylerken, kü-
melenmelerin yarışa sokulmadan mevcut 
halleriyle tespit edilerek, oldukları yerde 
desteklenmesini öngören bir mekanizma 
kurulmasını önerdi.

 “Tasarımdan üretime kadar her 
noktada üretim yapan mühendis 

yetiştireceğiz”
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Tamer Altunok, tasarımdan üre-
time kadar her noktada işini en iyi yapan 
mühendisler yetiştireceklerini söyledi. 
Sanayinin üniversitesi olmayı hedefl edik-
lerini kaydeden Altınok, mevcut koşullar-
da mühendislerin ancak mezun olduktan 
sonra pratik kazanabildiklerini vurguladı.

“Makine sektörüne özel 
Türk Ticaret Merkezi kurulmalı”
İŞİM Halide Rasim, görev yaptığı süre 

boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerden 
bahsetti. Bu süreçte Türk iş makineleri 
markasının, dünyada aranan bir  değer ol-
ması için çalıştıklarını dile getiren Rasim, 
üreticilerin uluslararası rekabette öne çık-
ması çalışmalarını başlattıklarını aktardı. 
Halide Rasim, önümüzdeki dönemde yurt 
dışında bir iş makinelerine özel bir Türk 
Ticaret Merkezi kurulmasını hayal ettik-
lerini kaydetti.

40 ülkeden 902 küme ile kıyaslandı, 
‘Bronz Marka’ya ulaştı

İŞİM Genel Kurulu’nda Küme Koor-
dinatörü Fevzi Gökalp ve Uluslararası 
Proje Yöneticisi Esma Akyüz tarafından 
2016-2018 dönemi içerisinde gerçekleş-
tirilen faaliyetler aktarıldı. Ana hatlarıyla 
faaliyetler şöyle:

• 3 yıllık süreç içerisinde 16 adet kamu 
destekleri bilgilendirme toplantısı dü-
zenlendi. Küme üyelerinin ticaretini ge-
liştirebilmek adına Eti Maden İşletme-
leri, taahhüt fi rmaları başta olmak üzere 
ikili işbirliği programları planlandı.

• Sektörü ilgilendiren fuarlara katılım 
sağlanırken, yerli sektörün gelişimine 
katkı sunacak toplamda 5 ayrı teknik 
gezi ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Ayrıca dönem içerisinde küme faaliyet-
lerinin paylaşıldığı ve üyelerin bilgi-
lendirildiği üç bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.

• Dönem içerisinde kurulan iki çalışma 
grubu sayesinde iş birliklerin geliştiği. 
Kamu ve Finans Çalışma Grubu’nun 
çalışmaları kapsamında, kamuda sektö-
rün önemli aktörlerinden DMO, KGM, 
DMO başta olmak üzere 30’u aşkın 
kamu kurumu ziyaret edildi. Kapasite 
Geliştirme ve Eğitim Çalışma Grubu ile 
birlikte üç eğitim kurumu ile protokol 
imzalandı, 4 başlıkta eğitim verildi. 

• İŞİM, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Re-
kabet Edebilirliği Programı (COSME) 
kapsamında Türkiye‘de ilk kez ve 
dünyada 5 projeden biri olarak Küme 
Mükemmeliyet Programı’nı Projesi’ni 
kazandı. 01.01.2016 tarihinde başlayan 
250 bin Euro bütçeli, 2 yıl süreli proje 
başarıyla tamamlandı. Clustem Proje-
si ilk iş paketinde yer alan Kıyaslama 
Analizi kapsamında İŞİM toplam 40 ül-
keden 902 küme ile kıyaslandı ve Bronz 
Marka almaya hak kazandı. Gümüş ve 
Altın Markalar için çalışma başlatıldı. 
Yurtiçinde 4 ilde düzenlenen COSME 
bilgilendirme toplantılarında tecrübeler 
paylaşıldı.

• T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından des-
teklenen UR-GE Projesi’nin üçüncüsü 
tamamlandı. Dördüncüsü için üyeler-
den başvurular alındı. 2019 itibariyle 
bakanlığın onayıyla ihracatı geliştirmek 
adına yaptığımız bu projemiz başlamış 
olacak.

• 29 üye fi rmamızın yer aldığı 3. UR-
GE Projesi’nde Uluslararası Ticari İs-
tihbarat, KOBİ’lerde Liderlik, Kaizen 
Temelleri, Satış Sonrası Hizmetler ve 
Depo Stok Yönetimi olamk üzere top-
lamda 5 eğitime imza atıldı. Projede yer 
alan fi rmalardaki 100’ün üzerinde per-
sonele sertifi kalı eğitimler verildi.

• Hedef Pazar ve Rakip Analizi Danış-
manlığı, proje katılımcısı fi rmalarda 
ticari istihbarat veri tabanı ile hedef pa-
zar tespiti, rakip analizi, aktif ihracatın 
gerçekleşmesi, ihracatın artırılmasına 
yönelik çalışmaların yapılması ve so-
nucunda bilinçli ihracata geçilmesi he-
defl eriyle tasarlandı. 6 ay süreli faaliyet 
toplam 10 fi rma ile gerçekleştirildi.

• 3. UR-GE’de Almanya, Dubai, ABD ve 
Kenya ve Güney Afrika olmak üzere 5 
ülkeye yurtdışı ticaret heyeti düzenlen-
di. Heyetlerde fuar ziyaretlerinin yanı 
sıra ikili iş görüşmeleri, tesis ve saha zi-
yaretleri yapıldı. Ayrıca 2 binden fazla 
ikili iş görüşmesinden olumla sonuçlar 
alındı. 

• Üyelerin ihracatını artırmak adına Türk 
Dış Ticaret Merkezleri konusunda çalış-
ma başlatıldı.

İŞİM Avrupa standartlarında kümelenme
İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi’nin (İŞİM) 4’üncü genel 
kurulu tamamlandı. OSTİM Başkanı 
Orhan Aydın, buradaki sanayicilerin 
artık Avrupa’da er meydanında kafa 
tutmaya başladığını belirtirken, 
Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay, Türkiye’de ihracatın ithalata 
bağımlı olmasından yakındı. MAKFED 
Genel Sekreteri Zühtü Bakır da 
sektörün bu yıl ihracatta 15 milyar 
dolar seviyesini yakaladığı bilgisini 
verdi.

Genel Kurulda yapılan seçim 
sonucunda Yönetim ve Denetim 
Kurulu şu isimlerden oluştu.

• Yönetim Kurulu: İlker Eriş 
(Hidromek), Halide Rasim (Rasim 
Makine), Necati Dayı (Pi Makine), 
Burcu Erdoğan Kaya (Er Makine), 
Ayşe Saraçoğlu (Set Makine), Yeliz 
Özkaraoğlu (Özkara Hidrolik), 
Raşit Özgül (MST), Hülya Karakuş 
(MTK), Sinan Kaybal (MEKA), 
Kenan Döker (Kensan Makine), 
Umut Tuncer (Serdar Plastik), 
Emrah Değirmenci (Gülhan 
Kauçuk), Abdullah Çörtü (OSTİM 
Yatırım)

• Denetim Kurulu: Orhan Aydın 
(OSTİM OSB), Hüseyin Kıral 
(Alimar), Yıldıray Erzurum (KARKE), 
Ömer Faruk Yılmaz (Paragon)
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Hakkı Bey sizi tanıyabilir miyiz? 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine 

Fakültesi’nden 1974 yılında makine yüksek 
mühendisi olarak mezun oldum. Daha son-
rasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 
makine temel kursu eğitimi aldım. Vatani 

görevimi tank fabrikasında mühendis olarak 
tamamladım. Askerlik sonrası Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde 
Motorlar Kürsüsü Anabilim Dalı’nda asis-
tan oldum. Lisans düzeyinde Motor 1 Teori, 
Motor 2 Teori, Laboratuvar ve Dizayn ça-
lışmaları konusunda dersler verdim.

Bu süre içerisinde UNESCO bursu ka-
zanarak İngiltere’ye gittim. İngiltere’de 
Sheffi eld Üniversitesi’nde yakıt teknoloji-
leri ana bilim dalında bilimsel çalışmalarım 
oldu. Türkiye’ye döndükten sonra, maale-
sef o günün şartları öyle el verdi, üniversi-
teden ayrılmak zorunda kaldım. 
Ayrıldıktan sonra ne yaptınız?

John Deere traktör fabrikasında bir bu-
çuk sene Motor Hatları Yöneticisi olarak 
çalıştım. Daha sonra Eskişehir'de bulunan 
Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı un-
vanla göreve başladım. Transit dizel mo-
torunun yerleştirilme projesinde yer aldım. 
Bu proje kapsamında programlama ve CNC 
makinelerinin çalıştırılması konusunda 
eğitim almak üzere Almanya’ya gittim. 
Almanya dönüşünden sonra silindir blok, 
silindir kafa, krank biyel bunların hepsini 
imal ettik ve üretime girdim. 

Başkent Ankara'da çalışma hayatıma 
devam etme hedefi me istinaden, Nurol Ma-
kina ve Sanayi A.Ş. tarafından üretim mü-
dürü olarak yapılan iş teklifi ni kabul ettim. 
Nurol-Amerikan ortaklığı olan FMS'nin 
ürettiği personel taşıyıcı zırhlı araçlara zırh 
sistemleri, fi litrasyon sistemleri ve silah sis-
temleri üretimini yapan Nurol Makina ve 
Sanayi A.Ş.'de İmalat Müdürü olarak 5 yıl 
çalıştım.
UMS Çelik ne zaman kuruldu?

1999 yılında oğlum İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ni bitirince, galvanizli sac tica-

reti yapan bir fi rma kurdu. Aslında amacı-
mız yatırıma yönelip üretim yapmaktı. Sac 
satışında çok iyi bir seviyeye ulaştı. Daha 
sonra da 2005 yılında OSTİM’de çelik ser-
visi merkezini kurduk. Bu çelik servisi mer-
kezinin içinde; dilme hattı, trapez hattı ve 
düz levha üretim hattı mevcut. Tezgâhlar 
20 ton galvanizli sac veya boyalı galvaniz-
li sacı alıp, müşteri istekleri doğrultusunda 
istenilen forma dönüştürebiliyor. 8 kişiyle 
başladığımız çelik servis merkezimizde,  şu 
anda 65 kişi çalışmaktadır. 
Üretim kapasiteniz nedir?

Biz kuruluşumuzda her zaman yüksek 
kapasite tuttuk. Bunun nedeni şu: Özellikle 
müşteri isteklerini çok kısa bir sürede yerine 
getirmek ve burada bir başarı sağlamak özel 
amacımızdı. Dolayısıyla ilk yatırım sürecin-
de, tezgâhlarımızın çok yüksek kapasiteli 
hıza, üretim ve ölçü tekrarlama yeteneğine 
sahip olmasına çok önem verdik. Bu neden-
le, o yıllarda günün en son teknolojisine sa-
hip tezgahlarımız, bugün dahi Türkiye’nin 
en iyi tezgâhları arasında gösterilebilir.

Yıllık iki vardiyada 150 bin ton malzeme 
işleme kapasitemiz var. Standartlarla çalış-
manın şart olduğunu bildiğimiz için 2006 
yılında TSE EN ISO 9001 kaliteli üretim 
belgesini aldık. Sistemi batı standartların-
daki üretim teknolojileriyle entegre hale 
getirdik. 2013 yılında müşteri potansiyelini 
genişletmek ve daha fazla nihai ürün tabanlı 
olmak amacı ile alçı levha profi lleri ve akse-
suarları üretmeye başladık. Alçı levha pro-
fi lleri üretimiyle birlikte, UMS bir yandan 
kendi geliştirdiği kesitlerde profi l üretirken, 
bir yandan da kendi tezgahlarını dizayn 
eden ve üreten fi rma haline gelmiştir.   
Şirketinizin üretim çeşitleri neler?

3 ana başlıkta toplayabiliriz: Çelik ser-
vis merkezi üretimi, kesme, dilme, trapez 
üretimi ve düz levha üretimi. İkincisi alçı 
levha profi lleri üretimi. Alçı levha profi l-
lerde Türkiye'nin en yüksek üretim kapasi-
tesine sahip fi rmasıyız. Sonuncusu ise alçı 
levha profi lleri aksesuarları.  Ürettiğimiz 
tüm ürünler TSE belgeli olmakla birlikte, 
Türkiye'de ürün çevre beyanı sertifi kasına 
sahip olan tek fi rmayız. Bu belge sayesinde 
Leed Sertifi kalı tüm binalarda ürünlerimiz 
tercih edilmektedir.
Çelik, nasıl bir sektör?

Çelik sektörü, özellikle yassı mamul pi-
yasası ekonominin gidişatından çok çabuk 
etkilenen, dikey çıkış ve dikey iniş yapabi-
len çok zor sektörlerden birisidir. Dolayı-
sıyla burada üretici fi rmalar kendi araların-
da rekabet halindedirler. Bu rekabet, bizim 
gibi çelik servis merkezlerine de özellikle 
negatif olarak yansımaktadır. Potansiyelli 
çalışan müşteriler de genelde büyük proje-
lerde devlete endeksli çalıştıkları için öde-
meler maalesef gecikince, sektörde, inşaat 

sektöründe müt-
hiş bir duraklama oluyor ve sektöre müthiş 
zarar veriyor. 
Yerli ve milli üretim size ne ifade 
ediyor?

Yerli dediğim zaman özellikle şunu an-
larım: Tasarım Türk olacak; tasarım ve kul-
lanılan malzemelerin oransal değerleri bir 
yerlilik ölçüsüdür. Yardımcı malzemeler 
yurt dışından alınabilir ama buraya takıl-
mamak lazım. Çünkü kompleks ve pahalı 
çok nitelikli üretim teknolojileri gerektiren 
ürünlerin bazılarını dışarından alabiliriz. 
Ama fi kri mülkiyeti, patenti bizde olacak. 
Biz geliştireceğiz. Böyle düşünmek lazım. 
KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı nedir?

En büyük sıkıntı eğitim ile vizyoner ve 
fi nansal yapı. Bugün sanayici dediğimiz 
insanların eğitimli ve donanımlı olması, 
yapılan işlerin nitelikli olup çalıştırdığı iş 
ortamının iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ör-
tüşmesi, çevreye uyumlu ve sürekli gelişim 
içinde olması gerekiyor. Bu kavramların 
altı boş olduğu zaman maalesef her zaman 
kendi içine kapanan, sorun yaşayan ve eko-
nomideki bozulmalarla sisteme zarar veren 
bir yapı görüyoruz. Bu yapının önüne geç-
mek, sanayileşmede vizyoner görüş açısını 
tesis edebilmek için bu yapıyı düzeltmemiz 
lazım. Özellikle imalat sanayinde çalışan 
fi rmaların; kalite standartlarını eksiksiz uy-
gulamaları, teknolojiden istifade etmeleri, 
nitelikli ürün ve hizmet üreten bir yapıyı te-
sis etmeleri için Ar-Ge destekli çalışmaları 
ve ürün çeşitliliği ve kalitesini artırmaları 
gerekmektedir. Bu yöntemleri uygulayan 
fi rmalar, uygun maliyetle pazara ürün suna-
bilecek bir seviyeye gelecektir.
Nitelikli işgücü bulmakta zorlanıyor 
musunuz?

Ben çok zorlanıyorum, özellikle işçi ba-
zında maalesef hiçbir zaman aradığım nite-
likte bulamıyoruz. Hepsini biz kendi bünye-
mizde eğitiyor, mesleki yeterlilik eğitimleri 
aldırıyoruz. Oryantasyon eğitimleri ile tek-
nolojik uygulamalar geliştirdik.
Sanayicilik ve girişimcilik ne demek? 
Neden üretim yapıyorsunuz?

Bana göre girişimci mevcut bilgi ve ya-
pısını risk yöneterek iş alanları oluşturup, iş 
sahası yaratmak, insanları çalıştırmak ve ül-
kesine katkı sağlamaktır. Üretimin farklı bir 
duygu olduğunu düşünüyorum. Bunun bilgi 
ve sistemsel yapıya dönüşmesiyle her za-
man gurur duyarım. Girişimcide yaratıcılık, 
bilgi, güvenirlilik, risk yönetimi olmalıdır. 
Ar-Ge kabiliyetlerini ve düşüncelerini ha-
yata geçirmek, insanlara iş vermek bu ayrı 
bir mutluluktur.
OSTİM size ne ifade ediyor?

OSTİM, ekmek demek, iş demek, istih-
dam demek, gelecek demektir.

Hakkı Usta, makine yüksek mühendisi 
olarak mezun olduktan sonra 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 
iş yaşamına atılan, bir süre 
akademisyenlik yapan, ardından 
yeniden sahaya dönerek; otomotivden, 
savunma sanayiine kadar geniş 
yelpazede üretimin içinde yer almış, 
ürün geliştirmiş, motor yerlileştirme 
çalışmalarında bulunmuş.

Uzun yıllara dayanan tecrübelerini, 
iki oğluyla birlikte OSTİM’de 
faaliyet gösteren UMS Çelik’te 
Türk ekonomisine aktaran Usta, 
yerliliği şöyle tanımlıyor: “Tasarım 
‘Türk’ olacak; tasarım ve kullanılan 
malzemelerin oransal değerleri bir 
yerlilik ölçüsüdür.” 

“Yerliliğin ölçüsü 
tasarımın 

‘Türk’ olmasıdır”

OSTİM’de 4 bin metre kareye yakın bir alanda üretim yapan UMS Çelik, 3 ana başlıkta faaliyet 
gösteriyor: Çelik servis merkezi üretimi, alçı levha profil üretimi ve alçı levha profilinde kullanılan 
aksesuarlar. Hakkı Usta, 2020 yılından sonra, içinde daha büyük tezgâhların yer alacağı 20 bin 
metrekarelik bir alanda yatırımı planladıkları bilgisini verdi.

Üretimin farklı bir 
duygu olduğunu 
düşünen Hakkı 
Usta, “Bunun bilgi 
ve sistemsel yapıya 
dönüşmesiyle 
her zaman 
gurur duyarım. 
Girişimcide 
yaratıcılık, bilgi, 
güvenirlilik, 
risk yönetimi 
olmalı. Ar-Ge 
kabiliyetlerini 
ve düşüncelerini 
hayata geçirmek, 
insanlara iş 
vermek bu ayrı bir 
mutluluk.” diyor.
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Fransa OSSA’yı 
mercek altına aldı

4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında ger-
çekleşen Aeromart Toulouse, bu sene 

de sektörün önemli oyuncularının katılı-
mına sahne oldu. Etkinliğe savunma sa-
nayi KOBİ’lerini ulusal ve uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilir hale getirmek 
amacıyla çalışmalar yürüten OSSA da 7 
firmasıyla birlikte katıldı. EMGE, Gür-
metal, Hezarfen Havacılık, Küçükpazar-
lı Havacılık,  Mege Teknik, MFK, Volo 
Kompozit ve ile birlikte Fransa’da boy 
gösteren küme, çok sayıda iş görüşmesi 
ve temaslarda bulundu. 

Alanında en nitelikli organizasyonlar-
dan biri olarak kabul edilen Aeromart’ta; 
Boeing, Airbus ve Honeywell gibi dünya 
devi firmaların yanında İtalya, Malezya, 
Singapur, Kanada, Tunus, Hindistan, 
Fransa ve Malezya firma ve kurumları ile 
ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

OSSA Fransa temasları kapsamın-
da, önceden planlanan toplantıda Fransa 
Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Fransa 
Aerospace Valley Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi yetkilileri ve yaklaşık 10 
Fransız firması ile bir araya geldi. Top-
lantıda, OSSA üyeleri ve Fransız firmalar 
arasında teknoloji transferi, ortak üretim 
ve uzun dönemli iş birlikleri konusunda 
görüşler paylaşıldı. 

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyeleri, 
Fransa’nın Toulouse şehrinde 
düzenlenen Aeromart Uluslararası 
Havacılık etkinliğinde Fransa Ekonomi 
Bakanlığı yetkilileri ile bir araya 
gelerek, üretim ve proje kabiliyetlerini 
tanıttı. 

Teknoloji, ticarileşme, Ar-Ge ve ino-
vasyon yönetimi alanlarında başarı-

lı örneklerin ödüllendirilmesi amacıyla 
düzenlenen TTGV Ödülleri sahiplerini 
buldu.

TTGV 2018 Ödülleri ‘Dr. Akın 
Çakmakcı Sanayide Uygulanmış Örnek 
Akademik Tez Çalışmaları’ ve ‘Refik 
Üreyen Ar-Ge ve İnovasyon Süreçle-
rinde Başarı Öyküleri’ olmak üzere iki 
kategoride üçer çalışma ve yöneticiye 
verildi.

İlki 2001 yılında düzenlenen Dr. 
Akın Çakmakcı Sanayide Uygulanmış 
Örnek Akademik Tez Çalışmaları ka-
tegorisinde 19 finalist yer aldı. Başarılı 
bulunan tez sahibi, danışmanı ve tezi 
uygulayan firmalar ayrı ayrı ödül aldı. 

Uzay teknolojileri, gıda teknolojile-
ri ve mikroskop alanında yayınlanan 3 
tezin sahibi ödüle layık görüldü. Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’den 
(TUSAŞ) Cem Ömür; ‘Uzay Uygula-
malarında Kullanılacak Eksenel Oluklu 
Sabit İletkenlikli Isı Borusunun Geliş-
tirilmesi ve Performansının İncelenme-
si’, NanoManyetik Bilimsel Cihazlar 

firmasından Özgür Karcı; ‘Kendiliğin-
den Hizalamalı, Yüksek Çözünürlüklü, 
Düşük Sıcaklık (30 MK-300K) Man-
yetik Kuvvet Mikroskobu Tasarımı’, 
Arçelik A.Ş.’den Serdar Kocatürk; 
‘Soğutulan Bir Hacim İçerisinde Yatay 
Yüzey Altında Yoğuşmanın Gıdalara 
İlişkin Isı Kütle Transferi ile Birlikte 
İrdelenmesi adlı tezleriyle bu senenin 
başarılı isimleri oldu.

12 finalistin yarıştığı ‘Refik Üre-
yen Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerin-
de Başarı Öyküleri’ kategorisinde ise 
Arçelik A.Ş. Teknoloji Takım Lideri 
Orkun Kaymakçı, BEST A.Ş. Ar-Ge 
Müdürü Ahmet Kerem Köseoğlu ve 
Zade Vital Genel Müdürü Kadir Taha 
Büyükhelvacıgil iç süreçlerinde yarat-
tığı başarılar ile ödüle layık görüldü. 
Refik Üreyen kategorisinde dereceye 
girenlere ödülleri TTGV Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cengiz Ultav ve OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın 
tarafından takdim edildi.

TTGV, 1991 yılında kamu-özel sek-
tör iş birliği ile Türkiye’de özel sektö-
rün teknoloji ve inovasyon faaliyetleri-
nin desteklenerek teknolojinin gerçek 
dünya ile buluşturulması amacı ile 
kuruldu. Vakıf, ‘Teknoloji Üreten Bir 
Türkiye’ vizyonunu destekleyecek kat-
ma değerli iş, süreç ve ürünler için refe-
rans ve kapasite oluşturma faaliyetleri-
ni tasarlıyor, geliştiriyor ve uyguluyor.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
(TTGV) tarafından teknolojiye, 
ticarileşmeye, Ar-Ge ve inovasyona 
katkı yapanlar ödüllerini aldı.

Teknolojik katkıya ödül

Sanayi üretim endeksi 2018 Ekim 
ayında bir önceki yılın aynı ayı-

na göre yüzde 5,7 azaldı.  Söz konusu 
dönemde sektörel dağılımda en fazla 
düşüş ise yüzde 6,5 ile imalat sanayi 
sektöründe yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2018 Ekim ayı sanayi üretim endek-
si verilerine göre,  Sanayi üretimi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 
azaldı.  

Sanayinin alt sektörleri incelendi-
ğinde, 2018 yılı Ekim ayında madenci-

lik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 
artarken, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve ik-
limlendirme üretimi ve dağıtımı sektö-
rü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendi-
ğinde, 2018 yılı Ekim ayında madenci-
lik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sana-
yi sektörü endeksi yüzde 2 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 
azaldı.

İmalat sanayinde düşüş
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KOSGEB, Kazakistan’daki muadil ku-
rumu Kazakistan Girişimciliği Geliş-

tirme Fonu (Entrepreneurship Development 
Fund-DAMU) ile imzaladığı mutakabat 
zaptıyla başlattığı Uzman Değişim Prog-
ramı kapsamında DAMU’dan iki yöne-
tici personel, tecrübe paylaşımları için 
Türkiye’ye geldi.

KOSGEB OSTİM Merkezi tarafından 
organize edilen porgramla, Kazakistanlı 
yöneticiler OSTİM Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, Kazakistan ile sürdürülen iliş-
kilerinin geçmişi hakkında bilgi verdi. 
OSTİM modelinin transferi konusunda 
Kazakistan’ın Çimkent şehrindeki Organi-
ze Sanayi Bölgesi için proje hazırladıklarını 

anlatan Aydın, Ontustik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde Hoca Ahmet Yesevi (HAY) 
OSTİM irtibat ofi si açıldığını, aynı misyon-
la, OSTİM’de de HAY Ontustik irtibat ofi -
sinin bulunduğunu vurguladı. Aydın, HAY 
irtibat ofi sleri aracılığıyla iş birliklerini ge-
liştirerek sürdürdüklerini ifade etti. 

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı 
da Kazak yöneticilere bölge hakkında bil-
giler verdi. OSTİM’de yaşamın sürekli de-
vam ettiğini belirten Arıcı, bölgeyi sanayi 
şehri olarak tanımladıklarını anlattı.

Adem Arıcı, uluslarası rekabeti geliş-
tirmek için bölgesel ve sektörel kümelen-
me modelini geliştirdiklerini anlattı. Arıcı, 
OSTİM’de İş ve inşaat makineleri, savun-
ma ve havacılık, medikal sanayi, raylı sis-
temler, kauçuk, haberleşme teknolojileri 
sektörlerinde kümelenme çalışmaları oldu-
ğunu vurguladı.

DAMU Girişimcilik Gelişimi Yönetici-
si Temirlan Amreyev de DAMU hakkında 
bilgiler verdi. Kurumun 1997 yılında KO-
Bİ’leri desteklemek amacıyla kurulduğunu 
anlatan Amreyev, KOBİ’lere ve girişim-
cilere banka kredileri aracılığıyla fi nansal 
destek sağladıklarını ifade etti. Kazak yö-
netici ayrıca KOBİ’lere; eğitim, danışman-
lık ve kredi garanti hizmetleri verdiklerini 
kaydetti.

Kazakistan Girişimciliği Geliştirme 
Fonu yöneticileri tecrübe paylaşım 
programı kapsamında OSTİM’i dinledi.

Kazakistanlı KOBİ’lere 
OSTİM’in tecrübeleri paylaşıldı

Malezya’da savunma, havacılık ve oto-
motiv sektörlerinde faaliyet gösteren 

9 fi rma Malezya Yatırım Ajansı koordinas-
yonunda Türkiye’ye geldi.

Malezya Havacılık ve Uzay Sanayi 
Derneği (MAIA), Malezya Yatırım Ge-
liştirme Kurumu (MIDA) beraberindeki 
fi rmalar; DEFTECH Systems Integration, 
DEFTECH Unmanned Systems, DEF-
TECH Aviation, PHN Industry, HICOM, 
BHIC Aviation, Strand Aerospace, Silter-
ra Malaysia ve CTRM OSSA’yı ziyaret 
etti. Ziyarette OSSA ile MAIA ile işbirliği 
anlaşması yapılması konusunda mutabık 
kalındı, MAIA’ya OSTİM’de ofi s tahsis 
edilmesi teklif edildi.

Malezya Ankara Büyükelçisi Amran 
Bin Mohammed Zin’in eşlik ettiği heyet, 
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelen-
mesi (OSSA) üyeleriyle bir araya geldi. 
Malezyalı fi rmalar, üretim kabiliyetlerini 
ve fi rmalarını tanıtan birer sunum yaptı.

İş birliği fırsatlarının görüşüldüğü prog-
ramda, konuk fi rmalarla OSSA üyeleri ikili 
iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Malezya fi rmalarının Türkiye’deki ya-
tırımları hakkında bilgi veren Büyükelçi 
Amran Bin Mohammed Zin, iki ülkenin 
birlikte iş yapmasının çok faydalı ve ve-
rimli olacağını ifade etti. Zin, OSTİM 
fi rmalarına kapılarının sonuna kadar açık 
olduğunu ve istedikleri zaman görüşmeye 
hazır olduklarını bildirdi.

Deneyimli diplomat, OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile de bir ara-
ya geldi. Başkan Aydın, Malezya’nın D-8 
platformunun önemli bir ülkesi olduğunu 
ve gelişmiş üretim kabiliyetleriyle önemli 
iş birliği fırsatları sunduğuna dikkat çekti.

OSTİM’de faaliyet gösteren sektörel 
kümelenmelerin yöneticileri de Büyükelçi 
Zin’e üretimleri ve ürünleri hakkında su-
num yaparak potansiyel iş birliği fırsatla-
rını anlattı.

20 yıl süren iç savaşın ardından sosyal 
ve iktisadi kalkınma yöntemi arayışın-

da olan Somali, ülke kaynaklarını ve po-
tansiyelini harekete geçirmenin yollarını 
arıyor. Bu konuda ülkenin yöneticileri, 
Türkiye ile çeşitli düzeylerde temaslarını 
sürdürüyor.

Somali Bayındırlık İmar ve İskan Ba-
kanı Abdülfettah Mohammed İbrahim 
bürokratlarıyla birlikte OSTİM’de ince-
lemelerde bulundu. Görüşmenin ardından 
OSTİM ve Somali Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ile İyi Niyet Protokolü imza-
landı.

Sınırsız iş birliği
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, Somalili Bakana OSTİM’in 
imkan ve kabiliyetlerini anlattı. Aydın, 
OSTİM’in iş ve inşaat makineleri, yeni-
lenebilir enerji, medikal sanayi, savunma 
ve havacılık, kauçuk, raylı sistemler ve 
haberleşme teknolojileri konularında fa-
aliyet gösteren kümelenmelerini Bakan 
İbrahim’e tanıttı. 

Somali’nin gelişmesi ve kalkınması 
için gerekli bilgi birikimi ve ara yüzlerin 
OSTİM’de bulunduğuna işaret eden Ay-
dın, Somali’den gelecek mesleki eğitim, 
girişimcilik ve planlama konusundaki ta-
leplerin OSTİM tarafından karşılanabile-
ceğini belirtti. 

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz 
kendi bölgemizdeki imkan ve kabiliyetle-
rin tamamıyla Somali’de çok farklı işler 

yapabiliriz. Burada 6200 işletme var. Bu-
rada her türlü yapı, üniversite, teknopark, 
meslek yüksek okulu, mesleki eğitim 
merkezi, sınırsız iş birliği imkanları ve 
fırsatları var. Somali’nin işine yarayacak 
şeyler var. Bizim de orada öğreneceğimiz 
çok şey var. Bu niyet ve düşüncülerle OS-
TİM Yönetimi ve tüm Bölgemizdeki im-
kan ve kabiliyetlerle Somali’nin ihtiyaç-
larını giderme konusunda kendilerine her 
türlü yardımcı olmayı ve iş birliği yapma-
yı OSTİM’liler adına Bismillah diyerek 
bu protokolü imzalıyorum.

Bu anlaşmanın sonunda buradaki 
fi rmalarımız, buradaki kurum ve kuru-
luşlarımız, Somali’de Bakanlığımızın 
belirleyeceği kişi ve kurumlarla güzel 
iş birliklerinin olacağını bunun ülkele-
rimize, halklarımıza ve kurumlarımızıa 
hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan di-
liyorum.”  

Yol gösterin
Somali Bayındırlık İmar ve İskan 

Bakanı Abdülfettah Mohammed İbra-
him, ülkesindeki ticari ve ekonomik po-
tansiyele dikkat çekti. Somalili Bakan, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2011’de ülkelerine yaptığı 
ilk ziyareti hatırlatarak, Türkiye ile olan 
bağlarını iş birlikleriyle güçlendirmek is-
tediklerini kaydetti.

Ülkelerinde kapasite gelişimi, teknik 
eğitim ve Organize Sanayi Bölgesi’ne 

ihtiyaç duyduklarını dile getiren Bakan 
İbrahim, “Bu konuda bizi asiste etmeniz, 
bize yol göstermeniz anlamında iş birli-
ğiniz bizim için çok önemli. Biz savaştan 
sonra çok ciddi yapılanma sürecine gir-
mek istedik ancak tam anlamıyla gire-
medik. Kendimizi geliştirmek anlamında 
sizin desteğinize ve yol göstermenize ih-
tiyacımız var. Biz de bu iyi niyet anlaş-
masını imzalamaktan memnuniyet duyu-
yoruz.” dedi. 

OSTİM’le İyi Niyet Protokolü imzalayan 
Somali Bayındırlık İmar ve İskan Bakanı 
Abdülfettah Mohammed İbrahim, 
ülkelerinde kapasite gelişimi, teknik 
eğitim ve Organize Sanayi Bölgesi’ne 
ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, 
“Bu konuda bizi asiste etmeniz, bize 
yol göstermeniz anlamında iş birliğiniz 
bizim için çok önemli.” dedi.

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyeleri, 
Malezya’da ağırlık olarak havacılık 
sanayine çalışan firmalarla ikili iş 
birliği görüşmesi gerçekleştirdi. 
Büyükelçi Amran Bin Mohammed 
Zin, iki ülkenin birlikte iş yapmasının 
çok faydalı ve verimli olacağını ifade 
etti. Büyükelçi Zin, OSTİM firmalarına 
kapılarının sonuna kadar açık olduğunu 
ve istedikleri zaman görüşmeye hazır 
olduklarını bildirdi.

D-8'in güçlü ülkesi 
OSTİM'e kapı açtı

Somali ekonomisi
Somali’nin ekonomisinde tarım 
ve hayvancılık başta olmak üzere, 
Somali diasporasının gönderdiği 
finansal yardımlar ve telekomünikas-
yon önemli bir yer tutuyor. Ülkede 
üretilen milli hasıla ve işgücünün 
yaklaşık %65’i tarım ve hayvancılığa 
dayanıyor.

İç savaş sürecinde altyapı ve bi-
nalarının büyük bir bölümü yıkılan 
Somali’de tekrar istikrarın yakalan-
masının ardından inşaat sektöründe 
ciddi bir talep yaşanması bekleniyor. 
Somali ile Türkiye’nin ticaret hacmi 
2016 yılında 118 milyon ABD Doları 
olarak gerçekleşti.

Türkiye, Somali’ye en çok ikili yardım 
yapan ülke. Ağustos 2011’den beri 
yapılan insani ve kalkınma yardımları 
yarım milyar ABD Dolarını geçti. 

Kaynak: www.mfa.gov.tr

OSTİM yol gösterecek
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Global kurumsal uygulamalar şirke-
ti IFS, Kuzey Amerika merkezli 
şirketlerde görev yapan 200 yöne-

ticinin katıldığı araştırmanın sonuçlarını 
açıkladı. Araştırma, endüstriyel işletme-
lerde Nesnelerin İnterneti (IoT) kullanı-
mının bir önceki yıla göre önemli düzey-
de arttığını gösteriyor.

Üretimden inşaat alt yüklenicilerine 
ve petrol-gaz şirketlerine kadar pek çok 
farklı işletmenin yöneticileri, bağlantılı 
cihazlar üzerinden giderek daha fazla veri 
topluyor, bu verileri yepyeni yöntemlerle 
diğer sistemlere entegre ediyor ve IoT ve-
rilerini işlerinde daha merkezi bir konuma 
yerleştiriyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre birbi-
rinden bağımsız makine bileşenleri ya da 
makineler yerine, iş birimlerinin ya da 
üretim hatlarının tamamından IoT verileri 
toplayan şirketlerin sayısı yüzde 17 arttı. 
Bu sayede IoT’nin daha gelişmiş yapı-
larda kullanılabilmesi, varlık performans 
yönetimini desteklemeye yönelik IoT 
kullanımında görülen yüzde 30’luk artışı 
da açıklıyor. Müşterilerinin ekipmanları-
nı IoT üzerinden takip eden katılımcıların 
sayısındaki yüzde 10 artış, saha hizmetle-
ri yönetiminde de bir dönüşümün yaşan-
maya başladığını gösteriyor. Bu gelişme-
lere karşın, IoT veri akışlarını kurumsal 
kaynak planlama (ERP) yazılımları ile 
entegre eden katılımcıların oranı yüzde 
16 dolaylarında kalmaya devam ediyor. 

Bu konuda adım atılmaması, IoT’nin yeni 
iş modelleri ya da gelir fırsatları sunma 
potansiyeli karşısında bir engel olarak yo-
rumlanıyor.

”Yapay zeka çığır açacak”

IFS Ürün Direktörü (CPO) Christian 
Pedersen konuyla ilgili olarak şunları 
ifade ediyor: “Kurumsal IoT entegras-
yonu sayesinde, bağlantılı cihazlardan 
gelen verileri alıp bunlarla ERP üzerinde 
iş süreçleri oluşturmak mümkün oluyor. 

ERP yazılımı bu verileri şirket çalışanla-
rına sunabiliyor ya da gelen verilere göre 
anında harekete geçebiliyor. Yapay Zeka 
(AI) uygulamalarının sürekli öğrendiği 
ve bu bilgilerle yeni işletme algoritmaları 
oluşturduğu bir ortamda, ERP’ye devamlı 
IoT veri akışının yaratacağı potansiyeli 
bir düşünün. Yapay Zeka işte o zaman 
gerçekten bir çığır açacak, ERP sistemleri 
büyük ölçekli bir dönüşüm geçirecek ve 
bizim bu sistemlere ilişkin görüşlerimiz 
de değişecek.”

Dijital dönüşümü benimsemeyen kayba uğrayacak

Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) varlık performansı yönetimi amaçlı kullanımında yüzde 30, 
müşteri ekipmanlarının takibi için kullanımında da yüzde 10 artış gerçekleşti. IFS Global 
Endüstri Çözümleri Başkanı Antony Bourne, IoT’nin, sistemi ciddi ölçüde değiştirme 
gücüne sahip olduğunu, endüstriyel işletmelerin dijital dönüşümü benimsemezse, daha 
çevik rakipleri nedeniyle kayba uğrayacağını belirtti.

İşletmelerin 
dönüşmesine yardımcı
    IFS Global Endüstri Çözümleri 
Başkanı Antony Bourne, IoT’nin, 
sistemi ciddi ölçüde değiştirme gücü-
ne sahip olduğunu fakat endüstriyel 
işletmelerin dijital dönüşümü benim-
semezse, daha çevik rakipleri nede-
niyle kayba uğrayacağını belirtiyor. 
Bourne, ”IoT, işletmelerin dönüşme-
sine yardımcı oluyor; böylece yeni 
gelir kaynakları keşfetmelerini ve iş 
süreçlerini kökten değiştirmelerini 
sağlıyor. Bu noktada en temel sıkın-
tılardan biri, dönüşüm teknolojilerini 
uygulayabilecek becerilere sahip 
insan kaynağının olmayışı. Kurumsal 
yazılım ve teknoloji platformlarındaki 
deneyimli iş ortakları, bu sıkıntıların 
aşılmasına yardımcı olabilir ve geli-
şim için başarısı kanıtlanmış bir yol 
çizebilir.” diyor. 

Araştırmanın sonuçlarına göre birbirinden 
bağımsız makine bileşenleri ya da makineler 
yerine, iş birimlerinin ya da üretim hatlarının 
tamamından IoT verileri toplayan şirketlerin 
sayısı yüzde 17 arttı. Bu sayede IoT’nin daha 
gelişmiş yapılarda kullanılabilmesi, varlık 
performans yönetimini desteklemeye yönelik 
IoT kullanımında görülen yüzde 30’luk artışı 
da açıklıyor.
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