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Tarih, öğretmeye devam ediyor
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.com.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

ürkiye’ye 10 bin kilometre mesafede… 1. Dünya Savaşı’nda
ecdadın İngilizler tarafından esir
alınarak çalışma kamplarına götürüldüğü, bir daha geri gelmediği topraklar.
Burma ya da Myanmar…

T

gilediği tutum İslam ülkeleri ve insan
haklarına inanan herkes tarafından ortaya konulmalı.

Güney Doğu Asya’nın en büyük ülkeleri arasındaki Burma’da yıllardır bir
halk acı içinde yaşıyor… Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla
Kyaw’ın verdiği bilgiye göre; Rohingya
Müslümanları, atalarının 8. yüzyılda
yerleştiği topraklardan 1784’ten itibaren
dışlanmaya çalışılıyor.

Bu gelişmeler akıllara yine ve yeniden
her alanda güçlü devlet olmanın ne denli hayati olduğunu gözler önüne seriyor.
Başta da ekonomi, bilim, teknoloji…

Ülke, yaşadığı çalkantılı dönemlerin sonunda 1948 yılında bağımsız hale geldi.
Burma ile birlikte Arakan da bir ülke
olarak bağımsızlığını kazandı. Arakanlılar, bu devletin içerisinde bir resmi
azınlık olarak tanındılar ve vatandaşlık
haklarına sahip oldular.
Ancak 1962 yılında Burma’da gerçekleşen darbe, Müslüman halk için gözyaşı
ve ağır koşullarla dolu dönemi beraberinde getirdi.
Darbeyle birlikte başlayan ve sonradan
kurumsallaşan baskılar, 1977-78 yıllarında çok büyük bir katliama dönüştü.
270 bin kişi ülkenin dışına kaçmaktan
başka çare bulamadı. 2.5 milyon nüfusun yüzde 10’a yakını…
1982’de vatandaşlık hakları ellerinden
alındı. 25 sene önce de acı dolu karanlık
günler bir daha kapıya dayandı.
Askeri operasyon adı altında irili ufaklı
saldırılar sonucu; 250 bin, 150 bin, 100
bin insan yurtlarını terk etti. Kadın, çocuk yaşlı demeden katliamlar birbirini
izledi.
Şu anda nüfusları 1 milyona kadar indi.
Ağustos ayında Myanmar Ordusu’nca
yapılan yeni harekatla köyler yakılıyor,
canlar yitiriliyor. Her zaman olduğu gibi
dünyada Türkiye’den başka hiçbir ülke
gıkını çıkaramıyor.
Dr. Hla Kyaw’ın ifadeleriyle durum
‘soykırım’ haline geldi.

Aksi durumda bir halk yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya…

Bunlardan biri de savunma sanayii. Teknolojik olarak son yılların en parlak dönemlerini yaşıyoruz. Ancak dışa bağlı
olunan kısımlarımız da var. Ve parasını
dahi verseniz en ufak anlaşmazlıkta istediğinizi alamıyorsunuz.
Bu da kendinizi geliştirmeye daha çok
sevk ediyor. Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli’nin de dediği gibi
ülkemiz, tehdit ve tehlikeleri savuşturacak imkan ve kabiliyetlere sahip.

Sayın Canikli diyor ki; “Bu gelişmeyle
birlikte, mütteﬁklerimizin bazı ürün ve
parçalarla ilgili olarak örtülü ambargo uygulamaları bizi yolumuzdan alıkoymamaktadır. Sadece bazı savunma
ürünlerinin geliştirilmesi sürecini geciktirmektedir. Son 15 yılda bu toprakların
savunulması için geliştirdiğimiz yerli
silah sistemlerimiz olmamış olsaydı inanın işimiz çok zordu.”
Bir ülke 10 bin kilometre uzaktaki bir
halkın umuduysa, nerede mazlum varsa
onların yanında duruyor, acılarına ortak
oluyorsa üzerindeki sorumluluk ağırdır.
Türkiye kendine ait değerle bu gücünü
alın ve akıl teri dökerek pekiştirmelidir.
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Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Korhan GÜMÜŞTEKİN
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Yerlileştiren KOBİ destekte karlı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
ithal ürünlerin yerlileştirilmesi için 5 milyon
liraya kadar destek vereceklerini açıkladı.
Özlü, “İthal ürünleri yerlileştirmek isteyen
KOBİ’lerimize destek olacağız.” dedi.
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Milli görev
ARUS, Yerli Üretim İş Birliği Günleri’nin
ikincisini gerçekleştirdi. Etkinliğe
katılan Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Orhan Birdal, özel sektörün
yerli ve milli üretime geçmesinin milli
bir görev olduğunu hatırlattı.
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Türk sanayiciler Tayvan’da
onur konuğu
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi,
kuruluş amaçları çerçevesinde ortak
pazarlama ve satın alma faaliyetleri
kapsamında Tayvan’a iş gezisi
gerçekleştirdi. Tayvan’da ilgiyle karşılanan
küme onur konuğu olarak ağırlandı.
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Haberleşmede hedefler büyük
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 1.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan
BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, önemli
mesajlar verdi. Çiçek, “Üretim için bütün
şartlar yerine geldi ise o zaman harekete
geçme zamanı.” dedi.
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“İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri, bir
amaçla yaşamayı bilmektir.”

BİZİ TAKİP EDİN

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Orhan AYDIN
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Canikli, savunma sanayiinde atılan
adımların ve yerli üretim oranındaki büyük artışların Türkiye’nin hareket kabiliyetini ve gücünü büyük oranda artırdığını dile getiriyor.

Bu zulmün bitmesi için Türkiye’nin ser-

ostim-osb

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,
Türkiye’nin savunma ürünlerinde kullandığı
yedek parçalara örtülü bir şekilde
ambargo uygulandığını belirtti. Canikli,
bu mücadeleyi yerli savunma ürünleri ile
yerine getirdiklerini söyledi.

Yeni bir döneme giren dünyada güçlü
olmak zorundayız.

Tarih bize bunu defalarca öğretti; öğretmeye, söylemeye devam ediyor.

ostimosb

Ambargoya karşı yerli üretim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2017
yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı. İmalat sanayi,
yıllık gayrisafi yurtiçi hasılada %16,6 ile başı
çekti.

Son dönemlerde Türkiye’nin etrafındaki
jeostratejik dalgalanmalar da bunu gösteriyor.

Tarihinden aldığı sorumlulukla mazlumlara kucak açan Türkiye, olaylara
karşı tavrı ve Arakanlı kardeşlerimizin
son umudu olmuş durumda.
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Ortak satınalma daha tasarruflu

Enerji projeleri babayiğit arıyor

Ortak Satınalma Organizasyonu OSO Genel
Müdürü Dr. Suat Sarı, bir firmanın OSO
üzerinden yararlanması halinde; giderlerinde
yüzde 9 tasarruf sağladığını kaydetti.

Gazi Üniversitesi’nin araştırma merkezleri
milli hedeflere odaklandı. Merkezlerin
yöneticileri, tasarım lisansına sahip oldukları
projeleri hayata geçirmek için sanayici
arayışında olduklarını ifade etti.
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%5,1
DENGELİ

BÜYÜME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre gayrisafi yurtiçi hasıla
(GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi
olarak, 2017 yılının ikinci çeyreğinde
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%5,1 arttı. Sanayi sektörü bu dönem
%6,3 artış yaşarken, imalat sanayi,
yıllık gayrisafi yurtiçi hasılada %16,6
ile başı çekti. Bu rakam 2015 yılında
%16,7 idi. Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, “İç ve dış talebin
büyümeye pozitif katkı sağlamasıyla
dengeli büyüme ikinci çeyrekte de
devam etti.” dedi
ayrisafi yurtiçi hasıla ikinci çeyrek ilk
tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi
olarak (2009=100), 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre %5,1 arttı.

G

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla
tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari
fiyatlarla %16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu.

Sanayi sektörünün oranı %6,3
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler
incelendiğinde; 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; tarım sektörü
%4,7, sanayi sektörü %6,3, inşaat sektörü
%6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve
yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından
oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise
%5,7 arttı.

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA,
ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ
OLARAK İKİNCİ ÇEYREKTE BİR
ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE
GÖRE %5,1 ARTTI.

%6,3
SANAYİ SEKTÖRÜ
ZİNCİRLENMİŞ HACİM DEĞERİ
OLARAK İKİNCİ ÇEYREKTE BİR
ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE
GÖRE %6,3 ARTTI.

“İÇ VE DIŞ TALEP
POZİTİF KATKI SAĞLADI”

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİSİ
%7’NIN ÜSTÜ

“BÜYÜME KOMPOZİSYONU
SAĞLIKLI”

Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, “İç ve
dış talebin büyümeye pozitif katkı
sağlamasıyla dengeli büyüme
ikinci çeyrekte de devam etti.”
dedi. Şimşek, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefalet
sisteminin, ikinci çeyrekten itibaren ticari krediler kanalıyla
ekonomik büyümeyi desteklediğinin altını çizdi.

Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, ikinci
çeyrekteki
büyümenin 1,68
puanının
net ihracat kaleminden geldiğini dile
getirdi. Bakan Zeybekci, yılın
ilk yarısında görülen %5,1’lik
büyümenin 1,98’inin net ihracattan geldiğini bildirdi. İkinci
çeyrekte yatırımlar kaleminin
büyümeye %2,86 katkı sağladığını anlatan Bakan Zeybekci,
“Yılın ilk yarısındaki %5,1’lik
büyümenin 3,9 puanı yatırım
ve ihracattan geldi.” görüşünü
paylaştı.

Maliye
Bakanı
Naci Ağbal,
“İç
t a l e p ,
kredi genişlemesi
ve vergi
indirimlerinin yanı
sıra ekonomide beklentilerin
iyileşmesi ve öngörülebilirliğin
artması ile ekonomik büyümenin sürükleyicisi olmuştur.”
dedi.

2017 yılı üçüncü çeyreğine
ilişkin öncü göstergelerin de
güçlü ekonomik büyümenin
ivme kazanarak devam ettiğini
gösterdiğine işaret eden Mehmet Şimşek, “2017 yılı ikinci
çeyreğinde bir önceki yılsonuna göre yaklaşık 600 bin kişiye
ilave istihdam sağladık. Böylece 2017 yılı başından itibaren
işsizlik oranında kademeli düşüş gerçekleşti.” ifadelerine yer
verdi.

Zeybekci, hükümet olarak tüm
dikkatlerini üretime, yatırıma
ve ihracata yönelttiklerinin altını çizdi ve ekledi:
“Üçüncü çeyrekte
%7’nin üzerinde
bir büyümeyi görerek Çin’i dahi
geride bırakma ihtimalimiz olduğunu
düşünüyorum.”

Açıklanan verilerin büyüme
kompozisyonunun da sağlıklı
olduğunu ortaya koyduğunu
söyleyen Ağbal şöyle devam
etti: “Artan küresel ticaret hacmi, ticaret ortaklarımızın talebindeki iyileşme ve turizmdeki
toparlanmayla birlikte 2017
yılı ikinci çeyreğinde dış talep
büyümeye %1,7 puan pozitif
katkı sağlamıştır.”

Yıllıkta imalat sanayi ilk sırada

“Reel sektöre verilen destek büyüttü”

“Büyümenin motoru sanayi”

TÜİK’in paylaştığı yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla sonuçları ise 2016 yılında gayrisafi yurtiçi hasılada en yüksek payın %16,6 ile imalat
sanayinin olduğunu gösterdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Reel sektöre verilen destek ekonomiyi büyüttü.”
dedi. Baran, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Devlet özel sektörü destekledi, özel sektör de istikrar ve güven ortamında aldığı
destekleri üretime ve ihracata yönlendirdi.
Sonuçta bu faydalı adımlar özel sektörün
de kamunun da yüzünü güldürdü. Kim
ne derse desin biz işimize bakıyoruz.
Türkiye üretiyor, ticaretini artırıyor ve
büyüyor.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin ekonomideki yerine dikkat çekti.
İSO Başkanı, “Her dönem olduğu gibi bu
ikinci çeyrek büyüme rakamları bizlere
bir kez daha şu gerçeği söylemektedir: O
da büyümenin motorunun sanayi olduğu
gerçeğidir. Diğer yandan açıklanan veriler
ekonomimizin ve sanayimizin durgunluk
istasyonundan ayrılmış olduğunu göstermektedir.” dedi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH,
2016 yılında bir önceki yıla göre %11,5 artarak 2 trilyon 608 milyar 526 milyon TL oldu.
%16’lık imalatı, %11,4 ile toptan ve perakende ticaret ve %8,6 ile inşaat sektörü izledi.
Yıllık gayrisafi yurtiçi hasılada en düşük pay
hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri
için gerçekleşti.

%16,6
2016 GSYH İÇİNDE İMALAT
SANAYİNİN PAYI.
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Uzman Görüşü
TÜRKİYE,
İMALAT SANAYİNİ
GELİŞTİRMELİDİR

T

ÜİK tarafından açıklanan 2017
yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları, GSYH’nin bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre
%5.1 büyüdüğünü gösteriyor. İlk
çeyrek büyüme rakamının da %5.2
olduğunu hatırlarsak, ekonomi bu
yıl hemen tüm kesimlerin beklentilerinin üzerinde büyümeye devam
ediyor. Uluslararası düzeyde bir
karşılaştırma yaparsak da Türkiye;
Çin, Malezya ve Hindistan’ın arkasından üçüncü yüksek büyüme
oranına sahip bir ülke konumunda.
TÜİK, 2016 yılının sonlarında
GSYH’nin ölçülmesi ve büyümenin
hesaplanması yöntemlerinde köklü
bir değişikliğe gitmesine rağmen,
yeni yönteme göre hesaplanan
GSYH serisini geriye götürmediği
ya da eski seriyi ileriye yürütmediği
için, büyüme ve GSYH bileşenleri
ile ilgili analizleri zaman serisi olarak yapabilmek artık mümkün değil. Büyümenin bileşenlerine baktığımızda en önemli katkının %10,5
ile mal ve hizmet ihracatından geldiğini, ikinci sırayı ise %9,5’luk büyüme ile sabit sermaye yatırımlarındaki artıştan geldiğini görüyoruz.
Mal ve hizmet ihracatının bu büyük
katkısı geçen yılki düşük ihracat
performansından
kaynaklanıyor
ve baz etkisi nedeniyle bu kadar
yüksek bir büyüme var. Geçen yılın
üçüncü çeyreğinde de yüzde 10 civarında bir daralma olduğu için bu
yılın üçüncü çeyreğinde de mal ve
hizmet ihracatından yine önemli bir
katkı gelecek ama bunun süreklilik
arz etmesi mümkün değil.
Önemli ikinci kalem olan yatırımların genel büyüme oranının neredeyse iki katına yakın bir oranda
artmış olması elbette sevindirici.
Ancak, bu sevinç, yatırımlardaki
büyümenin alt kalemlerine bakınca
yerini bir miktar karamsarlığa bırakıyor. Son bir yıldır makine teçhizat
yatırımları reel olarak gerilerken,
yatırımlardaki büyümenin tamamı inşaat yatırımlarından geliyor.
2017 yılının ikinci döneminde inşaat yatırımları %25 artarken makine
teçhizat yatırımları %8,6 gerilemiş.
Makine teçhizat üretimi, bir ülke
ekonomisinin güçlenmesi için vazgeçilmez unsurlardandır. Sadece
büyümeye katkısı anlamında değil,
ülke sanayicisinin üreterek gelişmesi, teknolojiyi içselleştirmesi ve
kullanım alanlarını çeşitlendirmesi
açılarından makine teçhizat üretimi
sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin temel faktörlerinden birisidir.

Kalıcı ve sürdürülebilir
büyüme sağlanmalı
2017 yılının ikinci çeyrek GSYH’ye
üretim yönünden bakıldığında;

“Makine teçhizat üretimi, bir
ülke ekonomisinin güçlenmesi
için vazgeçilmez unsurlardandır.
Sadece büyümeye katkısı
anlamında değil, ülke
sanayicisinin üreterek gelişmesi,
teknolojiyi içselleştirmesi ve
kullanım alanlarını çeşitlendirmesi
açılarından makine teçhizat
üretimi sağlıklı ve sürdürülebilir
büyümenin temel faktörlerinden
birisidir.”
sanayi sektörünün payının %22,1
olduğunu ve sanayinin en önemli
alt sektörü olan imalat sanayinin
ise toplam katma değerin %18,1’ini
oluşturduğunu görüyoruz. İmalat
sanayi dönemler itibariyle toplam
katma değer içinde %17-%18 bandında salınmakta. İmalat sanayi,
Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un, MKE eski
ve efsanevi genel müdürlerinden
Selahattin Şanbaşoğlu’ndan aktardığı üzere, “büyük bir malzeme
hareketi”dir. Bu yapısıyla da, sadece tek sektör olarak düşünülmemeli, girdi tedarik ettiği tarım dahil
tüm sektörleri ve üretilen ürünün
pazara ulaştırılmasında ulaştırma, depolama, haberleşme dahil
hizmetler sektörlerini de harekete
geçiren, büyük bir malzeme hareketini başlatan ve sürdüren sektör
olduğu unutulmamalıdır.
Orta gelir tuzağından kurtulmak
isteyen Türkiye, geçmişte bütün
sanayileşmiş ülkelerin de yaptığı
gibi, imalat sanayini geliştirmek ve
üretim zincirini ulusal bazdaki işletmelere yayarak kalıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamalıdır. İmalat
sanayiinin büyüme hızının (yüzde
6) genel büyüme hızının üzerinde olması; ikinci çeyrekte imalat
sanayinin GSYH içindeki payının
yükseldiğini göstermesi açısından
olumlu bir gelişmedir.
Ulusal tedarik zincirlerini ön plana
alarak, üretilen katma değerin ülkede kalmasını sağlayacak imalat
sanayi için KOBİ’lerin önemi de bu
noktada belirginleşmektedir. KOBİ
gelişimi ve bu gelişimi sağlayacak
her türlü yapılanmalar (organize
sanayi bölgeleri, ihtisas organize
sanayi bölgeleri, kümelenmeler
gibi) sürdürülebilir ve ülkenin makro dengelerine de katkıda bulunan
büyüme için kritik öneme sahiptir.
Bu sayede inşaat sektörü gibi tek
atımlık büyüme kalemleri yerine,
kendisini ve diğer iktisadi faaliyetleri besleyen imalat sanayi yatırımları sayesinde istihdam, dış ticaret
dengesi ve teknoloji transferi gibi
dışsallıklar da ülkeye kazandırılmış
olacaktır.
Dr. Oktay Küçükkiremitçi
Türkiye Kalkınma Bankası
Hazine Daire Başkanı
Yazıda yer alan görüşler yazarın
kişisel görüşleri olup çalıştığı kurumu bağlamaz.

ÖRTÜLÜ AMBARGOYA KARŞI

ÜRÜN GELİŞTİRME
Milli Savunma Bakanı Nurettin
Canikli, Türkiye'nin bugün
savunma alanında teknoloji
geliştiren bir ülke olduğunu
belirterek, “Müttefiklerimizin bazı
ürün ve parçalarla ilgili olarak
örtülü ambargo uygulamaları bizi
yolumuzdan alıkoymamaktadır.
Sadece bazı savunma ürünlerinin
geliştirilmesi sürecini geciktirmektedir.” dedi.

akan Canikli Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin olağanüstü
toplantısında yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayiine ve bu
alanda teknoloji geliştirmenin stratejik önemine dikkat çekti.

B

Ülkemizin tehdit ve tehlikeleri savuşturacak imkan ve kabiliyetlere
sahip olduğunun da altını çizen Canikli, özellikle son yıllarda savunma
sanayiinde atılan adımların ve yerli
üretim oranındaki büyük artışların
Türkiye’nin hareket kabiliyetini ve
gücünü büyük oranda artırdığını dile
getirdi.
“Bu gelişmeyle birlikte, müttefiklerimizin bazı ürün ve parçalarla ilgili
olarak örtülü ambargo uygulamaları
bizi yolumuzdan alıkoymamaktadır.
Sadece bazı savunma ürünlerinin geliştirilmesi sürecini geciktirmektedir.”
diyerek sözlerini sürdüren Nurettin
Canikli, “Hamdolsun Türkiye bugün
savunma alanında teknoloji geliştiren
bir ülkedir. Bazı alanlarda, bazı ürünlerde dünyanın en iyileriyle yarışıyo-

K

Nurettin Canikli

ruz. Silahlı İHA bunlardan sadece bir
tanesidir. Bugün itibarıyla savunma
sanayii ürünlerinde yerli üretim oranı
yüzde 65'in üzerine çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.
Canikli, füze ve roket sistemlerinde,
akıllı mühimmat üretiminde, komuta,
kontrol ve haberleşme sistemlerinde,
bunlar başta olmak üzere Türkiye’nin
birçok alanda savunma sanayisinde
çok önemli adımlar attığını ve gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Savunma sanayisinde
yakaladığımız bu gelişme bize terörle mücadelede çok büyük avantaj ve
kolaylıklar sağlamaktadır. Elbette bu
alanda daha çok yolumuz var, yapacaklarımız var.”

"Yerli savunma ürünleriyle
mücadele ediyoruz"
Nurettin Canikli, 19 Eylül Gaziler
Günü’nde yaptığı konuşmada da birçok Amerikan ve Alman firmasının,
Türkiye’nin savunma ürünlerinde kullandığı yedek parçalara örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye’ye
vermediklerini, geciktirdiklerini ifade
etti.
“Son 15 yılda bu toprakların savunulması için geliştirdiğimiz yerli silah
sistemlerimiz olmamış olsaydı inanın
işimiz çok zordu.” açıklamasında bulunan Nurettin Canikli, “Şu anda içinde
yaşadığımız durum bu, tablo bu. Hibe
falan değil. Parasını gönderiyoruz, parasını peşin veriyoruz ama terör örgütlerine karşı son derece bonkör ve eli açık
davranıyorlar. Hamdolsun özellikle son
yıllarda bu mücadeleyi tamamen kendi
imkanlarımızla, kendi kaynaklarımızla,
yerli savunma ürünleri ile yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz.”
dedi.

500 milyon TL
imalatçı KOBİ’lere
ayrıldı

üçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB),
imalat sanayine yönelik
yeni çağrısına 500 milyon
TL bütçe ayırdı. Tasarım,
mühendislikten katma değeri yüksek üretime,
bilişim teknolojinden, yeşil üretime 8 başlığı
barındıran çağrıda son başvuru tarihi 20 Ekim
2017.

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynuyor. Misyonu
KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik
ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan
KOSGEB, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü
olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için ‘Üretim
ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma
Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması’ konulu proje çağrısını yayımladı.
KOSGEB’den yapılan açıklamada; proje çağrısının hedef kitlesinin, imalat sektöründeki
KOBİ’ler olduğu belirtildi. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif

olmaları gerektiği ifade
edilen açıklamada, “Bilanço usulünde defter tutmak
kaydıyla; orta yüksek ve
yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü
başvuru yapabilecek, orta
düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az
300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının
en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını
aşmaması gerekecektir.” denildi.
İlgililer, teklif çağrısının tüm detaylarını www.
kosgeb.gov.tr adresindeki ‘Destekler’ menüsünden ‘KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek
Programı’ alt menüsünü seçerek inceleyebilecek.

Son tarihe dikkat!
Proje çağrısı için başvuru sistemi, 20 Ekim 2017
günü saat 23.59’da kapatılacak. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular
değerlendirmeye alınmayacak. KOSGEB veri
tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi
onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecek.
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Yerlileştiren KOBİ’ye
5 milyon liraya kadar destek

Faruk Özlü

geri ödemeli olmak üzere toplam 1
milyon lira olduğunu anlattı. Özlü,
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek
desteklerin toplam üst limitinin 5
milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, ithal ürünlerin yerlileştirilmesi
için 5 milyon liraya kadar destek
vereceklerini açıkladı. Özlü, “İthal
ürünleri yerlileştirmek isteyen
KOBİ’lerimize destek olacağız.” dedi.

K

OSGEB’in
İcra
Kurulu
toplantısında yeni destek
programı ile mevcut destek
programlarında yapılan revizyonlara
ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, daha önce KOSGEB desteklerinde erken ödeme olmadığına dikkat
çekti. 1 Temmuz 2017’de çıkan Üretim Reform Paketi’ndeki bir madde
ile şirketlere avans verme imkanının
getirildiğini belirtti.
Bakan Özlü, KOBİ Gelişim Destek
Programı’nın yeni proje çağrısı kapsamında, işletmelere verilecek desteklerin üst limitlerinin, 300 bin lira
geri ödemesiz, 700 bin lira faizsiz

Bakan Özlü, yurt dışından
ithal edilmekte olan ürünlerin
yerlileştirilmesi,
Türkiye'de üretilmesi için
destek vereceklerinin altını
çizerek, "Bunun da üst limiti
5 milyon lira. Yurt dışından bir ürün
geliyor ithal ediyoruz. Türkiye'de iç
pazarda bunun karşılığı var, bunu
yerlileştirmek isteyen KOBİ'lerimize
destek olacağız." dedi.

Temel amaç imalat sanayini
güçlendirmek
KOBİGEL'in yeni çağrısının temel
amacının sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez unsurlarından biri olan imalat
sanayisini güçlendirmek olduğunu belirten Özlü, kabul edilebilecek proje
başlıkları hakkında şu bilgileri paylaştı: “KOBİ’lerimiz, üretimde nesnelerin
interneti uygulamaları, orta yüksek ve
yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve
ihracattaki ağırlığının artırılması, katma
değeri yüksek üretim yapısına geçiş,
ihracat kapasitesinin artırılması, yeni
pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkan ve
kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek
büyütme, bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimlili-

Sanayi Bakanlığı’nda
görev değişimi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda
görev değişimi.
Kamuoyunda, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığı ve Türkiye
Çelik Üreticileri Derneği’ndeki
(TÇÜD) başarılı çalışmalarıyla
tanınan Dr. Veysel Yayan, 25
Eylül 2017 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanan atama
kararıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı
görevine getirildi.

ğinin artırılması ve yeşil üretime geçiş
başlıkları altında sunulan projeleri kabul
edeceğiz.”
KOBİ Gelişim Destek Programı çağrısına proje sunacak orta ve yüksek teknolojili imalat sektöründeki KOBİ’ler,
20 Ekim 2017’ye kadar başvurabilecek.
Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin başvurularında ise,
2016 yılı net satış hasılatının 300 bin
lira, yıllık ortalama çalışan sayısının en
az 3 olması şartı aranıyor. Ayrıca, işletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016
yılı net satış hasılatını aşmaması gerekiyor.

Çalışma hayatına 1976 yılında
Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret
Genel Sekreterliği’nde (DTM)
Raportör olarak göreve başlayan Yayan, bilahare Devlet
Planlama Teşkilatında uzman,
Çalışma Hayatı Sektör Sorumlusu ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nda Daire Başkanlığından, müsteşarlığa kadar
her kademede görev yaptı.

Proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan
ilişkili olmak kaydıyla, yeni istihdam
edilecek personel, makine ve teçhizat,
yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım, yurt dışı
seyahat, fuar, stant, nakliye ve fuar kataloğu giderleri de desteklenecek.

1976-1998 yılları arasındaki 22
yıllık kamu kariyerinin ardından,
1998 yılında Türkiye Demir
Çelik Üreticileri Derneği Genel
Sekreterliği görevine getirilen
Veysel Yayan, o tarihten bu
yana sürdürdüğü bu görevine
ek olarak, SEDEFED, İMSAD
ve Yapısal Çelik Derneği’nde
yönetim kurulu üyeliği, Yapı
Araştırma Derneği’nde Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve 2006 yılından bu yana, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Demir
ve Demirdışı Metaller Meclis
Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Proje bütçesinin yüzde 30’u
erken ödenecek
Erken ödeme imkanını hatırlatan Bakan
Özlü, “KOBİ'lere proje bütçesinin yüzde 30'una kadar erken ödeme yapacağız.
Üst limitler aşılmamak kaydıyla uygun
bulunan gider kalemleri ve tutarlarının
KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60
oranında destek vereceğiz. KOBİ Gelişim Destek Programı proje çağrımızın
toplam bütçesi 500 milyon lira olarak
belirlendi.” bilgisini paylaştı.

Veysel Yayan’a yeni görevinde
başarılar diliyoruz.

Yerli ve milli üretim kabiliyeti Uzakdoğu’ya taşınıyor

METRODA İLK İHRACAT ARUS ÜYESİ BOZANKAYA’DAN
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan,
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve OSTİM OSB Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, firmanın
ASO 1. OSB’de yer alan tesislerini birlikte ziyaret ederek üretimle ilgili bilgi
aldılar.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan
Yıldırım’ın da yer aldığı ziyarette,
Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı
Aytunç Günay firmanın ürünleri ve
üretim kapasitesi hakkında bilgi verdi.
Müsteşar Dr. Veysel Yayan tesiste ilk
olarak, Belçika’nın Kortrijk şehrinde
düzenlenecek Busworld 2017 Europe Fuarı’nda lansmanı yapılacak olan
yeni nesil elektrikli otobüsü inceledi.
Yayan daha sonra Tayland’ın başkenti Bangkok’a ihracatı yapılacak olan
Green Line Metro Projesi araçlarını
inceledi. Veysel Yayan, Bozankaya
firmasının ülke ekonomisine yapmış

B

Türkiye’nin ilk yerli yüzde yüz elektrikli otobüsünü üreten Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya, 2018 yılında da ülkemizin
ilk metro aracı ihracatını gerçekleştirecek firma olacak. Bozankaya, Siemens
Mobility ile kurduğu konsorsiyumla yüklenici olduğu ve Tayland’ın başkenti
Bangkok için yapılacak Green Line Metro Projesi’nin araçlarını üretecek.
olduğu katkıya vurgu yaparak üretilen
araçların hem iç pazar hem de dış pazar için çok önemli olduğunu belirtti.
Yayan, bu üretimlerle dışa bağımlı olduğumuz bir alanda ihracatçı olmanın
önemine dikkat çekti ve firmayı tebrik
etti.

Tek seferde 1596 yolcu taşıyacak
Bozankaya tarafından Bangkok’a yapılacak Green Line Projesi, 68,25 km hat
uzunluğu ve bu hat üzerinde yer alacak
59 metro istasyonundan oluşacak. Bu
hatta hizmet verecek 22 trenin her biri
4 metro aracından oluşacak. 1,840 kW
güçle çalışan bu trenler azami 80 km/s

hızla yol alabilecek ve tek seferde 1596
yolcu taşıyabilecek. Araçların üretimi
Bozankaya’nın Ankara/Sincan’daki tamamen kendine ait tesislerinde bir süre
önce üretime başladı.

2018’de başlayacak ve 2019 yılında
son teslimatların yapılacağı proje ile
ciddi bir teknoloji transferi gerçekleşmiş olacak. Bu uluslararası ortaklık
vesilesiyle, alanında 100 yılı aşkın
tecrübesi bulunan bir dünya devinden,
daha önce çeşitli ulaşım aracı projelerinde uzmanlaşmış olan tasarım, üretim, test ve devreye alma ekipleri olan
Bozankaya’ya ciddi bir know-how aktarımı gerçekleşmiş olacak. Proje kapsamında Bozankaya tamamen kendine
ait metro araçlarını tasarlama ve üretme kabiliyetini kazanmış olacak.
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YERLİ ÜRETİM; MİLLİ GÖREV
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri
Kümelenmesi (ARUS), Yerli Üretim
İş Birliği Günleri’nin ikincisini
gerçekleştirdi. Etkinlikte ana
üreticiler; Durmazlar, Bozankaya,
Hyundai Eurotem, Siemens, ARUS
üyeleri ile aynı masada buluştu.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan
Birdal, “Siyasi istikrar ve buna bağlı
olarak ekonomik istikrarın sonucu
büyüyen ve gelişen özel sektörümüzün
yerli ve milli üretime geçmeleri milli
bir görevdir.” dedi.

P

rogramda; raylı sistem parça
üreticileri, mühendislik ve tasarım, boji, klima, cer motoru
ve kontrol sistemleri, gövde, aydınlatma sistemleri, yolcu bilgilendirme
sistemleri, yazılım, kalite, test, belgelendirme ve diğer sahalarda faaliyet
gösteren ARUS üyeleri, firma tanıtımları ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

“Ülkemizin potansiyelini,
ihtiyaçlarımızı üretirken kullanmak
istiyoruz”
Geniş bir katılımın olduğu Yerli Üretim İş Birliği Günleri’nin açılışında
konuşan OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, ülkemizin sanayi potansiyelinin bilinen ve görülenden
daha yüksek olduğunu söyledi. Aydın, “Kendi ülkemizin potansiyelini
kendi ihtiyaçlarımızı üretirken kullanmak ve bunu hayata geçirmek istiyoruz. Ülkemizin geleceği, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızın kritik
yeri burası.” dedi.
‘Paramız var, istediğimiz yerden
alırız!’ düşüncesiyle ülkenin
kalkınamayacağını, işsiz
insanlara
iş bulunamayacağını bildiren
Orhan Aydın, şunları
Orhan Aydın
vurguladı:
“Çalışan, üreten, tasarlayan herkese
minnettarız. Hepsini kutluyor, teşekkür ediyoruz. Özellikle Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın bu konuda yeterince dikkatli
olduğunu düşünüyoruz. Yüzde 51
kavramının Türkiye’ye gelmesiyle
bir paradigma değişikliğinin yaşandığını sanayicilerimizle beraber biz
de gördük, yaşadık.”
Yüzde 51 yazıldıktan sonra her şeyin bir anda değiştiğini, yabancı firmaların ve bürokrasinin bakışının
değiştiğini aktaran Aydın, “Herkes

Orhan Birdal, ekonomik bağımsızlık için
projelerin yanı sıra demiryolu sektöründe
yerli ve milli üretime yönelmenin ve
kendi milli imkanlarımızı oluşturmanın
gerekliliğinin altını çizdi.

yüzde 52, 53, 60, 70, 80’leri telaffuz ediyor. Bu bile bizim için yeterli
değil. Biz kendi yerli ve milli firmalarımızı çıkararak, işleri onların
üzerine odaklayarak, yanına gerekiyorsa yabancı firmayı; onun bulacağı modelleri biz şu anda daha çok
istiyoruz. Türkiye’nin sektörle ilgili
bütün paydaşları burada. Üniversiteler, STK’ları, firmalar, kamu kurumları hepsi bu grubun içerisinde.
Türkiye’nin bu sektörle ilgili geleceğini hep beraber biz planlayacağız.
Bu alanda ciddi bir potansiyel var.
Savunma sanayiinden daha geniş
bir alan burası.” ifadelerini kullandı. Başkan Aydın, belediyeleri de bu
felsefeye yaklaştırmak istediklerini
sözlerine ekledi.

“Sanayicilerimize de büyük
görev düşüyor”
TCDD ve ARUS Yönetim Kurulu
Başkanı İsa Apaydın, konuşmasına
23 Eylül 2017’nin, TCDD’nin 161.
kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek başladı. “2003 yılından itibaren
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın
Başbakanımızın liderliğinde ve hükümetlerimizin desteğiyle yeni bir
demiryolu seferberliği başlatılmış,
demiryollarımız yeniden devlet politikası olarak kabul edilmiştir. Bu seferberlik kapsamında demiryollarına
bugüne kadar 60 milyar liranın üzerinde yatırım yapılmıştır.” sözleriyle
devam eden Apaydın, söz konusu
yatırımlarla; gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizi yüksek hızlı tren
teknolojisi ve
konforuyla
tanıştırdıklarına işaret
etti.
Demiryolu
endüstrisinin
ülkemizde
gelişmesi ile
yerli ve milli
üretim kapsamında önemİsa Apaydın
li
çalışmalar
yaptıklarını ve bunların devam ettiğini anlatan Apaydın şöyle devam
etti: “TCDD’nin destekleriyle hızlı
tren makasları, traversleri ve rayları-

nı yerli olarak ülkemizde üretiyoruz.
Dizel tren setini, yük vagonunu, dizel motoru ve E-1000 milli elektrikli
lokomotifini, makas taşıma vagonu
ve demiryolu sinyalizasyon sistemini yerli ve milli olarak üretmeyi
başardık. Fakat bu yeterli değildir.
2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat
hedefine ulaşmak, yurt dışına giden
dövizi ülkemizde tutarak kalkınmaya
destek vermek için demiryolu hatlarının yapımı ve demiryolu araçlarını yerli olarak üretmek için sadece
TCDD’ye değil, sanayicilerimize de
büyük görev düştüğünü dikkatlerinizi çekmek istiyorum.”

“Yerli ve milli üretime geçmek
milli görevdir”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, 2003’ten itibaren milli ve
yerli temalı seferberlikle demiryollarının şaha kalktığını, 80-90 yılda
yapılan demiryolu yatırımından çok
daha fazlasının bu dönemde yapıldığını ve yapılmaya da hız kesmeden
devam edildiğini bildirdi.
Bakanlık olarak kendilerine ayrılan
bütçe imkanları çerçevesinde yapabileceklerinin en fazlasını yapmanın
gayreti içinde olduklarını kaydeden
Birdal şöyle devam etti. “2003 yılından bugüne kadar Bakanlık olarak
toplamda 347 milyar liralık yatırım
yaptık. Bundan demiryolu sektörü 60
milyarın lirayı aşan bir pay aldı. Projeler tamamlandığında 2023 yılına
kadar 3.500 km yüksek hızlı, 8.500
km de hızlı tren hattımız olduğu gibi
konvansiyonel hatlarımızın tamamı
elektrikli ve sinyalli olacak.”
Ekonomik bağımsızlık için projelerin yanı sıra demiryolu sektöründe
yerli ve milli üretime yönelmenin ve
kendi milli imkanlarımızı oluşturmanın gerekliliğinin altını çizen Orhan
Birdal, “Bu konuyla ilgili bugüne
kadar oldukça önemli mesafeler
alındığını görmekteyiz. Düne kadar
en basit malzemeler bile ithal edilirken, bugün çeken ve çekilen araçları
dahi TCDD’nin bağlı ortaklıklarında üretebilir hale geldik. Yerlileşme
ve millileşme sürecini kendi yüksek
hızlı trenimizi üretip en kısa sürede
raylara indirerek taçlandırmayı ümit
ediyorum.” dedi.
Müsteşar Birdal son olarak şu hususları vurguladı: “Diğer sektörlerde olduğu gibi demiryolu sektöründen de
yerli ve milli üretimin sadece kamu
tarafından yapılmasını beklemek
doğru bir yaklaşım değildir. Siyasi
istikrar ve buna bağlı olarak ekonomik istikrarın sonucu olarak büyüyen
ve gelişen özel sektörümüzün yerli
ve milli üretime geçmeleri milli bir
görevdir. ARUS üyelerinin bugüne
kadar yüzde 48’den yüzde 60’a varan yerlilik oranlarıyla toplam 224
ulaşım aracını milli marka olarak
üretmeleri her türlü takdirin üzerindedir.”

“Özgüveni verirseniz
hepsini yaparız”
YöneASO
tim Kurulu

Başkanı Nurettin Özdebir, TCDD’nin
2003 yılından
sonra
şaha
kalktığını ifade
Nurettin Özdebir
ederek, “Bu
dev, ayağa kalktı. Gerek fabrikalarıyla, yerli dizel projesiyle, gerek
elektrikli tren projesiyle ve bunun
arkasından da inşallah hep birlikte hızlı tren de üretmemiz lazım.
Bunu yapabilecek kabiliyette firmalarımız da var. Bu özgüveni siz
bize verirseniz biz bunların hepsini
fevkalade yaparız.” dedi.
Türk Hava Yolları'na yeni uçaklar
alındığını, 1 milyar dolarlık offset
konulduğunu, bunun için Bakanlığa teşekkür eden Özdebir, şunları
paylaştı: “Dünyada bunun yüzde
100’e çıkartan ülkeler var. Biz de
keşke onu başarabilseydik. Ankara
sanayisi olarak 1 milyarlık offsetin
üzerine en az 10 milyar daha ilave
edeceğimize eminim. Raylı taşıtta
da aynı şekilde. Türkiye’nin tedarik
tarihçesinde TCDD aslında müthiş
bir sessiz devrim gerçekleştirdi. İlk
defa teknolojik ürün alımında yüzde 51 şartını koydu. Bu Türkiye’de
ilktir. Sayın Başbakanımıza, müsteşarımıza, emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Bu, Türkiye tarihinde bir milat oldu.
Ondan sonra bu tip alımların hepsinde yüzde 51 şartı kondu.”
Politikaları oluştururken aynı zamanda ülke içindeki rekabetinde
oluşturulması gerektiğine dikkat
çeken ASO Başkanı, ana tedarikçi
veya yüklenici olarak birbirleriyle
yarışan en az ikişer tane firmanın
olması gerektiğini söyledi. Özdebir, “Rekabet olan yerde her zaman Ar-Ge, inovasyon, verimlilik
ve yarış vardır. En az 2 firma çıkarmalıyız. Özellikle Sanayi İşbirliği
Programı kapsamında bu yarışmada birden fazla firmamın olmasında, rekabetin olmasında büyük
fayda var.” diyerek konuşmasını
tamamladı.
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Kauçuk Küme Tayvan’da
onur konuğu oldu
OSTİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi, kuruluş amaçları
çerçevesinde ortak pazarlama ve
satın alma faaliyetleri kapsamında
Tayvan’a iş gezisi gerçekleştirdi.
Tayvan’da ilgiyle karşılanan küme
onur konuğu olarak ağırlandı.

O

STİM Kauçuk Teknolojileri
Kümelenmesi, Küme üyeleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde sektörde en çok tercih
edilen makinelerin Güney Kore ve
Tayvan’da üretildiği tespit edilerek,
ortak satın alma avantajlarından yararlanmak amacıyla KOSGEB ve Tayvan
Ticaret Merkezi (Taitra), desteğiyle 1116 Eylül tarihleri arasında Tayvan’a iş
gezisi gerçekleştirdi. Programa, Küme
Yönetim Kurulu Başkanı Akman Karakülah, OSTİM OSB Bölge Müdürü
Adem Arıcı, Küme Koordinatörü Dr.
Kayhan Olanca ve 12 küme üyesi firma katıldı.

maslarda bulunan Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, açılışı Tayvan Devlet
Başkanı Tsai Ing-Ven tarafından yapılan Plascom 2017 Fuarı’nı ziyaret etti.
Fuar’da ilgiyle karşılanan OSTİM heyeti, Hindistan heyeti ile birlikte onur
konuğu olarak ağırlandı. Küme üyeleri
ikili iş birliği görüşmeleri de gerçekleştirdi.
Kümelenmenin kuruluş amacı arasında yer alan ortak pazarlama ve ortak
satın alma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen programda küme heyeti,
Tayvan basının da yer aldı. Yönetim
Kurulu Başkanı Akman Karakülah,
Tayvan televizyonuna bilgilendirmelerde bulundu.
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Avrupa pazarının yolu
ortak üretimden geçiyor
23 milyonluk nüfusa sahip Tayvan,
2016 yılında 315 milyar dolarlık ihracatıyla, en çok ihracat yapan ülkeler sırlamasında 15. Sırada yer aldı.
Özellikle akıllı cihazların üretimiyle
endüstri 4.0’a hazırlanan ülkenin en
büyük pazarı Çin Halk Cumhuriyeti.
Türkiye ile ticari ilişkileri de önemli bir
düzeyde olan Tayvan, Dünyanın pek
çok ülkesine ürün satarken Avrupa pazarında zayıf kalıyor. OSTİM Kauçuk
Teknolojileri Kümelenmesi, Tayvan
Plastik Üreticileri Derneği ve Plascom
2017 Fuarı’nda kurduğu temaslarda ve
yaptığı sunumlarda, Tayvan ürünlerinin Avrupa pazarında yer bulabilmesinin en kolay yolunun Türkiye’de ortak
üretimden geçtiğini anlattı.

OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA), İngiltere’de
12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Uluslararası Savunma
ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na
(DSEI) katıldı. Sektörün uluslararası
temsilcileriyle görüşen OSSA’nın,
2018’de dördüncüsü düzenleyeceği
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel
İşbirliği Günleri’ne (ICDDA) ilgi yoğun
oldu. Londra programında ICDDA için
talepler alındı.

OSSA, yabancı firmaların, Türkiye’de
iş ve ortaklıklar kurmaları için sektör
hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıyor. KOBİ’lerin ihracatlarını artırarak,
yurt dışı firmalar ile ortak projeler geliştirmelerini sağlamak amacıyla, sektörün önde gelen tüm fuarlarına üyeleri
ile beraber katılan küme, üyelerinin
kapasiteleri, potansiyelleri ve ürünleri
hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Pazarlama, markalaşma ve reklam
alanlarındaki güncel gelişmelerin ele
alındığı, yeni nesil ekonominin öne çıkan konularını ve girişimcilere sunduğu
yeni iş fırsatlarının masaya yatırıldığı
İnteraktif Pazarlama Zirvesi, bu yıl da
Yeni Nesil Ürünler ve İşler temasıyla
düzenlendi.

Fırsatları görmek için hazırlık şart

OSSA, İngiltere’de ICDDA taleplerini aldı

S

arketing Türkiye ve Marketing &
Management Institute tarafından
düzenlenen İnteraktif Pazarlama Zirvesi (İPZ), Yeni Nesil Ürünler ve İşler
temasıyla 11. Anadolu turunun Ankara Programı düzenlendi. Programda;
markalaşma, pazarlama, finansman ve
reklamcılık konuları alanında uzman
isimler tarafından anlatıldı.

M

Marketing & Management Institute
Türkiye Başkanı Günseli Özen, endüstri 4.0 ile birlikte robotik teknolojinin
hayatı başka bir noktaya taşıyacağına
dikkat çekti. Bugün yapılan 7.6 milyon
ana ve ara iş dalının gelecek dönemde
ortadan kalkacağını savunan Özen, kişilerin niteliklerini farklı bir noktaya
taşıması gerektiğini ifade etti.

Tayvan seyahatinde çeşitli sektörel te-

ektöründe uluslararası tanınırlığa
sahip olan OSSA, sektörün önde
gelen yurtdışı etkinliklerinde boy
göstermeye devam ediyor. Küme, fuar
öncesinde ve sonrasındaki maliyet ve
iş yükünü küme bünyesinde organize
ederek, üyelerinin başarılı iş görüşmeleri gerçekleştirebilmelerine imkan sağlıyor.

7.6 milyon
iş dalı gelecekte
olmayacak

DSEI’de OSSA standını ziyaret eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay,
“Tecrübeleriniz bizim için çok önemli. Savunma sektöründeki küresel tecrübelerinizi de daha
detaylı dinlemek için sizi en kısa zamanda ziyaret edeceğiz.” dedi.

OSTİM’li KOBİ’leri temsil etti
Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından biri olan DSEI’de bu yıl da 10
üyesiyle yer alan OSSA, fuar boyunca
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar temsilcilerini ağırladı.
OSSA standı, Milli Savunma Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Makine
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif Yusuf Akgül, T.C.
Ekonomi Bakanlığı Londra Ekonomi
Müşaviri, yabancı askeri heyetler, sektörün önde gelen firmaları tarafından
ziyaret edildi.
Mevcut müşterilerinin yanı sıra fuar süresince, İngiltere, Pakistan, Ürdün gibi

Yaşanan teknolojik değişimi fırsata
çevirmenin gerekliliğine işaret eden
Özen, “Bu fırsata hazırlanmamız gerekiyor. Yapılan işlerin nasıl farklılaşacağını göreceğiz, küçük bütçelerle nasıl
büyük iletişimler yapabileceğimizi öğreneceğiz ve değişen markaları, değişen
firmaları, değişen şirket yaklaşımlarını
ve daha da çok değişen tüketiciyi göreceğiz.” dedi.
Fırsatları görmek için hazırlık gerektiğine işaret eden Özen, devamında
şunları söyledi: “Bu değişimi sadece
biz görmek üzere çaba göstermiyoruz.
Bizim gibi kuruluşlar da yapıyor ama
akademik kuruluşlar bu değişimleri
size göstermek üzere oldukça fazla çalışıyorlar. Endüstri 4.0 dediğimiz bir
şey var. Mutlaka telekomünikasyona ve
teknolojiye dikkat kesilin çünkü onlar
bize yeni fırsat sunacaklar. Ama kötü
haber de şu; tam her şeyi öğrendik, tamam yakaladım diye düşündüğümüz
an yıkıcı bir devrim geliyor teknolojide
ve her şeyi alt üst ediyor.“

İnsanlar fayda satın alıyor

Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ
tarafından, gelecek yıl dördüncü kez
düzenlenecek olan ICDDA’in tanıtımını da yapıldı; etkinliğe katılmak isteyen
kurum ve şirketlerdin talepleri alındı.
ICDDA’e olan yoğun katılım talepleri,
önceki etkinliklerin sağladığı bir başarı
olarak değerlendirildi.

MARKA Reklam Ajansı Kurucusu
Hulusi Derici, markalaşma ve pazarlama üzerine katılımcılara bilgi verdi.
Reklam sektörüyle ilgili tüyoları da
paylaşan Derici, reklamcıları: Reklamcıların beğeneceği reklamları yapanlar,
halkın beğeneceği reklamları yapanlar
ve ikna eden satan reklamları yapanlar
olmak üzere üç kategoriye ayırdı. Usta
reklamcı üçüncü sıradaki satan ve ikna
eden reklamları yapanların hiçbir ülkede bir elin parmaklarını geçmediğini
iddia etti.

OSSA ile birlikte DSEI 2017 Fuarı’nda
yer alan üyeler şöyle: Digitest, Emge,
Mege, M.F.K, Güvenli Yaşam, Sadtek, Figes, Makel, Nero Endüstri ve
T-Kalıp.

İnsanların teknoloji değil fayda satın
aldığını savunan Hulusi Derici, Satan
Fikirlerin 6 ilkesini; Beklenmediklik,
Somutluk, Güvenilirlik, Duygular, Hikayeler ve Basitlik olarak sıraladı.

katılımcı heyetlerle görüşme gerçekleştiren küme, BAE Systems gibi sektörün
önde gelen firmalarıyla da temas kurdu.
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6G’de yerli ve
milli altyapı
oluşturulmalı
Onat Totuk
Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi Koordinatörü

lkemizde 6G terimi, ilk olarak
Ü
Ağustos başında Medipol Üniversitesinde Prof. Dr. Hüseyin Aslan

ve ekibinin gerçekleştirdiği bir çalıştayda anıldı. Bazı kişilere “Daha 5G
gelmeden 6G de nereden çıktı?”
dedirtse de mobil iletişim teknolojilerinin göbeğindeki insanlar bunu
zamanlaması iyi ve yerinde bir başlangıç vuruşu olarak değerlendirdiler.
5G teknolojilerinin araştırma çalışmaları 2011 yıllarında başladı ve
2014-2016 arasında ön standartlaşma etkinlikleri tamamlandı. 2019
sonuna kadar da standartlaşma
kararlarının sonuçlandırılarak 2020
yılında ticarileştirilmesi planlanmaktadır. 6G’de de böyle bir takvim işleyeceğine göre daha önce kaçırdığımız 3G, 4G ve 5G trenlerinde bunun
başımıza gelmemesi için bugün farkındalık ve çalışmaya başlamak için
iyi bir gün.

Paydaşlar sürece hazırlanmalı
6G paydaşları olan üniversiteler,
servis sağlayıcılar, kamu kurumlarının yanında sektördeki firmalar ve
sivil toplum kuruluşlarının birlikte
çalışarak, üreterek hazırlanmaları
gereken bir süreç. Bugünden teknoloji yol haritaları konusunda tartışıp
teknoloji üretimi konusunda iş birliği
yapmakta, oluşturulacak sistemlere yön verenler arasında olabilmek
açısından fayda var. Geliştirilecek
sistemler için yerli ve milli bir altyapı
oluşturulması özellikle haberleşme
güvenliği ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması için kaçınılmazdır. Paydaşların da bu vizyonla ortak hareket etmeleri gerekir. Haberleşme
teknolojilerinde yerli ve milli yazılım,
donanım ve altyapıyı hedefleyen bir
görüşle bir araya gelen Haberleşme
Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)
her zaman 6G çalışmalarını bu yönde destekleyecek ve içinde olmak
için çaba gösterecektir.
Bugün tünelin ucundaki bir ışık gibi

görünse de iletişimdeki inanılmaz
ve önüne geçilemeyen hız nedeniyle çok kısa sürede aramızda ve hizmetimizde olacak 6G sistemi daha
önceki sistemlere göre daha yüklü ses, görüntü ve veri aktarmaya
adaydır. Teknolojik olarak görünür
ışıkla haberleşme, optik kablosuz
haberleşme, foton seviyesinde ikili (binary) kodlama ve kod çözme,
milimetre dalgaları ve terahertz dalga boyları, yazılım tanımlı ağlar, güç
dilimleme, ağ işlev sanallaştırması,
nesnelerin interneti, cihazlar arası
iletişim, ultra yoğunlaştırma, yeşil
iletişim, çoklu erişim teknikleri, büyük veri ve mobil bulut bilişim, kitlesel çoklu anten sistemleri gibi yeni
terimleri getiren 5G teknolojilerinin
nasıl evrilip de 6G’ye dönüşeceği
belirsizdir. Bu belirsizliği aşmak geliştirmeyi yapan paydaşların elinde
olacaktır.

Birlikte üretme modeli
yol gösterecek
HTK ve kümeyi oluşturan firmalar,
temel niyet olarak bir veya birkaç
büyük etrafında bileşen bütünlüğü
olacak şekilde toplanmayı ve birlikteliğin sağladığı momentumla 6G’de
ana yapıları ortaklaşa kurmayı planlamaktadır. Geliştirilmekte olan model birbirleriyle eşgüdüm içerisinde
çalışan ve birbirlerini tamamlayan,
sonunda da anlamlı bir ürün seti
ortaya koyan farklı orta ve büyük ölçekli firmaların oluşturacağı mozaiği
andırmaktadır. Ülkemizde çok kullanılan “küçük olsun benim olsun”
düşüncesini kırmadan, büyüklerin
küçükleri yutmasına izin vermeden,
birlikte üretme modelinin pilot çalışmaları bir türlü yerlileştirme yüzdesi
%2’yi geçmeyen 4.5G ihalesi kapsamında BTK ve servis sağlayıcılarla başlatılmış durumdadır. Modelin
bir-iki denemeden sonra kusursuz
hale getirileceğine küme paydaşlarının kuşkusu yoktur. Bu modelin
kümemizin ve firmalarımızın 6G için
yapacağı hazırlıklara da ciddi bir ışık
tutacağı, yol gösterici olacağı kesindir.
HTK ve firmalarımız yerli ve milli meşaleyi 6G ye ilk günden taşımaya
bu konuda başı çekmeye kararlıdır.
İletişim her gün artan bir ağırlıkla
geleceğe damgasını vuracak ve
6G bunun en önemli teknolojik aracı olacaksa biz de bu konuda tüm
paydaşlarımızla yerimizi alacağız.

“KOBİ’ler e-ticaret
rüzgarıyla büyüsün”
1. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’ne
katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü, dijital mecraların
büyük bir pazar haline geldiğini ifade
ederek, “İşini büyütmek isteyen bütün
KOBİ’ler, e-ticaret rüzgârını arkalarına
alsınlar ve büyüsünler.” dedi.

A

nkara Sanayi Odası (ASO), Türkiye
Bilişim Derneği (TBD) ve Ankara
Ticaret Odası’nın (ATO) birlikte düzenlediği 1. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi,
Dönüşümün Temeli İş Birliği temasıyla
Ankara’da düzenlendi.

Geleceğin Türkiye’sinin anahtarı
bilim ve teknoloji
KOBİ’lerin, bilişim, Ar-Ge ve inovasyonu üretim ve satışlarının vazgeçilmez
unsuru olarak ele almaları gerektiğine
değinen Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü, Türk ekonomisinin
lokomotifi olan KOBİ’leri ekonominin
çelik çekirdeği olarak tarfi etti.
E-ticaretin de önemine temas eden Bakan Özlü, dijital mecraların büyük bir
pazar haline geldiğine işaret ederek,
“Biz istiyoruz ki; KOBİ’lerimiz, bu pazardan daha da fazla pay alsınlar. İşini büyütmek isteyen bütün KOBİ’ler,
e-ticaret rüzgârını arkalarına alsınlar ve
büyüsünler.” dedi.
KOBİ’ler için bilişim ve dijital dönüşümün zorunluluk olduğunu vurguladı.
KOSGEB’in imalat sanayine odaklanan
bir kurum haline getirildiğini anlatan
Faruk Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dijital ekonomiyle dost olmak, barış
içinde olmak gerekiyor. Geleceğin Türkiye’sinin anahtarı bilim ve teknoloji
olacaktır.”

“KOBİ’ler çağımızın akıncıları”
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran, KOBİ’lerin uluslararası rekabette
KOBİ’lerin avantaj elde edebilmelerinin
yolunun teknolojinin olanaklarından en
etkin bir şekilde yararlanmaktan geçtiğini anlattı. Baran, “İşte bu noktada KOBİ’lerin bilişim teknolojisinin olanaklarından yararlanmaları kaçınılmazdır. Bu
KOBİ’ler çağımızın akıncılarıdır. Küresel pazarları ancak bu özelliklere sahip
KOBİ’lerimiz fethedebilir.” dedi.

Verimliliğin anahtarı teknoloji ve
inovasyon
ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’nin yeni büyüme
hikayesinin temelinde; verimlilik, yenilikçilik ve dijitalleşme unsurlarının yer
alması gerektiğinin altını çizerek, “Ekonomimizin dinamizmi ve aynı zamanda

bel kemiği olan KOBİ’lerin yenilikçilik
faaliyetleri ve dijitalleşmesi ile birlikte
verimlilikleri yükselebilecektir. Bugüne
kadar yapılan çalışmalarda verimliliğin
en önemli anahtarı olarak karşımıza çıkan unsur teknoloji ve inovasyondur.”
değerlendirmesini yaptı.

“Rekabetin yolu bilim ve teknoloji’den
geçiyor”
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı
Rahmi Aktepe, bilgi teknolojilerine sahip olanların geleceğe de sahip olduğuna
dikkat çekti. Türkiye’nin girişimcilikte
hızlı yol aldığını, yeni iş fikirlerini hayata geçirmek için rekabet edebilir bir altyapıya sahip olmak gerektiğini belirten
Aktepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rekabet edebilmenin en etkili yolu bilim
ve teknolojiden geçiyor. Ancak bilim ve
teknolojiden arzu ettiğimiz oranda faydalanamıyoruz.”

“KOBİ’leri e-ticarete taşıyoruz”
Kongre kapsamında düzenlenen Dijital
Dönüşüm, Yeni Fırsatlar ve KOBİ’ler
Panelinde konuşan OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bölge
yönetiminde bilişimin bütün yenilikçi
taraflarından yararlandıklarını anlattı.
Aydın, bölgenin kalkınması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda kümelenme modelinin öne çıktığını
belirtti.
OSTİM’de yürütülen bilişim çalışmalarına da değinen Aydın, Sanal Fabrika
ve E-ticaret Projeleri hakkında bilgiler verdi. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın San-Tez Projesi kapsamında yürüttükleri Sanal Fabrika Projesi ile OSTİM’deki işletmelerin ürün ve
üretim güçlerini uluslararası piyasalarda
pazarlamayı hedeflediklerini belirten
Aydın, “OSTİM’deki teknoloji ve insan
kaynağı envanterini çıkarttıktan sonra
biz dünyaya şunu söyleyebiliyoruz: İhtiyacınız olan her şeyi biz üretebiliriz.”
mesajını verdi.
Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen E-ticaret Projesi ile ilgili detayları
paylaşan Orhan Aydın, sözlerine şöyle
devam etti: “KOBİ’lerimizi e-ticaret
ortamına taşımak istiyoruz. Şuan da
500 civarındaki firmamızın e-ticaret ortamında ürünlerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini ve bütün bilgilerini buraya
aktararak, oradaki yetenekleri, ürünleri
bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz.”
Endüstri 4.0 dönüşümünün yerli imkanlarla gerçekleştirilmesinin gerekliliklerini aktaran Aydın, “Endüstri 4.0
dönüşümünü yaparken, kendi insan kaynaklarımızla, kendi firmalarımızla, yeteneklerimizle, olabildiğince kendimize
ait bir dönüşümü gerçekleştiremezsek,
bu devrimi de kaçıracağız.” uyarısını
yaptı.
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Arakan’da sönen ocaklar, dünyaya haykırıyor

EYLÜL 2017

DOSTLARIN
SESSİZLİĞİ
HATIRLANMASIN!

osna, Afganistan, Doğu Türkistan, Afrika, Gazze, Suriye,
Arakan… Liste uzayıp gidiyor. Emperyalizmin, İslam Dünyası
üzerindeki oyunları, yaşattığı acılar
yüzyıllardır süregeliyor. Bu oyunlar
kimi zaman kültürel, sosyal ve siyasal
hamlelerle gerçekleşiyor; kimi zaman
da kan ve gözyaşıyla enkaza dönüşüyor.
Coğrafyalar farklı olsa da zulüm
aynı… İslam Dünyası’nın önüne dikilen egemen güçler, Müslümanın,
ayağının altındaki doğal kaynağı çıkarmasını, onu işleyerek servete dönüştürmesini, kalkınmasını istemiyor.
En önemlisi bir ve bütün olmaması
için var gücüyle çabalıyor. Bu bazen
Bosna’da yaşandığı gibi soykırım
bazen İslam ülkelerinin içinin karıştırılması yoluyla, bölme ve parçalama
gayretleriyle tezahür ediyor.
Son dönemin en ürkütücü olayları
Arakan’da yaşanıyor ve dünya yine,
gözlerini kapamış ve ‘sessiz’ce izliyor!
Kendi vatanlarında on yıllardır Burma Devleti’nin baskı, ayrımcılık ve
şiddeti altında yaşayan Rohingya halkı, farklı tarihlerde defalarca katliama
uğradı. 1942 yılında 150.000 Arakanlının katledilmesinden sonra bugüne
kadar artarak devam eden baskı ve
şiddet neticesinde milyonlarca Arakanlı yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı, köyleri yakıldı, yüzbinlercesi
katledildi.
Toplu halde boğazı kesilen, evleri ateşe verilerek diri diri evlerinde yakılan
aileler, kurşunlanarak gerçekleşen
toplu infazlar, taşlanarak ve sopalarla
dövülerek katledilen çocuklar, kolları
ve bacakları kesilerek nehre atılan kocalar, tecavüz edilen binlerce Müslüman…
Bu durum Birleşmiş Milletler (BM)
yetkilileri tarafından dahi soykırım
olarak nitelendiriliyor.

B

Tek umudumuz

Türkiye

Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Dr.
Hla Kyaw, “Türkiye’nin bize olan desteği bizim için çok önemli. Bize yardım
edebilecek tek ülke olarak Türkiye’yi
görüyoruz ve bu desteğinizin de devamını diliyoruz. Rohingyalılar arasında Türkiye çok seviliyor. Sayın Emine
Erdoğan’ın ziyaret etmesi, halkınızın
bize yaptığı yardımlar bizleri çok sevindiriyor. Yardımları beklediğimiz tek
ülke var; o da Türkiye.” dedi.

Sayıları üç milyondan
bir milyona düştü
Özellikle son beş yılda, tüm dünyanın

gözleri önünde yine binlerce Arakanlının katledilmesi, tecavüze uğraması
ve yüzyıllardır yaşadıkları yurtlarını
terk etmek zorunda bırakılması sonucu; kendi vatanlarında vatandaşlık
hakkı bile verilmeyen Arakanlı Müslümanların sayısı üç milyondan bir
milyona kadar düştü.
Bu durum karşısında “Myanmar’da
yaşanan şiddeti açıklayacak kelimeler yok” diyen BM gibi kuruluşlar
dahi, hiçbir şey yapmıyor. Tüm bu
yaşananlar gösteriyor ki, Arakanlı
Müslümanların hayatta kalabilmesi,
maruz kaldıkları şiddet ve baskıların
tekrar yaşanmaması ve ülkelerine geri
dönebilmeleri için, kısa ve orta vade
perspektifli çalışmaların yapılması gerekiyor.

İki ayda 500 bin kişi göçe zorlandı
Katliamlar yıllardır dur durak bilmedi. Çevre ülkelerdeki mülteci kampları BM’nin de tespitine göre dünyanın
en kötü mülteci kampları durumunda.
Arakan eyaletinin kuzeyinde yer alan
bazı ilçelerdeki toplam Müslüman
nüfusun üçte ikisine yakını ülkeyi terk
etti. Buralarda Müslümanlara ait evler
ve köyler yakıldı, sahip oldukları her
şey talan edildi.
Ağustos ayından bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak
Bangladeş'e sığınan Müslümanların
sayısının 500 bini geçtiği söyleniyor.
Myanmar, resmi adıyla Myanmar
Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen
adlarıyla Burma ya da Birmanya…
Güneydoğu Asya'da, Bangladeş, Çin,
Hindistan, Laos ve Tayland arasında
yer alan ülkenin lideri Aung San Suu
Kyi, 1991'de 'demokrasi ve insan hakları için verdiği şiddetten uzak mücadele' nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne
layık görüldü.
Uzun yıllar kendi ülkesinde yasaklı
durumda olan Suu Kyi, girişilen etnik
temizlik hareketine göz yummakla
eleştirilirken, toplu göçün nedenini
merak ettiğini (!) belirtiyor.
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Erdoğan, BM 72. Genel Kurulunda
yaptığı konuşmada, büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde yaşayan,
vatandaşlık hakları dahi ellerinden
alınmış olan Arakan Müslümanlarının köylerinin yakıldığına, yüz
binlerce insanın bölgeden ve ülkeden göçe zorlandığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeden
göç eden insanların yönlendirildiği
Bangladeş’teki kampların da asgari
insani ihtiyaçları dahi karşılayamayacak durumda olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE
HAREKETE GEÇTİ
on dönemlerde artan şiddet
S
olaylarına karşı en net duruşu ve
en sert tepkiyi veren ve şefkat kolları-

nı açan ülke Türkiye oldu. Arakan’da
akıllara durgunluk veren baskı ve insanlık dışı uygulamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından BM’de dile getirildi.
ünyanın gözü önünde yaşanan bu zulüm ve vahşeti
görmezden gelmek büyük
bir insanlık ayıbıdır.” diyen, Arakan
sorununa seyirci kalmak istemeyen
yaklaşık 50 bilim ve ﬁkir adamı, STK
temsilcileri ve gönüllüler 15 Eylül
2017 tarihinde Ankara’da bir araya
geldi ve Arakan Platformu’nu kurarak
çalışmalara süratle başladı.

“D

Arakan Platformu:
“Vicdan sahiplerini
Arakan için
çalışmaya
davet ediyoruz”

Platform; kendi topraklarında seyahat
hakkı olmayan, mülk edinme veya iş
kurma hakkı olmayan, evlenme hakkı olmayan ve yıllardır süren etnik
temizlik politikaları altında nüfusları
azalan yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın, katliam, tecavüz ve sürgünü
tekrar yaşamaması ve Arakan’da daha
iyi bir geleceğin oluşabilmesi için ka-

“Uluslararası toplum tıpkı Suriye’de
olduğu gibi Arakan Müslümanlarının
maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir.” diyen Erdoğan, Myanmar’da yaşanan
bu trajedinin önüne geçilmediği takdirde insanlık tarihinin yeni bir kara
lekenin utancıyla baş başa kalacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD,
Kızılay, Diyanet Vakfı ve çeşitli Türk
STK’ların Bangladeş ve diğer ülkelerde mağdur durumda olan Arakanlı Müslümanlara insani yardım
ulaştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.
lıcı ve katma değeri yüksek çalışmaların koordinasyonunu kendine misyon
edindi.
Platform tarafından yapılan açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “Arakan platformu; yıllardır yaşadıkları
topraklarda inanç farklılıkları nedeniyle zulüm ve baskı altında kalan,
vatandaşlık hakları ellerinden alınan,
sağlık-eğitim gibi temel hizmetlerden
mahrum bırakılan Arakan halkının
varoluş mücadelesinde yanlarında olmak ve yaşadıkları zulmü dünya kamuoyuna doğru bir şekilde aktarabilmelerine destek verebilmek amacıyla
bir araya gelen gönüllülerin oluşturduğu bir platformdur.

Soykırım haline geldi!
Avrupa Rohingya Konseyi (ERC)
yor.” sözleriyle ifade ediyor.
Başkanı Dr. Hla Kyaw, Arakan
Eğitim politikasını da ansorununa ilişkin dehşet velatan Dr. Hla Kyaw,
rici bilgiler paylaştı. “UlusArakan’da
nüfusun
lararası Suç Araştırmaları
%95’nin kırsal kesimEnstitüsü’nün de raporde %5’inin kasaba ve
ladığı gibi 25 Ağustos’a
kentlerde yaşadığını,
kadar bu bir yavaş soyokulların kasaba ve
kırımdı. Fakat şu anda
kentlerde bulunduğutam manasıyla hızlı bir
nu, böylece halkının
soykırım haline geldi.”
ilkokul, ortaokul, lise
açıklamasında
bulunan
eğitimi alamadığını belirKyaw, kurumsal bir nefretle
tiyor. Dr. Kyaw kentlerde,
Dr. Hla Kyaw
karşı karşıya kaldıklarını söykasabalarda eğitim alabilen,
lüyor. Arakanlı temsilci, bunu “Bir
notları iyi olan öğrencilerin üniRohingyalı hastaneye giderse canlı versiteye gönderilmediğini nadiren de
dönemeyeceğini bildiği için; gidebilse olsa giden bir Müslümanın dışlandığını
bile hastaneye gitmemeyi tercih edi- ve mezun olamadığını söylüyor.

“Rohingyalıların bir tane
bile gazetecisi yok!”
• Rohingyalıların sağlıklı olmasını
istemiyorlar sağlıklı Rohingyalı
kötü Rohingyalıdır. Sağlıksız
olmalı, hasta olmalı, ölmeli. Eğer
ölmüyorsa da öldürülmeli! Rohingyalılar resmi olarak dünyada
en çok baskı gören insanlardır.
En çok zulmedilen insanlar olmalarına rağmen sıkıntılarını dertlerini
uğradıkları vahşetlerini dünya da
çok az sayıda insan bilmektedir.
Bunun da bir sebebi var; Rohingyalıların bir tane bile gazetecisi
yok. Çünkü gazeteci olması için
insanın eğitim alması, üniversiteye gitmesi gerekiyor. Bu bilinçli
politika sebebi ile gazetecileri,
entelektüelleri yok. Dünyada en
çok baskı gören insanlar oldukları halde dertlerini anlatabilme
imkanları yok.

• Şu anda Arakan’da çok çok az
sayıda Rohingyalı Müslüman
kaldı. İnsanların büyük kısmı
Bangladeş’e kaçmak zorunda
kaldı. Çok az bir kısmı Malezya ve
Suudi Arabistan’da. Milyonlarca
insanın kendi vatanlarından sürülüp şu anda neredeyse hiç kimsenin kalmaması gibi bir durumla
karşı karşıya olduğumuza göre
yapılması gereken; bu insanların yeniden memleketlerine geri
döndürülmesi.
• Haklı olarak insani yardıma
odaklanmış durumdayız çünkü orada bir vahşet, bir açlık
durumu var. Dolayısıyla herkes
insani yardıma konsantre olmuş
durumda. Bunun yapılması lazım
fakat asıl önemli olan; insanlarımızın eğitilmesi, yetiştirilmesi,
güçlendirilebilmesi ve bu sayede
kendini koruyabilir hale gelmesi
ki Arakanlılar kendilerini dünyaya
anlatabilir hale gelsin.

Arakan platformu olarak; vicdan sahibi tüm insanları, STK’ları ve kurumları ceset yığınları olmayan, nehirlerinden kan akmayan ve sahile vuran
cansız bedenleri olmayan bir Arakan
için çalışmaya davet ediyoruz.”

Arakan sorununda en büyük sıkıntılardan biri yeterli iletişim kanallarının
oluşturulamaması ve buna bağlı olarak sağlıklı bilgi akışı. Bunun yanında en büyük sorunlardan bir diğeri de
yetişmiş insan eksikliği… Yeteri kadar eğitimli insana sahip olmayan bu
insanların derdini iyi anlatmak gerekiyor. Bunun için Arakan Platformu;
öncelikli olarak, Arakan/Rohingya
Müslüman halkının yaşadıkları zulmü, dünya kamuoyuna doğrudan
aktarabilmeleri için eğitim ve iletişim gibi konularda onlara destek
olmayı; bununla birlikte, Arakan
davasına orta ve uzun vadeli kalıcı, yapısal çözümler üzerinde
çalışmalara öncülük ederek
koordinasyon sağlamayı ve
Arakan'da yaşanan zulümleri, tüm iç-dış
kamuoyu ile
paylaşmayı
www.arakanplatformu.org
amaçlıyor.
www.actionforarakan.org

Türkiye, yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı.
Kamu ve STK’lardan birçok kuruluş adeta yardım seferberliği başlattı.
DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER: Arakan Platformu’na, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve bölgede
yardım çalışması yapan gönüllülere yazıya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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HTK 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi

HEDEFLER BÜYÜK ŞİMDİ ÜRETİM ZAMANI
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi
(HTK) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı
gerçekleştirildi. Yönetim, Denetim
ve Disiplin Kurullarının belirlendiği
toplantı, sektörü bir araya getirdi.
Önemli mesajlar veren BTK Başkan
Yardımcısı Gazali Çiçek, “Üretim için
bütün şartlar yerine geldi ise o zaman
harekete geçme zamanı.” dedi.
ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı
Gazali Çiçek, ULAK A.Ş. Genel
Müdürü Metin Balcı, Savunma Sanayi
Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa
Gürsoy’un da yer aldığı Genel Kurulun
Divan Başkanlığı OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından
yerine getirildi.

B

Açılışta konuşan Başkan Aydın, “BTK
kurumumuzun, bize verdiği enerji ve
destekle, oluşturduğumuz HTK ile kısa
zamanda birlikteliği oluşturduk.” dedi.
Sektörü ve ekosistemini bir araya getirmenin kolay bir çalışma olmadığına dikkat çeken, kısa zamanda çok iyi
yere gelindiğini belirten Aydın, şunları
söyledi: “Şu anda ülkemizin beklentilerini, sorunlarını, BTK’nın, Ulaştırma
Bakanlığının isteklerini artık konuşabilir, tartışabilir, politikalar üretebilir,

Gazali Çiçek

eksiklerimizi görebilir ve bir yolculuğa
çıktık. Türkiye’de bu sektör bir yere gelecekse bu sektörün sorunları dile getirilecekse BTK bunun adresi gibi oldu.
Bugüne kadar bu işe emek veren, gönül
veren ve çaba sarf eden bütün arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum.”

“Hedefimiz küçük değildi”
HTK Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Raşit Gülhan, haberleşme
sektörünün tümüne hitap edecek bir
küme kurduklarını söyledi. Türkiye’deki KOBİ’lerden amiral şirketler çıkarmak için yola çıktıklarını belirterek
konuşmasını sürdüren Gülhan, “Hiçbir
zaman hedefimiz küçük değildi. Hedefimiz; küçük şirketlerimizi devleştirecek, şu an küçük olacak şirketlerimizi
büyütecek büyük bir hedefti.” dedi.

“Harekete geçme zamanı”
BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek,
telekomünikasyon sektöründe yerli ve
mili üretimin gelişmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Çiçek, şunları aktardı:
“Sizler üreten insanlarsınız. Sizler ArGe yapan insanlarsınız ve tırnaklarıyla
kazıyarak bir yerlere gelmiş üreticilersiniz. Buradaki başarı kamu-sanayi,
KOBİ iş birliğini ne oranda gerçekleştirdiğimize göre belirlenecektir. Ben
böyle bakıyorum. Eğer bizler sizlerle
bir sinerji oluşturabilir, birlikte hareket
edebilir, planlar yapabilir, birlikte geleceği tasarlayamazsak bu iş başarıya
ulaşamaz. Lütfen kamuya bağlı ve bağlantılı olun.”
Türkiye’nin yeni çalışmalara, ürünlere ve teknolojilere ihtiyacı olduğunu
vurgulayan BTK Başkan Yardımcısı,
“Üretim için bütün şartlar yerine geldi

İTHAL EDEN GERİDE KALIR!
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG)
tarafından düzenlenen 2. Ar-Ge
ve İnovasyon Zirvesi’nde konuşan
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,
“Bugün biz milli gelirimizin yüzde
üçünü kaynak olarak ayırsak bu
kaynağı kullanacak araştırma ve
geliştirme altyapısına sahip değiliz.”
dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü ise bilgiyi ve
teknolojiyi üretmek yerine ithal
eden toplumların geride kaldıklarına
işaret etti.
MG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve
Sergisi’nin ikincisini düzenledi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü; Türkiye’nin gelecek vizyonu,
millileştirme ve yerlileştirmede ihtiyaç
duyduğu konular ve çözüm önerilerinin konuşulduğu programda önemli
mesajlar verdi.

M

Zirvede, 13 oturumda inovasyon ve
Ar-Ge'nin önemli isimlerinden 54 konuşmacı, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanlarındaki stratejilerini, yol haritalarını anlattı. Etkinlikte, özel sektör,
kamu ve üniversitelerden 213 kurum
ve kuruluş, 500’e yakın inovatif ürün
ve icat sergiledi.

İnovasyon ticarileşemiyor
MMG Genel Başkanı Osman Balta,
Türkiye’de inovasyonun ticarileştirilememesinin en büyük sorunlardan biri
olduğunu dile getirdi. Etkinliği planlarken bu soruna çözüm bulmayı amaçladıklarını ifade eden Balta, çözüm ve
alternatif modellerin hayata geçirilmesi
noktasında somut adımlar atacaklarını
belirtti.

Ar-Ge’ye 20 milyar
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,
Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle güçlü olması gerektiğini dile getirerek karşılaşılan sorunlarla mücadele
ederken hiç bir şekilde kalkınmadan
ve yatırımlardan vazgeçilmeyeceğini
ifade etti.

2023 hedeflerine ulaşmak için odaklanacakları temel alanlardan birinin ArGe ve inovasyon olacağını ifade eden
Elvan, Türkiye'nin araştırma altyapısın
geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Elvan, “Bugün biz aşağı yukarı 20 milyar
lira civarında araştırma ve geliştirmeye
kaynak ayırıyoruz. Bunun yaklaşık 10
milyar lirası kamu tarafından kalan 10
milyar lirası ise özel kesim tarafından
harcanıyor. Bugün biz milli gelirimizin
yüzde üçünü kaynak olarak ayırsak bu
kaynağı kullanacak araştırma ve geliştirme altyapısına sahip değiliz. Onun
için araştırma ve geliştirme altyapısını

ise o zaman harekete geçme zamanı.
Burada çok ciddi bir potansiyel var.
Destekler konusunda ciddi ilerlemeler
var. Devlet bize şunu söylüyor; ‘lütfen
projelerinizi getirin bizde destekleyelim. Dolayısıyla biz proje üreteceğiz.”
ifadelerini kullandı.

HTK YÖNETİMİ
Toplantının sonunda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının belirlenmesine yönelik seçim yapıldı. Yönetim
Kurulu: Extunda Bilişim, Labris,
Argela, Engitek Ltd, Erat Telekomünikasyon, Telenity, ODTÜ Teknokent.
Denetim Kurulu: OSTİM OSB, Verasoft, NetGSM. Disiplin Kurlu Sekiza
Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri A.Ş., Defne Telekomünikasyon
A.Ş., Grid Bilişim olarak belirlendi.

ve kapasitemizi güçlendirmek zorundayız.” görüşünü aktardı

Avantaj üretenlerde
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, bilim ve teknoloji üretiminin önemine temas etti. Teknoloji
üretin ve bilimi kalkınma için seferber
eden toplumların ekonomi başta olmak
üzere her alanda avantajlı olduğunu
kaydeden Bakan Özlü, “Bilgiyi elinde
bulunduran, teknoloji üreten ve bilimi
kalkınma için seferber eden toplumlar
ekonomi başta olmak üzere her alanda
çok önemli avantajlara sahip oluyorlar.
Bilgiyi ve teknolojiyi üretmek yerine
ithal eden, transfer eden toplumlar ise
daima sürecin bir adım gerisinde kalıyorlar.” yorumunu yaptı.
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Maliyetler ‘Ortak Satınalma’ ile azalıyor
Ortak Satınalma Organizasyonu
Yönetim Kurulu, OSTİM OSB’de iş
birliği toplantısı gerçekleştirdi.
OSO Genel Müdürü Dr. Suat Sarı, bir
firmanın OSO üzerinden yararlanması
halinde; giderlerinde yüzde 9 tasarruf
sağladığını kaydetti.

ünümüzde işletmelerin en önemli
giderleri satınalma faaliyetlerinde gerçekleşiyor. Özellikle imalat
sektöründe, girdi maliyetlerinin yüksekliği temel sorunlardan biri. Bunun yanı sıra
taleplerin kısa zamanda, kaliteli ve ekonomik koşullarda sağlanması kurumsal verimlilik ve karlılık üzerinde etkili.

G

Üreticilerin satın alma departmanlarını tek
bir merkezde toplayarak, elde ettiği pazarlık gücü ile girdi maliyetlerini minimize
edecek, bir aracı görevi üstlenmektedir.
Ülkemizde şirketlerin bu maliyetlerini düşürmek ve tasarruf oranlarına katkı sağlamak amacıyla 13 yıldır hizmet veren bir
yapı bulunuyor. OAİB Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği tarafından kurulan Ortak Satınalma Organizasyonu (OSO), çetin
rekabet koşullarında, üyelerine aradıkları
nitelikte ürün ve hizmetler sağlıyor.
Uygulamanın dünya genelinde 40 senelik

OSTİM firmaları OSO A.Ş.’den hammadde tedariği konusunda
çözümler sunması talebinde bulundular.

bir geçmişi bulunuyor. OSO’nun ortaklarından biri de OSTİM’in ilk küme organizasyonlarından İş ve İnşaat Makineleri
Kümelenmesi (İŞİM).

olumlu yöndeki çabalara da dikkat çekti.

Kümelerin gündemi ortak satınalma

“Son yıllarda OSO’nun yeni yapılanması, yeni çabaları bizi de heyecanlandırdı.
Bölgemizde biz de firmalarımızın rekabet
güçlerini artırmak için çaba sarf eden bir
kuruluşuz. Küme organizasyonlarıyla, firmalarımızı daha rekabetçi nasıl yaparız?
sorusuna cevap aramaktayız.” diyerek
sözlerine devam eden Orhan Aydın, kümelerin yaptığı rekabet analizlerinde, en
çok gündeme gelen konulardan birinin
ortak satın alma olduğunu dile getirdi.

OSTİM OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, ortak satın alma organizasyonunun uzun zamandır gündemlerinde olan bir konu olduğunu kaydetti.
Sistemden bugüne kadar istedikleri ve bekledikleri verimi elde edemediklerini ifade
eden Aydın, bunun yanı sıra OSO’daki

Aydın, şunları söyledi: “Tedariğimizi ortak yapabilirsek, girdilerimizi daha ucuza temin
edebilirsek, daha rekabetçi bir
konuma geçebiliriz. Daha
doğrusu eskiden Anadolu’daki tüccarlarının kullandığı, ‘mal satarken
kazanılmaz,
alırken

OSO Yönetim Kurulu, İŞİM tarafından
düzenlenen bir programla OSTİM’de
ortak satınalmanın avantajlarını aktardı.
Toplantıya katılan OSTİM küme yöneticileri ve firma sahipleri de OSO A.Ş.’ye
taleplerini ve ihtiyaç duydukları ürün kalemlerini iletti.

kazanılır’ tabirinin bugüne taşınmış şekli
diye düşünebiliriz. Bunu geliştirme anlamında OSO ile ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. İşini geliştirmeye odaklanmış 7 kümemiz var şuan. İş ve inşaat makineleri,
savunma sanayii, kauçuk, medikal, enerji,
haberleşme teknolojileri, raylı sistemler
var. Buradaki firmaları da bir araya getirdiğiniz zaman nerden baksanız; bin, bin
beşyüz firma var. Biz bunu harekete geçirip, çıktılarını sağlayamadık. Görüyorum
ki OSO’da da inanılmaz aktif bir çalışma
ortamı var.”

“Amacımız girdi maliyetlerini
azaltmak”
OSO A.Ş. Genel Müdürü Suat Sarı, Organizasyonun gelir, üye ve ortak sayısını artırmaya devam ettiğini belirtti. Dünyadaki
ortak satınalma projelerinden örnekler veren Sarı, “Amacımız ortak ve üyelerimizin
girdi maliyetlerini azaltmaktır. 30 tedarik
konusunda 32 tedarikçi ile hizmet veriyoruz. OSO A.Ş., Türkiye’den benzer iş yapan diğer kuruluşlar bazında en geniş tedarik hizmeti ile hizmet veren şirket.” dedi.
OSO A.Ş. Genel Müdürü, bir
firmanın OSO üzerinden yararlanması halinde; giderlerinde yüzde 9 tasarruf sağladığını dile getirdi. Suat Sarı
sistemdeki firmaların en
çok kullandıkları tedarik
konularını şöyle sıraladı: Akaryakıt, yurtiçi
ve yurtdışı kargo,
içme suyu, araç kiralama ve sağlığı
ve güvenliği.
Dr. Suat Sarı

14 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ

EYLÜL 2017

Gazi Üniversitesi’nin araştırma merkezleri milli hedeflere odaklandı

ÜRETİME HAZIR ENERJİ PROJELERİ SANAYİCİ ARIYOR
Gazi Üniversitesi, Temiz Enerji
Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TEMENAR) ve Fotonik Uygulama ve
Araştırma Merkezilerinde yerli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılması ve çeşitlendirilmesi
adına projeler yürütüyor. Merkezlerin
yöneticileri, tasarım lisansına sahip
oldukları projeleri hayata geçirmek
için sanayici arayışında olduklarını
ifade etti.

otonik Uygulama ve AraştırF
ma Merkezi, sahip olduğu
kristal büyütme sistemleri ve

O

STİM Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyeleri,
küme paydaşı Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Eğitim Fakültelerine bağlı
araştırma merkezlerinde incelemelerde
bulundu.

TEKNOLOJİYİ YERLİLEŞTİREN MERKEZ
sistemlerinde kullanılıyor. Benzer şekilde farklı amaçlarla veya aynı amaçla
OSTİM’deki firmalar tarafından da bu
kullanılabilir. Safir kristali büyütme sistemi ile de ilgileniyoruz. Birkaç ay sonra
kristallerin büyütmesini de gerçekleştireceğiz. Safir kristali medikal, savunma
ve pek çok sivil sektörde geniş kullanım alanı buluyor. Işık açısından şeffaf,
yüksek görüntü ve ışık geçirgenliği olan
bir malzeme ama mekanik dayanımı ve
mukavemet açısından da oldukça sert bir
malzeme.”

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili
araştırma ve çalışmaların yürütüldüğü
TEMENAR ve Fotonik Uygulama ve
Araştırma Merkezlerini ziyaret eden sanayiciler, üniversiteyle gerçekleştirilebilecek iş birliği olanaklarını görüştü.

Bilgi ve teknoloji
paylaşımına hazır
Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Özçelik,
üniversitedeki mevcut bilgi ve teknolojileri OSTİM’e aktarmanın yollarını
aradıklarını belirtti. OSTİM’deki deneyimden de istifade etmek istediklerini
dile getiren Özçelik, üniversitedeki bilgi
ve teknolojiyi sanayicilerle paylaşmaya
hazır olduklarını ifade etti.
TEMENAR Müdürü Prof. Dr. Özkan
Murat Doğan da güneş, hidrojen, ve kömür enerjisi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı. Kömürü doğrudan yakmak
yerine gazlaştırma metoduyla kıymetli
gazlar elde edebildiklerini vurgulayan
Doğan, kömürün gazlaştırılmasıyla katma değeri yüksek pek çok kimyasal üretilebildiğine dikkat çekti.
Akademisyenler, gerçekleştirdikleri çalışmalarla yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik
önemli projeler geliştirdiklerini, tasarım
lisansına sahip oldukları projeleri üretmek için sanayici arayışında olduklarını
dile getirdiler.
Tanıtım sunumlarının ardından küme
üyeleri araştırma merkezleri ve laboratuvarları gezerek çalışmaları yerinde
inceledi.

“Öğretim üyesi bilgisini
sektöre aktarmalı”

F

otonik aygıtların geliştirilmesi ve
Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi
ile bu aygıtların üretim teknolojilerinin
kazanılması amacıyla kurulan Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, fotonik teknolojisinin
yerlileştirilmesini hedefliyor. Merkezde
ayrıca Güneş hücreleri alanında yürütülen araştırmalar ile yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmesine katkılar
sağlanıyor.
Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Özçelik,
merkezde genel itibari ile yarı iletken
teknolojileri üzerine hem Ar-Ge hem de
kısmi üretim faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti. Yenilenebilir enerji teknolojileriyle ilgili uzun yıllardan beri faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Özçelik,
ağırlıklı olarak güneşten elektrik enerjisi
üretimine yönelik çalıştıklarını anlattı.
Her türlü yüzey kaplaması yapabildiklerini belirten Özçelik, OSTİM’de ince
film teknolojileri ile ilgili çalışan firmalarla iş birliği içinde malzeme, sensör ve
aygıt geliştirebilecekleri mesajını verdi.
Savunma sanayii görüntüleme sistemlerinde lens olarak kullanılan Germanyum
kristalini üretebildiklerini belirten Prof.
Dr. Özçelik, şu bilgileri verdi: “Germanyum ürünleri termal görüntüleme

Safirin bio uyumlu malzeme olduğuna
da dikkat çeken Süleyman Özçelik, safirden implantların üretimi konusunda
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
ile de ortak çalışabileceklerini ifade etti.
Araştırma merkezinde Türk sanayisine
hizmet vermekten gurur duyacaklarını
dile getiren Özçelik, sanayiye olan katkılarını artırmak için OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi yönetiminde yer
aldıklarını vurguladı. OSTİM’deki KOBİ’leri ve diğer sanayi bölgelerini yakından tanımaya çaba sarf ettiklerini ifade
eden deneyimli akademisyen, “Sektör
üniversitelerden istifade etmeyi becerebilmeli. Bir taraftan da öğretim üyesi
bilgi ve birikimini sektöre aktarabilmesi
lazım. Bunun da yolu ortak çalışma kültürünün gelişmesidir.” dedi.

gelişmiş karakterizasyon ve fabrikasyon alt yapısını kullanarak,
fotonik teknolojisinin yerlileştirilmesi ve bu alanda ürüne
dönüşebilir Ar-Ge çalışmalarıyla ürün geliştirilmesi ve bilgi
birikimi oluşturulması hedefiyle
çalışmalarını sürdürüyor.
Merkezin, bu hedefe yönelik
olarak; fotovoltaik güneş hücrelerinin geliştirilmesi ve prototip
üretimleri, led çiplerin geliştirilmesi, fotonik aygıtlar için, 3-5
grubu yarı iletken çoklu yapılı
kristallerin üretimi ve geliştirilmesi, kızılötesi dedektörler,
sensörler ve lazerler geliştirerek
milli foton dedektörlerinin ve
yarı iletken lazerlerin üretilmesine katkı, oksit bazlı yarı
iletkenlerin ince film oluşumunu
sağlayarak teknolojik kullanım
alanlarının geliştirilmesi, Ge hacimli tek kristal büyütme Ar-Ge
faaliyetleri ile ilgili teknolojide
kazanımlar sağlanması, araştırma kurumlarının ve sektörün ArGe ihtiyaçlarına yönelik nitelikli
Ar-Ge personeli yetiştirilmesi
faaliyetlerine öncülük yapıyor.

ÖLÇÜM VE ANALİZ
HİZMETLERİ
XRD (X-ışını kırınımı), AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu), STM
(Taramalı Tünelleme Mikroskobu), FT-IR Spektrometersi,
Spektroskopik Elipsometri, UVVIS Spektrofotometresi, Fotolüminesans (PL) Spektroskopisi,
Hall Etkisi Sistemi, Akım-Voltaj
(I-V) Karakterizasyonu, Profilometre, Metal Mikroskobu, Led
Aydınlatma Ürünü Analizi, İkincil
İyon Spektrometresi (SIMS)
Analizi, Kaplama Metalizasyon,
MBE ile Epitaksiyel Büyütme,
Sıvı Azot.

