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Yeni Normalde Aklımızdan
Çıkarmayacaklarımız
Korhan GÜMÜŞTEKİN
korhan@ostim.org.tr
twitter.com/KorhanGumustkn

anayide ‘üretim’, tarımda ‘üretim’,
bilgide ‘üretim’… Başlıkları çok
geniş bir çerçeveye taşıyabiliriz.
COVID-19; namı diğer Yeni Koronavirüs, bildiğimiz tüm ezberleri bozdu. Ancak bir şeyi sıkıca belleklerimize nakşetti:
Dayanışma ve üretim.
2019’un sonu ile birlikte dünyanın
gündemine giren virüs, ülkemizi de Mart
ayından itibaren etkisi altına aldı. Gelişmiş, dünyada söz sahibi birçok ülkenin
salgında çaresiz kaldığını, binlerce insanını kaybettiğini, sistemlerinin çöktüğünü
ibretle izledik, izliyoruz. Kapitalizmin;
acımasızlığın, toplumsal kodlarla nasıl
oynadığını, dünyayı yaşanabilir eksenden
uzaklaştırdığına şahit oluyoruz.
Zengin ve fakir ayrımı ortadan kalkıyor… Virüs, bazı ülkelere kendisini ciddiye almamanın ağır faturasını kesiyor.
Sağlık yatırımlarının öneminin altını
çiziyor Koronavirüs; stratejik alanların
başında olan, başkalarının insafına bırakılamayacak olan tarımın hayatiyetini
vurguluyor.
Tarım ihracatını kısıtlayan ülkeler
‘önce benim ülkem’ diyor; parasını verseniz de alamıyorsunuz.

S

Zengin ve fakir ayrımı ortadan kalkıyor… Virüs,
bazı ülkelere kendisini ciddiye almamanın ağır
faturasını kesiyor.
Sağlık yatırımlarının öneminin altını çiziyor
Koronavirüs; stratejik alanların başında olan,
başkalarının insafına bırakılamayacak olan
tarımın hayatiyetini vurguluyor.
Tarım ihracatını kısıtlayan ülkeler ‘önce
benim ülkem’ diyor; parasını verseniz de
alamıyorsunuz.

Yeniden düşünme fırsatı
Virüs bize unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlattı, yeniden düşünme fırsatı
bulduk.
Sanayileşmenin, kalkınmanın temel
dinamiklerinin değeri yeniden anlaşılıyor. Güçlü ülke olmanın güçlü üretimle
sağlanacağı apaçık ortada.
KOBİ’ler başta olmak üzere üretim
gücü, salgınla mücadelede ön saflarda…
Küçük işletmeler, krizi göğüsleyen en
önemli yapıtaşları oldu; esneklikleriyle
ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerle sahada.
Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek, artan hasretlerin
sonunda kavuşmak, birbirimize sımsıkı
sarılmak için bu bütünün parçası olarak
Devletimizin önderliğinde Koronavirüsle
mücadelede ön saflarda, milli ürünlerimizle seferberlik halindeler.
Ülke olarak tarihimizin derinliklerinden gelen, bizi ‘biz’ yapan, bize ‘biz’ olduğumuzu unutturmayan kökümüz; “Milli Ruhumuz” var. Araya mesafeler koysak
da, hedefimiz, inancımız ve güvenimiz bir
ve bütün.

Üretimi ötelemeyelim, üretimi ihmal
etmeyelim; yarınlarımızı teminat altına
almak, çocuklarımıza daha güzel, müreffeh bir dünya bırakabilmek için sanayileşmeyi, tarımı, enerjiyi ana gündemimiz
ve ülkümüz olarak telakki edelim.
Gecesini gündüzüne katarak milletimizin sağlığı için çaba gösteren Sağlık
Bakanlığımız ve fedakar sağlık çalışanlarımıza, onların işlerini kolaylaştırmak
amacıyla ter döken üretim neferlerine
sonsuz teşekkürlerimizle.
Yeni normale göre yeniden yaşamımızı şekillendiriyoruz; aklımızdan üretimi,
gönlümüzden sevgimizi, bilincimizden
Ülkemizin geleceğini çıkarmadan.
“İnsanların en büyük dostu zorluklardır.
Çünkü onları karşılaştıkları bu zorluklar
kuvvetlendirir.”
Gassion
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“Asıl olan yeterli üretim
ve adil dağılımdır”
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, ekonominin
sadece paradan,
borsadan, faizden,
spekülatif araçlardan
ibaret bulunmadığını,
asıl olanın yeterli
üretim ve adil dağılım
olduğunun bir kez
daha ortaya çıktığını
söyledi.

K

oronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomiye ve işletmelere
etkisini azaltmaya yönelik olarak
tedbirler artırılıyor. Kabine Toplantısı’nın
ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkâna
değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa
da sahibiz. Karamsarlığa da rehavete de
kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde
bulundurarak tedbirlerimizi adım adım
alıyor, hayata geçiyoruz.” dedi.
KOSGEB’in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri
devam eden 136 bin KOBİ’nin Nisan,
Mayıs ve Haziran aylarındaki kredi taksitlerini 3 ay ertelediklerini açıkladı. Erdoğan, erteleme maliyetinin KOSGEB
tarafından karşılanacağını bildirdi.
Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara bir yenisini daha eklediklerini kaydeden Erdoğan,
“KOSGEB geri ödeme desteklerinden
faydalanan 136 bin işletmemize Nisan,
Mayıs, Haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme
imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir.” dedi.

Kredi taksitleri ertelendi
Düzenleme ile COVID-19 salgınının
etkilerinin azaltılması için reel sektöre
destek olmak amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan kredi destek programlarından faydalanan işletmelere bir kolaylık getirildi. Bankalara kredi ödemeleri
devam eden işletmelerin Nisan, Mayıs ve
Haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay
ertelendi.
KOSGEB’in kredi destek programları
kapsamında bankalardan kredi kullanan
136 bin 255 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına tekabül eden borçları 713 milyon TL

tutuyor. Erteleme karşılığında işletmeler
herhangi bir masraf ödemeyecek. Ertelemeden dolayı oluşacak finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.

“İstihdamın sürmesi en büyük
kriterimizdir”
“Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkâna değil, aynı zamanda morale ve
kararlılığa da sahibiz. Karamsarlığa da
rehavete de kapılmadan her türlü ihtimali
göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi
adım adım alıyor, hayata geçiyoruz. Vatandaşlarımızın her birinin tem ihtiyaç
malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şunları söyledi:
“Alınan tedbirler özellikle bu sebeple
çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma
ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz, istihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.
Bu şartla üretimine ara veren veya azaltan
işletmelerimizdeki çalışanlarımızın ücretlerinin asgari ücreti geçmeyecek şekilde
3’te 2’sini devlet olarak biz ödüyoruz. Bu
ödemeleri de doğrudan çalışanlarımızın
hesabına yatırmak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve
prim ödemelerini altı ay erteledik. Gelir
Vergisi mükellefi 2 milyona yakın vatandaşımız mücbir sebep hâli kapsamına
alınmıştır. Firmalara ve gerçek kişilere
kredi ödemelerini asgari üç ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Kamu bankalarımız müşterilerine
pek çok kolaylık ve destek sağlıyor. Kredi geri ödemelerindeki süreyi 90 günden,
180 güne çıkartarak takip sürelerini uzattık. İhracatçılara stok finansman desteği
vererek üretimlerini sürdürmelerini teşvik ediyoruz.

• Ekonominin sadece paradan, borsadan,
faizden, spekülatif araçlardan ibaret
bulunmadığı, asıl olanın yeterli üretim ve adil
dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.
• Devlet ile vatandaşları arısındaki siyasi,
ekonomik ve sosyal ilişkilerin yeniden
tanımlanacağı bir döneme giriyoruz.
• Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında
başlayacaktır, üretimi mutlaka sürdürme
vurgusu yapmamamızın sebebi budur.
• Çalışabilen her fabrikamız üretmeye devam
edecektir. Çiftçilerimiz ekilmemiş tek karış
toprak bırakmayacaktır.

Kredi Garanti Fonu’nun destek rakamını ve kapasitesini arttırdık. Belediyelerin salgınla mücadelesine destek vermek
için vergi payı ödemelerinden yapılan
kesintileri üç ay süreyle kaldırarak bu
kurumlarımıza 3 milyar liralık kaynak
sağladık. Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara bir
yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri
ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin
işletmemize Nisan, Mayıs, Haziran ayları
itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkânı sağlıyoruz.
Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti
KOSGEB üstlenecektir. Emeklilerimizi
hem en düşük maaşlarını bin 500 liraya
çıkartarak hem de ikramiye ödemelerini
öne çekerek rahatlattık. Düşük gelirli 2
milyon 100 binin üzerinde haneye biner
lira nakit yardımı yaparak bu sıkıntılı
günlerde garip gurebayı sahipsiz bırakmadık.

“En az hasarla geride bırakmamız
gerekiyor”
Koronavirüs salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı
açıkça görüldüğünü belirten Erdoğan,
üretimin önemine işaret etti: “Diğer ülkelerin ve insanların sırtından kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor. Ekonominin sadece
paradan, borsadan, faizden, spekülatif
araçlardan ibaret bulunmadığı, asıl olanın
yeterli üretim ve adil dağılım olduğu bir
kez daha ortaya çıkmıştır. Devlet ile vatandaşları arısındaki siyasi, ekonomik ve
sosyal ilişkilerin yeniden tanımlanacağı
bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde
tüm dünyada bizim 17 yıldır dilimizden
düşürmediğimiz, insanı yaşat ki devlet
yaşasın ilkesi her ülkede yönetim sisteminin merkezine yerleşecektir. Türkiye için
bu dönem en az çok partili hayata geçtiğimiz, en az rahmetli Özal’ın reformları,

“Hep birlikte daha
çok çalışacağız”
Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında başlayacaktır, üretimi mutlaka
sürdürme vurgusu yapmamamızın sebebi budur. Çalışabilen her fabrikamız
üretmeye devam edecektir. Çiftçilerimiz
ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacaktır. Hizmet sektörümüz hem
içerideki hem dışarıdaki bağlantılarını
canlı tutacaktır. Kurulan yeni dünyada
en güçlü şekilde yerimizi almak için
hep birlikte daha çok çalışacağız.
Sadece salgın döneminin kayıplarını
telafi etmekle kalmayacak, inşallah çok
daha büyük bir hamleyi hep beraber
gerçekleştireceğiz.
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının önündeki engeller âdeta kendiliğinden kalkıyor. Üretimimizi, istihdamımızı,
ihracatımızı, sanayimizi, ticaretimizi,
altyapımızı hedeflerimize uygun şekilde
daha da güçlendirmek için hızlı bir şekilde başlatacağız. Bu süreçte ülkemizdeki her bir vatandaşımızın emeğine,
birikimine, kabiliyetine, cesaretine,
çalışkanlığına, bilhassa da gençlerin
enerjisine ve heyecanına ihtiyacımız
olacak, işçisinden işverenine, esnaf,
sanatkârından çiftçisine kadar, mal ve
hizmet üretiminde yer alan kesimler bu
yeni döneme şimdiden hazırlanmalıdır. Salgının önüne geçmek için evde
kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi inşallah yeni dönemde
daha çok çalışarak, daha çok üreterek
değerlendireceğiz.
Türkiye’nin istiklali ve istikbali için
bugüne kadar nice zorlukların üstesinden milletimizle birlikte geldik, Allah’ın
yardımıyla bu sıkıntılı günleri de geride
bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin
inşasını yine milletimizle beraber
tamamlayacağız.

en az AK Parti’nin demokrasi ve ekonomi
atılımları kadar önemlidir.
Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar her alanda
inşa ettiğimiz güçlü altyapının semeresini
alacağımız bir devrin eşiğindeyiz. Önümüzdeki bu yeni süreçte siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir konuma
ulaşma imkânına sahibiz. Bunun için hâli
hazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede ve en az hasarla geride bırakmamız
gerekiyor.
Avrupa bölgesinde salgının artık zirve
aşamasına geldiğini, yakında hissedilir
bir gerilemenin başlayacağını ümit ediyoruz. Tek başına bizim bu salgını bitirmemiz yetmiyor, güçlü insani ve ekonomik
bağlarımızın olduğu bu coğrafyanın tamamında bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Şu ana kadar aldığımız tedbirler ve
gerekirse alacağımız ilave önlemler, bütün bunlar sayesinde Avrupa ve dünya ile
paralel şekilde inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz.”
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1 milyon yazılımcı
15 alanda istihdam edilecek

rdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından ele alınan konular ve Koronavirüs ile mücadeleye dair açıklamalarda
bulundu.

Yazılım sektörü gençleri bekliyor
Açıklamalarında gençlere ve iş dünyasına yönelik mesajlar veren Erdoğan,
“Gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün
daha da parlayan yazılım sektörü sizleri
bekliyor. Bunun için üç yılda 1 milyon
yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir
program başlatıyoruz. Hazine ve Maliye
Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamındaki eğitimler özellikle de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) akademi eğitim portalı gerçekleştirilecektir.
Hâlen 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan
31 ayrı eğitim bu sitede hizmet veriyor.
Yılsonuna kadar eğitim sayısı 100’e çıkacaktır. Gençlerimiz tek yapması gereken
sisteme girip özgeçmişlerin kaydettirmektir. Tamamlanan eğitimler ve başarı
dereceleri sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir.
Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı
alanda uzman olarak istihdam edilebilme
imkânı kazanacaktır. Böylece gençlerimiz korona günlerini geleceklerine ışık
tutacak bir fırsata çevirebilecektir. Bu
programın ülkemizin yazılımcı ihtiyacının giderilmesine de katkı sağlayacağına
inanıyorum.” dedi.

“Destek paketleriyle işletmelerin
ayakta kalmasını temin ediyoruz”
Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı, özellikle
istihdamın korunması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

STİM'in koronavirüs salgını sonrası odaklanacağı konulara ilişkin değerlendirmede bulunan OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, "Özellikle
bu bizim takip ettiğimiz başlıkların geleceğin dünyasına da hitap ettiğinin testini
bence yapmış olduk. Kümelenme başlığı
çok önemli, bu dijital ortamda yaptığımız
e-ticaret çok önemli bunları geliştirmemiz
gerekiyor. Sanal fabrika çalışmalarımız vardı, bunu da bizim hızlı şekilde hayata geçirmemiz lazım.” dedi.
Orhan Aydın, koronavirüs salgınının
bireysel ve kurumsal olarak herkesi etkilediğini belirterek, “Salgın birbirimize çok
yaklaştırdı. Ümit ederiz ki birbirimizle olan
ilişkilerimizde bundan ders almış olarak;
daha yaşanabilir, paylaşılabilir, birbirimizin
farkında olabileceğimiz bir dünyayı kurmak
için ders olur.” dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin
dijital ortam üzerinden görüşmelerini gerçekleştirdiğini ifade eden Aydın, OSTİM
firmalarının ihracatının arttırılması için dijital ortamlardan nasıl yararlanabileceklerine
yönelik çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.
Aydın, “Bundan sonra belki ülkelere
gitmeden ürünlerimizin tanıtımı konusunda, firmaların üretimlerini tanıtmak için bu
ortamlardan ciddi şekilde yararlanmamız
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

O

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, üç yılda bir
milyon yazılımcı yetiştirmeyi
hedefleyen bir program
başlatacaklarını dile getirerek,
“Programı tamamlayanlar,
güvenliğinden veri analistliğine,
siber güvenlikten yazılım
geliştirmeye kadar 15
farklı alanda uzman olarak
istihdam edilebilme imkânı
kazanacaktır.” dedi.

E

"Sanal fabrikayı hızla hayata
geçirmemiz gerekiyor"

Sanayicilerden esnafa kadar tüm kesimlerin vergi, sigorta, kredi taksiti gibi
ödemelerinin ertelenmesini sağladıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: “İlave destek paketleriyle işletmelerimizin ayakta kalmasını temin
ediyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında
hayata geçirdiğimiz programlarla salgının vatandaşlarımızın günlük hayatında
yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz.
Çalışma hayatımız için büyük önem
taşıyan kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık ve tüm sektörleri buna
dâhil ettik. Bugüne kadar 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ücretsiz izne
ayrılanlar için de ayrı bir destek programını hayata geçirdik.”

TÜSEM, yazılım mühendisliği
bölümü öğretim üyeleri ve ilgili
alanlarda uzman sektör tecrübesi olan
akademisyenlerle birlikte yeni nesil
teknolojiler ve firmaların bu alandaki
ihtiyaçları doğrultusunda Uygulamalı
Dijital Uzmanlık Programı hazırladı.
Program ile yazılımcı olmak isteyenlerin temelden, ulaşmak istediği hedefe
kadar ilgili alanda algoritmik düşünceden veri tabanı yönetimine, bilgi güvenliğinden dijital dönüşüme ve ihtiyaç
duyacakları tüm eğitimlere modüler
bir şekilde ulaşabilme imkanı sunuyor.
Üç ayaklı olarak kurgulanan uzmanlık
programında ilk adımda temel bilgiler
aktarılacak. İkinci adımda online olarak
eğitmen ile soru cevap ve eğitimin pekiştirilmesi, üçüncü adımda ise proje/atölye çalışmaları ile kişinin uygulama becerisinin geliştirilmesini hedefleniyor.
OTÜSEM, sektörde rağbet gören siber
güvenlik, yapay zeka, dijital pazarlama,
adli bilişim uzmanlığı, bilişim hukuku
gibi konularda online eğitimlere de devam ediyor.

O

Yazılım ihtiyaçları arttı
Yazılımların, Covid-19 salgınında
ihtiyaçların karşılanmasında büyük rol
oynadığına işaret eden Ünsal, “İhtiyaçlar arttıkça her sektöre özgü yeni, özellikle yerli ve milli yazılımlar geliştirmek bu alana olan ilgi ve önemi artırdı.

Geleceğin
dünyasına
hitap eden
başlıklar
OSTİM’in
koronavirüs salgını sonrası odaklanacağı
konulara ilişkin de değerlendirmede bulunan Orhan Aydın, “Özellikle bu bizim takip
ettiğimiz başlıkların geleceğin dünyasına da
hitap ettiğinin testini bence yapmış olduk.
Kümelenme başlığı çok önemli, bu dijital
ortamda yaptığımız e-ticaret çok önemli
bunları geliştirmemiz gerekiyor. Sanal fabrika çalışmalarımız vardı, bunu da bizim
hızlı şekilde hayata geçirmemiz lazım.”
diye konuştu.
Aydın, OSTİM Vakfı tarafından 2017
yılında kurulan OSTİM Teknik Üniversitesinin rolüne ilişkin de açıklamada bulundu.
Bu sene OSTİM Teknik Üniversitesinde
birçok yeni bölümün açılacağını söyleyen
Aydın, “Bunlar OSTİM sanayi bölgesinin,
Ankara sanayisinin ekosisteminin ihtiyaç
duyduğu bölümler. Bunları sanayiyle buluşturacağız ve onlara katkı sağlayacak şekle
dönüştüreceğiz.” dedi.
Kaynak: www.savunmasanayi.org

Yazılımcı
hedefine
uygulamalı
eğitim katkısı
OSTİM Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi
(OTÜSEM), Uygulamalı
Dijital Uzmanlık Programı ile
Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından başlatılan 1 Milyon
Yazılımcı Projesi çerçevesinde
hedeflenen insan kaynağının
yetiştirilmesine katkı
sağlayacak.
Biz de hem akademik eğitimler açısından hem de çalışanların ve istihdam piyasalarının bu doğrultuda desteklenmesi ve geliştirilmesi açısından üzerimize
düşen görevleri yapmaya ve gerekli
adımları atmaya hazırız. Eğitmen havuzumuzu ve altyapımızı her anlamda
hazır hale getirdik ve yazılım sektörünü
hem ihtiyaç duyulan insan kaynağının
yetiştirilmesi hem de yetiştirilen yazılımcıların istihdamla buluşturulması
noktasında gerekli adımları atıyoruz.”
dedi.
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Yerli solunum cihazına OSTİM’li firmalar da omuz verdi

Bunun adı milli seferberlik ruhu
COVID-19 tedavi sürecinin
kritik ekipmanlarından yoğun
bakım solunum cihazı,
Arçelik, ASELSAN, Baykar ve
Biosys tarafından KOBİ’lerin
de katkılarıyla 14 günde
seferberlik ruhuyla üretildi ve
hastaneye teslim edildi.

Y

erli yoğun bakım solunum cihazı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığı’nın
iş birliğiyle Arçelik, ASELSAN, Baykar
ve Biosys tarafından geliştirildi. 14 günde
seri üretim bandından indirilen ve testlerden
başarıyla geçen cihaz hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not aldı.
Yüzde yüz yerli ve milli yoğun bakım
solunum cihazı, ilk olarak İstanbul’daki
Başakşehir Şehir Hastanesi açılış töreniyle
hastaneye teslim edildi.

ÜRETİMDE OSTİM’Lİ
FİRMALAR DA VAR

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, yerli ve millî
solunum cihazını
üreten kadroyu tebrik
ederek, “Bu alanlarda
yarışı devam
ettireceğiz.” dedi.

“Yarışı devam ettireceğiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
yerli ve millî solunum cihazını üreten kadroyu tebrik etti. Birçok ülkenin solunum cihazı üretme konusunda sıkıntılar yaşadığını
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama
bütün bunlara rağmen biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. Şu anda Başakşehir
Şehir Hastanemizin 115 ventilatörü geldi,
100’de teslimatı yapıldı ve yine bir bölümü
de peyderpey geliyor, gelecek. Ben Arçelik,
ASELSAN, Baykar, Biosys ve koordinatör olması hasebiyle Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’yla, Sağlık Bakanlığı’mıza da
şahsım, milletim adına çok çok teşekkür
ediyorum. Bu alanlarda yarışı devam ettireceğiz.” dedi.

Milli mücadele şuuruyla
hareket edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, cihazın yüzde 100 yerli ve milli
olduğunu kaydetti. İlk ürünlerin Başakşehir
Şehir Hastanesi’nde kullanıma sunulduğunu hatırlatan Varank, "Türk mühendisleri
projede Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler. Her biri gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca çalıştı. Yurt dışından
ithal edilmesinde zorlanılan, hatta iki katı
fiyatına alınmaya çalışılıp bize gönderilmeyen ürünlerin 2-3 gün gibi kısa bir sürede
yerlileştirildiğini birebir takip ettim. Bu fedakarlıkla olabilecek bir şey.” dedi.
Varank, yoğun bakım solunum cihazı ihtiyacını kısa sürede fark ederek Türkiye'de
bu alanda yapılan çalışmaları araştırdıklarını belirterek, "Bakanlığımızın çok çeşitli
destekleriyle ortaya çıkmış bir girişimcilik
firması vardı, ismi Biosys. Bu firmanın yoğun bakım solunum cihazları ürettiğini tespit ettik. Bu cihazlar ancak pilot seviyede
üretilmişti. Tüm Türkiye'de 12 tane üretil-

diğini ve bazı hastanelerde kullanıldığını
belirledik. Bunun üzerine arkadaşlarımızla bir planlama yaptık ve dedik ki 'Biz bu
cihazları ülkemizde üretebiliriz.' Böylece
yola çıktık." dedi.
KOBİ ölçeğindeki tedarikçilerinde projenin içinde yer aldığını bildiren Bakan
Varank, “Milli Mücadele olarak adlandırabileceğimiz bu birliktelik neticesinde,
14 gün gibi kısa bir sürede tüm dünyanın
peşine düştüğü, hastaların tedavisinde en
önemli sağlık aletlerinden birisi olan bu yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini
gerçekleştirmiş olduk." değerlendirmesini
yaptı.

Ar-Ge destekleri devam edecek
Yerli solunum cihazının dünya standartlarında üretildiğini ihracatının da yapılabileceğini kaydeden Varank, Milli Teknoloji
Hamlesi kapsamında Türkiye'nin teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten
bir ülke olmasını istediklerini vurguladı.
Teknoloji üretmenin yolunun Ar-Ge ve
insana yatırım yapmaktan geçtiğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
“TÜBİTAK ile Ar-Ge'yi destekliyoruz.
KOSGEB ile bunun yatırımını yapacakları
teşvik etmeye çalışıyoruz. Kalkınma ajanslarımız yereldeki şirketleri bularak bunlara yatırım yapıyor. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın Ar-Ge'ye olan destekleri sağlık alanında da devam edecek. Şu anda dünyada yine ses getireceğine inandığımız projelerimizin arkasından gidiyoruz. Mesela
ASELSAN yerli ve milli MR cihazı geliştirmek üzere. Bunlarla beraber yürüttüğümüz,
üniversitelerimizin işin içine dahil olduğu

projelerimiz var. Biz sağlık sektöründe de
hem kendimize yeten hem de dünyaya çare
olacak ülke konumuna inşallah önümüzdeki
dönemde geleceğiz.”

Gençlere, mühendislere, sanayicilere
güvenmenin ürünü
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
sağlık alanında da dönüşümün başladığına
dikkat çekti. Görgün, “Siz Türk gençliğine,
Türk mühendislerine, Türk sanayicilerine
her zaman güvendiniz. Bugün sizin bu güveninizin çok anlamlı bir ürünü hep birlikte
ortaya çıkmış oldu. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojiyle çalışan
özelikle Baykar ve ASELSAN şirketlerinin
ve üretimde de Arçelik’in sorumluluk almasıyla yine çok kısa bir sürede yüksek teknolojik bir ürünün hayata dönüşüm sürecini
hep birlikte yaşadık. Bizlere verdiğiniz bu
fırsat için teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünya peşinde
Biosys Kurucusu Cemal Erdoğan, projeye 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermaye Desteği ile başladıklarını anlattı. TÜBİTAK,
KOSGEB ve Bilkent Üniversitesi’nin destekleriyle 2017 yılında ürünü ticarileştirmeyi ve valide etmeyi başardıklarını dile
getiren Erdoğan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın yoğun bir koordinasyonuyla

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar,
dört şirketin bir araya gelerek, 120 mühendisin tam bir seferberlik ruhuyla solunum cihazının üretiminin yapıldığını kaydetti. Mayıs
ayının sonuna kadar 5 bin adet cihazı teslim
edeceklerini söyleyen Bayraktar, “Türkiye
savunma sanayiinde parmakla gösterilen
bir ülke haline geldi, son yıllarda yapılan
atılımlarla yerlilik yüzde 15’ten yüzde 70’lere
vardı. İnşallah yüksek teknoloji, medikal
cihazlarda da bu bir kıvılcım olur. Milli teknoloji hamlesiyle bu dönüşüm devam eder ve
ülkemiz hakkettiği yere gelir.” dedi.
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazı üretimine destek veren bütün paydaşlara teşekkür ederken, ismi hiç geçmeyen firmaları da
unutmadı. Firmaların büyük bir civanmertlikle gönlünü bu işe koyduğunu söyleyen
Bayraktar, içinde OSTİM firması EMGE
Elektromekanik ve Dora Makine’nin de
yer aldığı KOBİ gurubu; Tekno Kauçuk,
Femsan, SAHA İstanbul, PCS test sistemleri, Tombak Kauçuk, Akın Metal, Aksan ve
Serdar Plastik’e teşekkür etti.

kendi alanında dev üç firma bir araya gelip
bütün dünyanın peşinde olduğu bu solunum
cihazlarının seri üretimi başarıyla tamamlandı. Bu süreçte, bu ekosistemde bu tip
fırsatlar sunduğunuz için, Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve
katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz.
Ülkemize ve tüm insanlığa rahat bir nefes
aldırmak için varız.” dedi.

“Aylık 5 bin adet üretebiliriz”
Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk ise şunları kaydetti: “Aylık beş bin adet
üretilebilir kapasiteye ulaşmış durumdayız.
Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımız, Koç Holding, Arçelik yönetimi, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz inanılmaz destek oldular. Arçelik’te
her süreçten, 100 tane mühendis hayatlarındaki en keyifli uykusuz geceleri yaşadılar. 7
gün 24 saat çalıştık. Başta ülkemize sonra
dünyaya bir nefes olan bu projenin bir parçası olmak en büyük gururumuz.”
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OSTiMTECH
ventilasyon cihazı
geliştirdi

ayının başından itibaren bu proje üzerinde
çalışmaktayız. İlgili cihaza ait yazılım, donanım ve tasarımların tamamı OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde yerli kaynaklar
ile; üniversitemiz bünyesinde Proto olarak
adlandırılan tasarım ve hızlı prototipleme
merkezinde gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda, dünyadaki çalışmalara paralel ve
klinik isteklere ihtiyaç verebilecek bir ventilatör cihazı prototip olarak üretilmiştir.

Klinik testleri gerçekleştiriliyor

"Sanayinin üniversitesi"
vizyonuyla geçtiğimiz yıl
kurulan ve Eylül ayında
ilk öğrencileri ile eğitimöğretime başlayan OSTİM
Teknik Üniversitesi, yeni
koronavirüs (COVID-19)
mücadelesi kapsamında açık
kaynak kodlu, düşük maliyetli
ve geliştirilmeye uygun bir
ventilasyon cihazı tasarladı.

Ventilatör cihazımızın şu aşamada klinik
testleri gerçekleştirilmektedir. Uzmanlar
ile yapılan görüşmelerde kullanıcıların istekleri doğrultusunda ürünümüz her geçen
gün daha da geliştirilmektedir. Kısa sürede
çok yüksek sayılarda üretime uygun şekilde
gerçekleştirilen bu proje ile ülkemizde ki
ve dünyadaki COVID-19 salgının etkilerine paralel olarak ilerleyen süreçlerde seri
üretime geçilmesi hedeflenmektedir. Şu
aşamada ürüne ait klinik testler ve bu test
sonuçlarına bağlı olarak iyileştirmeler devam etmektedir.

4 saat kablosuz kullanım

K

onuyla ilgili açıklamalarda bulunan
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un tedavi
süreçlerinde kullanılan ekipmanların çok
kritik olduğunu bildirdi.
Üniversite olarak salgınla mücadelede
akademik kadrolarıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Yülek, yerli ve milli cihazların bu dönemde başat rol üstlendiğinin altını çizdi.
Daha öncesinde akülü tekerlekli sandalyelerde kullanılan engelsiz şarj cihazı üretimini gerçekleştirip kullanıma sunduklarını
anlatan Prof. Dr. Murat Yülek, son olarak
ventilasyon cihazı üzerine çalıştıklarını ve
sonuca ulaştıklarını aktardı.
Yülek, OSTİMTECH Proto Tasarım ve
Hızlı Prototipleme Merkezi’nin, açık kaynak kodlu, düşük maliyetli ve geliştirilmeye uygun bir ventilasyon cihazı ürettiğini
açıkladı. Ventilasyon cihazının, OSTİM
Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Cem Çatalbaş
liderliğindeki ekip tarafından üretildiğini
belirten Yülek, “Bilindiği üzere COVID19’a yakalanan hastaların yüzde 15 ile yüzde 20'sinin solunum problemleri nedeniyle
hastaneye yatırılması ve ağır solunum desteği için tedavi sürecinde ventilasyon cihazı
kullanılması gerekiyor. COVID-19 salgını
sürecinde hastaneler tarafından en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında ventilasyon
cihazları geliyor.” dedi.

Öncelik Türkiye’nin ihtiyaçları
Klinik ventilasyon cihazlarının maliyetlerinin yüksek olması ve üretim süreçlerinin uzunluğu nedeniyle alternatif çözüm
arayışları doğduğuna işaret eden Rektör

Yülek, “Bu bağlamda, düşük maliyetli ve
hızlı üretilebilir ventilasyon cihazlarının
olası cihaz eksiğini hızlı ve etkin bir şekilde
doldurabileceği ön görülüyor. Bu cihazların
hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde üretilmesi için dünyanın çeşitli yerlerinde büyük
katılımlı çalışmalar başlatıldı. OSTİM Teknik Üniversitesi olarak öncelikle ülkemizin
ihtiyaçlarını karşılamak, sonrasında ise yurt
dışı taleplerine cevap vermek istiyoruz. Bu
hedef doğrultusunda Proto Tasarım ve Hızlı Prototipleme Merkezimizce açık kaynak
kodlu, düşük maliyetli ve geliştirilmeye uygun bir ventilasyon cihazı üretildi. Cihaza
ait bilgiler de süreçle ilgilenenlerin kullanımına açıldı.” dedi.

Hızlı üretime uygun
Yülek, cihazla ilgili şu bilgileri verdi:
“COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde, ülkelerin hasta başına düşen ventilator
sayısı son derece önemlidir ve hayat kurtarıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Klinik ventilatörlerin üretim süreçlerinin
uzun olması ve maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle tüm dünyada bilim dünyası
alternatif çözüm arayışlarına gitmiştir. Bu
bağlamda OSTİM Teknik Üniversitesi olarak düşük maliyetli ve hızlı üretime uygun
bir ventilatör cihazının prototip üretimini
gerçekleştirdik. Tasarlanan bu cihaz ile
COVID-19 salgını sürecinde veya sonrasında ventilatör cihazlarının eksikliğinden
dolayı kaynaklanabilecek olası krizlerin
etkilerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz.

Klinik isteklere ihtiyaç verebilecek
Projemiz OSTİM Teknik Üniversitesi
bünyesinde gerçekleştirilmiştir ve üniversitemiz tarafından finanse edilmiştir. Mart

COVID-19 hastalarının düşük bir oranının klinik ventilasyon cihazına ihtiyacı
bulunmaktadır veya ihtiyaçları olan süre
toplam hastalık ve iyileşme süresine göre
son derece azdır. Yoğun bakım sürecinden
sonraki süreçlerde hastaların daha düşük
maliyetli ve temel işlevleri yerine getirebilir bir cihaz ile desteklenmesi, sağlık sistemleri üzerindeki klinik ventilasyon cihazı sayısı eksikliği konusundaki darboğazı
aşması konusunda destek sağlayacaktır.
COVID-19 sürecinde ventilasyon cihazları
konusunda maliyetin yanı sıra üretim süreçlerinin uzunluğu gelmektedir. Ürettiğimiz
prototip ile üretim süreçleri de kısalmaktadır ve hastaların ihtiyaçları daha hızlı bir
şekilde karşılanmaktadır. Yaklaşık 4 saat
kablosuz kullanım ömrüne sahip olan çeşitli geliştirmeler ile 12 saat süresine kadar
geliştirilebilen kablosuz kullanım süresine
sahip bu cihaz ile COVID-19 vb. hastalıklar sonrasında da duyulabilecek ihtiyaçları
karşılamak hedeflenmektedir. Ürettiğimiz
prototipi daha da geliştirerek ilerleyen aşamalarda çok sayıda ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz.”

Proto Tasarım ve Hızlı Prototipleme
Merkezi
OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde
kurulan Proto Tasarım ve Hızlı Prototipleme Merkezi ile hem öğrencilerin hem de
OSTİM firmalarının tasarım modelleme
ve prototipleme konusundaki istekleri karşılanıyor. 3 boyutlu modelleme ve üretim
süreçlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra
firmalara ait üretilmesi hedeflenen ürünlerin
prototipleri de bu merkezde üretilip test ediliyor. OSTİM firmalarının rekabet gücünün
artırılması ve öğrencilerin tasarım ve modelleme süreçlerinin içerisinde bulunması
hedeflenerek kurulan merkez her geçen gün
üretim ve Ar-Ge kabiliyetlerini geliştiriyor.

Havayı
temizliyor
bulaşmayı
önlüyor
Ostim Teknopark firması
Okyay Enerji Ar-Ge ve
Mühendislik Tic. San. Ltd.
Şti. tarafından geliştirilen
CLEANWYND UV-C hava
sterilizasyon cihazı; ortam
havasını sterilize ederek
hastalıklara sebep olan
bakteri, virüs, mantar, küf
gibi mikroorganizmaların
solunum yolu ile
bulaşmasını önlüyor.
OVID-19 salgını ile her alanda topyekün mücadele sürüyor. Yerli ve
milli üreticiler de teşhis ve tedaviden,
salgının yayılmasını önleyici pek çok
ürün ve hizmeti geliştirmeye devam ediyor.

C

Ultraviyole temelli sterilizasyon sistemlerinin tasarımı ve üretimini yapan
Ostim Teknopark firması Okyay Enerji
Ar-Ge ve Mühendislik Tic. San. Ltd.
Şti.,
COVID-19
mücadelesine katkıda bulunmak üzere
ortam havası sterilizasyon cihazları üretimine başladı.
Firma tarafından,
yaşam alanlarında
hava sterilizasyonu yapan, havadaki bakteri, virüs, mantar, küf gibi mikroorganizmaların solunum yolu ile bulaşmasını
önleyen CLEANWYND UV-C hava sterilizasyon cihazı geliştirildi.
Toplu yaşam alanlarında solunum
yolu ile bulaşabilecek hastalıklara karşı
koruma sağlayan cihaz, içerisinde kullanılan kısa dalga UV-C kaynak, TiO2
(titanyum dioksit) ve gümüş katmanlar,
hepa filtreler, karbon filtreler ve fanlar ile
etkili bir biçimde havayı sterilize ediyor.
Ürünle ilgili bilgi veren Okyay Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal
Okyay, şu açıklamayı yaptı: “İstenilen
yere taşınabilen, sıcak, soğuk ve nemli
tüm ortam şartlarında çalışabilen CLEANWYND UV-C; ev, ofis, iş yerleri,
okul, hastane, ameliyathane, alışveriş
merkezleri, sinema salonları, spor salonları, kamu kurumları restoran, banka,
fabrika, paketleme ve depo alanları, ilaç
ve kozmetik üretim tesisleri, laboratuvarlar, yemekhane, toplu taşıma araçları gibi
insanların toplu halde bulunduğu kapalı
tüm alanlarda kullanılabiliyor.”
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TÜBİTAK projesiyle yerli
ve ekonomik olacak
ELMED Elektronik ve Medikal
San. Tic. A.Ş., COVID-19 salgını
mücadelesine katkı sağlamak
amacıyla, soluk borusuna
ve bronşlara girerek işlem
yapmaya yarayan esnek video
bronkoskopu geliştirmeye
ve üretmeye hazırlanıyor.
TÜBİTAK’ın salgına ilişkin
açtığı TEYDEB 1507 Programı
kapsamındaki özel çağrıda
35 proje arasına giren firma,
projeyle, ithal ürünlerin dörtte
bir fiyatlara yerli bir ürünü
ülkemize kazandıracak.
ELMED ayrıca, geliştirdiği
video laringoskop cihazlarını
da Sağlık Bakanlığı’nın
koordinasyonunda hastanelere
bağışlıyor.
STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi ve Ostim Teknopark
firması ELMED Elektronik de pek
çok yerli ve milli üretici gibi COVID-19
mücadelesinde elini taşın altına koyanlardan. 30 yıllık tıbbi cihaz üretim tecrübesiyle
COVID-19 mücadelesine katkıda bulunmak
üzere çalışmalara hız veren ELMED, yoğun
bakım hekimleriyle irtibata geçerek hastaları entübasyon yaparken kendilerinin enfekte
olmaması için acilen video laringoskoba ihtiyaçları olduğunu tespit etti.
Hekimler ayrıca virüs nedeniyle ileri derecede solunum sıkıntısı yaşayan hastaların
akciğerlerinde bronş ve bronşçuklarda oluşan mukus tıkaçlarının çıkartılması ve aşırı
sekrasyonların aspire edilerek temizlenmesinde kullanmak üzere bronkoskop ihtiyacı
olduğunu da şirkete iletti.

O

“Bağış yapmak üzere geliştirdik”
ELMED Genel Müdürü Sinan Kabakcı,
video laringoskopu hızlı bir şekilde üretebileceklerini değerlendirdiklerini ve kısa
sürede prototipi üreterek ilk önce Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin yoğun bakım birimine teslim
ettiklerini belirtti.
Benzer çalışmaların teknopark firmaları
tarafından yapıldığına da dikkat çeken Kabakcı, “Bu çalışmayı bir sosyal sorumluluk
projesi olarak bağış yapmak üzere tasarladık. Hızla laringoskop kamerası ve bir
mikro bilgisayar ile monitörü için yazılım
geliştirdik. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız
görüşmeler sonucunda, Bakanlığın bize bildirdiği 7 hastaneye 24 video laringoskop
bağışı yapmayı planladık. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte İstanbul’da Kanuni Sultan
Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi ve
Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma

OSTİM’de tasarlanan SEIT UV,
Koronavirüsle mücadele edecek
tonom mobil robot ve malzeme taşıma araçları konusunda
çalışmalar yürüten ve bu alanlarda ürünler geliştiren Milvus Robotics, mevcut robotlarından SEIT adını
verdiği otonom robotu, OSTİM Teknik
Üniversitesi (OSTiMTECH) desteğiyle
COVID-19 mücadelesi kapsamında dezenfeksiyon robotuna dönüştürdü.

O

Adı Seyit Onbaşı’dan geliyor

Hastanesi’ne de teslimatlar yapıldı. 4 hastanemize de önümüzdeki günlerde teslimat
yapılacak.” dedi.

446 başvurudan 35 proje arasına girdi
Başarılı sanayici, bir diğer ihtiyaç duyulan; esnek bronkoskop cihazı ile ilgili
yaptıkları araştırmada; Türkiye’de yaygın
olarak kullanılan esnek fiber bronkoskopi
cihazlarının yerine yeni Chip-on-Tip teknolojisi olarak bilinen esnek video bronkoskopların geliştirildiğini ve bu cihazların 300-400 bin TL fiyatlarla Japonya ve
Almanya’da yapıldığını öğrendiklerini dile
getirdi.

İthalin dörtte biri fiyatına üretilecek
Sinan Kabakcı, esnek video bronkoskop
cihazını yerli ve milli olarak geliştirerek
üretmek üzere TÜBİTAK’ın salgına ilişkin
açtığı TEYDEB 1507 Programı kapsamındaki özel çağrıya başvurduklarını kaydetti.
Kabakcı, şu bilgileri verdi: “TÜBİTAK tarafından yapılan hızlı bir değerlendirme sonucunda 446 başvuru arasından seçilen 35
projeden birisi de bizim vermiş olduğumuz
esnek video bronkoskopi cihazı projemiz
oldu. İnşallah 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu projeyi tamamlayarak ülkemize
kazandırmayı hedefliyoruz.
Esnek bronkoskopi cihazı hem tanı hem
de tedavi amaçlı olarak hastanelerimizde
yoğun olarak kullanılan bir endoskop türü.
COVID-19 ile mücadele tedavi protokollerinde, virüsten dolayı ağır zatürre seyri
görülen hastaların tedavisinde mukus tıkaçlarının çıkartılması ve aşırı sekrasyonların
aspire edilmesi için kullanılması gerektiği
bildiriliyor. Ancak çok pahalı olan bu cihazların, çok hassas ve kırılgan olmaları sebebiyle birçok hastanemizde arızalı olarak
atıl durumda bulunduğu bilgisi verildi. Bu
proje ile ithal ürünlerin neredeyse dörtte

biri fiyatlara yerli bir ürünü ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Vatanımıza ve
milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Firma, OSTİM’de tamamen yerli
imkanlarla geliştirdiği otonom yük taşıma robotu SEIT’i, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kullanıma
sundu. Adını Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı’dan alan SEIT robotlar, 500
kg’a kadar olan yükleri fabrika ve depo
gibi pek çok alanda belirlenen noktalar
arasında tamamen otonom bir şekilde
taşıyabiliyor.

İnsan yardımı olmadan hareket
ediyor

OSTİM’de otonom mobil
robotlar geliştiren Milvus
Robotics, adını Çanakkale
kahramanı Seyit Onbaşı’dan
alan SEIT UV robotla; başta
hastaneler olmak üzere
salgın riski bulunan tüm
kapalı alanlardaki virüsleri,
insan müdahalesine gerek
duymadan ultraviyole ışınla
(UV) yok edebilecek. 10
dakika içerisinde yaklaşık 25
m2’lik bir odayı dezenfekte
edebilen robot, çalıştığı
alanda insan varlığını tespit
ettiği anda güvenlik sebebiyle
işleme ara veriyor.
Sağlık çalışanlarına önemli bir destek sağlaması beklenen SEIT-UV robotu 10 dakika içerisinde yaklaşık 25
m2’lik bir odayı dezenfekte edebiliyor.
360 derece UV-C ışık yayabilen robot,
insan sağlığı konusunda da güvenliği
elden bırakmıyor. Çalıştığı alanda insan varlığını tespit ettiği anda güvenlik
sebebiyle işleme ara veriyor. Son derece güvenli ve etkili bir şekilde dezenfeksiyon işlemini yürüten robot, işlem
tamamlandığında bir sonraki işlem
noktasına kendi kendine gidebiliyor.
3 saat boyunca aralıksız dezenfeksiyon işlemi yapabilen robot otonom
olarak şarj noktasına gidip
kendini şarj edebiliyor. Geliştirilen SEIT-UV dezenfeksiyon robotunun kısa süre içerisinde hastanelerde kullanıma
alınması bekleniyor.

Milvus Robotics kurucusu Şamil
Özden, yerli imkanlarla geliştirilen bu
teknolojinin, koronavirüs salgını ile
mücadelede ön saflarda etkin bir şekilde kullanabileceğini belirtti.
Virüsün insandan insana kolay bir
şekilde bulaşabildiğine dikkati çeken
Özden, “Robotlarımızın bu alanda
önemli bir görev üstleneceğini düşünüyoruz. Başta hastaneler olmak üzere salgın riski bulunan tüm
kapalı alanlarda UV-C ışık
kullanarak insan müdahalesi
olmadan otonom bir şekilde
dezenfeksiyon yapabiliyoruz. Kimyasal kullanımına
gerek duymadığı için ve insan yardımı olmadan kendi
kendine hareket edebildiği
Şamil Özden
için son derece düşük risk ile
etkili bir dezenfeksiyon yapma şansına sahip oluyoruz.” dedi.

İnsanı fark edince işleme ara
veriyor
UV ışık uygulaması konusunda
OSTİM Teknik Üniversitesi ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Şamil
Özden, “Mühendislik Fakültesi’nden
Prof. Dr. Demiral Akbar ve Dr. Akif
Hacınecipoğl’'nun destekleri ve sahip
olduğumuz know-how ile hızlı bir şekilde otonom hareket yeteneğine sahip
yeni bir UV dezenfeksiyon robotu geliştirdik. Bu sayede COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda Türkiye’nin
elini güçlendirmesini bekliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

SEIT-UV robotu
10 dakika
içerisinde yaklaşık
25 m2’lik bir
odayı dezenfekte
edebiliyor. 360
derece UV-C ışık
yayabilen robot,
insan sağlığı
konusunda da
güvenliği elden
bırakmıyor.
Çalıştığı alanda
insan varlığını
tespit ettiği anda
güvenlik sebebiyle
işleme ara veriyor.
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Kritik parçayı OSTİM
firması millileştirdi
ASELSAN’ın, optik
sistemlerde kullanılan
iki pozisyonlu minyatür
görüntü kesicinin (Shutter)
millileştirilmesi talebi, OSTİM
firması Alkan Teknoloji
tarafından karşılandı.
Firmanın 6 ay süren Ar-Ge
çalışması neticesinde yerli
ve milli olarak ürettiği kritik
ekipman ile her yıl yapılan
milyon dolar seviyesindeki
ithalatın da önüne geçilecek.

Kritik malzemelere yönelik üretim
yapıyor
Alkan Teknoloji hakkında bilgi veren
Genel Müdür Beste Alkan, T.C. Milli
Savunma Bakanlığı’nın benzer projelerinde da aktif rol aldıklarını belirtti.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yurt dışı
kaynaklı ve tedariki zor üç adet hassas
malzeme için Stratejik İş Birliği Anlaşması imzaladıklarını kaydeden Beste
Alkan, Ar-Ge çalışmalarını tüm hızıyla
sürdürdüklerini söyledi.
Alkan, şirket hakkında şunları söyledi: “Firmamız, kurulduğu 2015 yılından
bu yana savunma sanayiinde kamu kuruluşlarına ve özel sektöre hizmet vermekte olup, hem yurt içi, hem de yurt
dışı kaynaklardan gerçekleştirdiği tedarik faaliyetlerinin yanı sıra savunma ve
güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kritik
malzemelere yönelik üretim faaliyetleri
de gerçekleştirmektedir.
Ar-Ge ve milli üretim faaliyetlerine
özel önem veriyoruz. Bu kapsamda firmamız tarafından kısa sürede milli olarak
tasarımı yapılan ve geliştirilen malzemelerle sunulan birçok hizmet olup, söz konusu ürün ve hizmetler yurt içinde savunma sanayiinde faaliyet gösteren kurum
veya şirketlerin teminini sağlayamadığı
savunma ve güvenlik kurumlarımız açısından kritik önemi haiz harekat ihtiyaçlarıdır. Sunduğumuz hizmetler sayesinde
ülkemizin yurt dışı bağımlılığı azaltılmış
ve kamu kaynaklarının yurt içinde kalması ve harekât kabiliyetimizin ihtiyaç
duyulan seviyede tutulabilmesine ciddi
katkı sağlanmıştır.”

STİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) üyesi ve
Ostim Teknopark firması Alkan
Teknoloji, ASELSAN’ın yurt dışından
temin ettiği ve millileştirme kapsamında
yurt içinde geliştirilmesini istediği cihazlardan, iki pozisyonlu minyatür görüntü
kesiciyi Ostim Teknopark’taki Ar-Ge ofisinde 6 aylık çalışmanın sonunda yerli ve
milli olarak üretti.
Optik sistemlerde kullanılan görüntü
kesici, elektrooptik ve elektromekanik
işlevleri olan, ebatları küçük ancak bulunduğu sistemler için kritik bir bileşen.
ASELSAN, teknik özelliklerini belirlediği, millileştirilecek olan ekipmanın
güçlendirilmesi gereken yönleri hakkında
da Alkan Teknoloji’yi bilgilendirdi.
Firma, elektronik ve mekanik bileşenlerinin tasarımını
yaptığı görüntü kesicilerin,
optik bileşenlerinin geliştirilmesi konusunda da Gazi
Üniversitesi Fotonik Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr.
Süleyman Özçelik ve Ostim
Teknopark
firmalarından
ASENTEK’in iş birliğiyle
prototipleri üretti.
Beste Alkan

O

İthalatı da kesecek
Şirket, istenen dayanıklılık ve yayıcılık testlerini
yaparak ürünleri test raporları ile birlikte teslim etti.
ASELSAN, prototip ürünü
en zor koşullarda test ederek
uygunluğunu onayladı ve
firmaya ilk siparişi verdi.
ASELSAN’ın her yıl ürettiği optik
sistemlerde kullanılan görüntü kesiciler
milyon dolar düzeyinde ithalata neden
oluyordu. Millileştirme faaliyeti ile ithalatın da önüne geçilmiş olacak.

Alkan Teknoloji, ASELSAN’ın
yurt dışından temin ettiği ve
millileştirme kapsamında yurt
içinde geliştirilmesini istediği
cihazlardan, iki pozisyonlu
minyatür görüntü kesiciyi
Ostim Teknopark’taki Ar-Ge
ofisinde 6 aylık çalışmanın
sonunda yerli ve milli olarak
üretti.

Milli test kiti seri üretime
OSTİM’le geçecek
OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi üyesi
NANOBİZ Teknoloji A.Ş.
tarafından geliştirilmeye
başlanan, Yeni Koronavirüs
(COVID-19) tanısını 60 dakika
altında yapabilecek yerli ve
milli test kitleri ve cihazının
seri üretimi ODTÜ Teknokent
ve OSTİM firmalarıyla birlikte
planlanıyor.

K

üresel düzeyde salgına dönüşen COVID-19 hastalığına karşı önlemler ve
hızlı tanı çalışmaları bilim insanları ve sektör firmaları tarafından hızlandırıldı. Salgına karşı büyük bir mücadele içerisinde olan
Türkiye’de önemli gelişmeler yaşanıyor.
ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi NANOBİZ Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen yüksek hassasiyetli moleküler test
olan LAMP4U kitleri ile COVID-19 virüsünün hızlı moleküler testleri de artık yerli ve
milli olarak yapılabilecek.

Savunma sanayiine geliştirdi
COVID-19 için adapte ediyor
LAMP4U COVID-19 moleküler tanı
kitleri, gerektiğinde sahada direkt olarak
hasta örnekleri üzerinden kullanılabilecek
formatta tasarlanıyor. Firma tarafından ayrıca, moleküler test kitlerinin, gerektiğinde
birinci kademe sağlık kuruluşları, mobil test
istasyonları, hava alanları, sınır geçişleri ve
askeri platform ve birimlerde kullanımına
imkan veren cihazlar da geliştiriliyor.
Titizlikle yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları
sonucunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) Teknoloji Kazanım Projesi olarak da desteklenen
BIOSENS-Hibrit cihazı ile PCR ve ELİSA
reaksiyonlarını aynı anda ve sahada yürütebilecek kabiliyete ulaşıldı.
ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve NANOBİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem,
savunma sanayiinde kullanım için geliştirdikleri BIOSENS-Hibrit Platformu’nun,
COVID-19 virüsünün sahada, hasta başında
ve yüksek doğrulukla moleküler tanısını yapabilecek şekilde adaptasyon çalışmalarına
hız verdiklerini belirtti. Öktem, Ar-Ge ekibiyle, farklı kurum ve kuruluşlardan araş-

tırıcılarla birlikte kart test formatında hızlı
antikor testlerinin geliştirme sürecinde de
son aşamaya geldiklerini kaydetti.

Seri üretim OSTİM’li firmalarla
Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, geliştirdikleri LAMP4U COVID-19 moleküler tanı
kitleri hakkında şu bilgileri verdi: “Uzun ve
zahmetli numune hazırlığı gerektirmeden
hastadan alınan örneklerde 60 dakika içerisinde yüksek doğrulukla sonuç verebiliyor. Testin sahada yapılabilmesi, numune
hazırlık ile birlikte 3-4 saat süren PCR test
sürecini yaklaşık 60 dakikaya indirerek
hızlı sonuç vermesi ve kısa bir kullanıcı
eğitiminden sonra kolay kullanımı ile sistem yerli ve milli bir çözüm olarak maliyet
avantajı da sağlayabilecek.”
Kitlerin üretiminde ODTÜ’de bulunan
alt yapıların kullanılabileceğini dile getiren
bilim insanı, “LAMP4U-COVID19 markasıyla piyasaya sürülmesini hedeflediğimiz
test kitlerinin seri üretim fazına geçildiğinde oluşacak talebin karşılanması yönünde
teknokent firmaları ile OSTİM firmalarının
da yer alacağı şekilde planlamalar yapılıyor.” bilgisini verdi.

“Seri üretimine geçmesini
bekliyoruz”
SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, söz
konusu gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Başkanlığımız tarafından desteklenen projeyle NANOBİZ firması tarafından COVID-19 için
yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştiriliyor.
3-4 saat sürebilen test aşaması, BIOSENS
sistemi ile sahada ve 60 dakikadan daha az
sürede yapılabilecek.” dedi.
Laboratuvar ortamında sağlıklı sonuçlar
veren BIOSENS sisteminin, uygulama alanındaki test sürecinden sonra seri üretimine
geçmesini beklediklerini kaydeden Demir,
“Sağlık çalışanlarımız için büyük bir kolaylık oluşturacak bu sistemi geliştiren NANOBİZ firmasını tebrik ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
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“KOBİ’lerimiz
gücünü
gösterdi”
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, COVID-19
özelinde hızlı bir çağrıya
çıkarak KOBİ’lerden ürün odaklı
projelerini talep ettiklerini anlattı.
.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, COVID-19 ile
mücadelede bilim ve teknoloji temelli bir yaklaşımı takip etiklerini, TÜBİTAK ve enstitülerinin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.
Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalara, virüs daha ülke sınırlarına girmeden önce başladıklarını anlatan Bakan
Varank, “Bugün geldiğimiz noktada 17
projemiz başarıyla devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var; yıl sonunda
klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını
öngörüyoruz. Bununla birlikte; bazı aşı
projelerinde daha erken sonuçlar da elde
edebiliriz. Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasındayız; diğer iki projede
de yakın zamanda bu deneyleri başlatacağız.” bilgisini verdi.
İlaç alanında; hem kimyasala hem de
biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı proje
olduğunu dile getiren Varank, çalışmalarda Haziran ayını işaret ederek, “İlaç projelerinden birinde yerli kaynaklarla sentez alanında önemli bir müjdemiz olacak.
Bu çabalarda, gençlerin enerjisinden de
faydalanıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

T

“Özel sektör birçok yenilikçi ürün
geliştirdi”
Mustafa Varank, aşı ve ilaç kadar
önemli olan bir diğer konunun da, hastalığın tıbbi tanısındaki gelişmişlik düzeyi olduğunu ve bu alanda Türkiye’de
gelişmiş bir kapasite olduğunu söyledi.
Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özel
sektör bugüne kadar, sağlık teknolojileri
alanında birçok yenilikçi ürün geliştirdi.
Bu ürünleri sadece geliştirmekle de kalmadı, aynı zamanda ihracatını da gerçekleştiriyor. Tabi ki özel sektörün Ar-Ge
ve yenilik alanında cesaretle hareket etmesinde TÜBİTAK desteklerinin büyük
rolü var.”
Tıbbi tanı kitleri, biyoteknolojik ilaçlar, yoğun bakım cihazları, teşhis ve tanıya odaklanan bilişim uygulamaları gibi
pek çok inovatif ürünün ilk adımlarının
TÜBİTAK destekleriyle atıldığını hatırlatan Bakan Varank, “Klinik öncesi araştırmalar için son 5 yılda yaklaşık 3 bin
projeye 2,3 milyar liralık kaynak aktardık. Yine aynı dönemde; tanı kitleri dâhil
tıbbi cihazlar alanında 402 milyon liralık
516 projeyi destekledik.” dedi.

KOBİ’lerden 1 haftada 446 başvuru
Tıbbi tanı kitlerinin bu sürece katkı
sağlayan önemli teknolojilerden birisi olduğunu belirten Varank, şu bilgileri paylaştı: “Tanıda ne kadar iyiyseniz, tedavide
de etkinliğiniz o derece artıyor. Buradan
hareketle; TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak COVID-19 özelinde hızlı
bir çağrıya çıktık ve KOBİ’lerden ürün
odaklı projelerini talep ettik. 1 haftalık
süreçte 446 başvuru aldık. Karşılaştığımız bu ilgi, KOBİ’lerimizin gücünü bize
tekrar gösterdi. Değerlendirme sürecinin
ardından; yoğun bakım cihazları, tanı kitleri, erken teşhis ve takip aşamaları için
ileri çözümler ve akıllı sağlık gibi alanlarda 35 projeyi destekleme kararı aldık.
Tanı alanında da, bu çağrı kapsamında 10
projeyi destekliyoruz.”

İki yeni çağrı
Firmaları ve ekosistem paydaşlarını
yakından ilgilendiren iki yeni çağrıya
çıkacaklarını bildiren Bakan Varank,
çağrılar hakkında şunları söyledi: “İlki,
Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için
KOBİ Destekleme Çağrısı. Burada KOBİ
ölçeğinde en az 1 tedarikçi kuruluş ve bir
Müşteri Kuruluşun (büyük şirket olabilir) ortak başvuru yapmasını bekliyoruz.
Konu ve sektör sınırlamamız bulunmuyor. KOBİ’ler Ar-Ge çalışmalarına göre
ürünü geliştirirken; Müşteri Kuruluş da
Ar-Ge projesinin hedeflendiği şekilde yürütülmesine destek olacak. Böylece; bilgi paylaşılacak, yayılacak ve hızla ürüne
dönüşecek. Ar-Ge’yi odağına alan projelerde, birlikte geliştirme mekanizması hız
kazanacak.
İkinci çağrımız, Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Desteklemeye yönelik.
Biliyorsunuz; üniversitelerde, araştırma
altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojiler var.
Çağrımız, patentli teknolojilerin sanayiye
aktarılmasını hedefliyor. Teknoloji üreten
kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşimler artacak; hizmet alımları desteklenecek. Ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojilerin, lisanslama veya
devir yoluyla ekonomik değer oluşturması sağlanacak. Her iki çağrıya da başvuruları yarın almaya başlayacağız.”

Kısa çalışma ödeneğine
en çok imalat sektörü
başvurdu
Kısa Çalışma Ödeneğine
başvuruların sektörel
ve çalışan sayısına göre
dağılımını paylaşan Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
“Kısa Çalışma Ödeneğine en
çok başvuru yapan sektör;
yüzde 40 ile imalat.” dedi.

Her sektör başvurabilir

A

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği
hakkında bilgi paylaştı. Bakan Selçuk,
3 milyondan fazla çalışan için 270
bine yakın firmanın ödeneğe başvurduğunu belirtti.
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinde
işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması
için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini anımsatan Bakan Selçuk,
başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında sektörel ve çalışan sayısı dağılımını da açıklayan Bakan Selçuk,
“Kısa Çalışma Ödeneği’nde sektörel
kısıt yoktur, her sektörden firmamız
başvurabilir. En çok başvuru yapan
sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en
çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15
ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve
yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz.” bilgisini paylaştı.
Ödeneğe başvuran firmaların çalışan sayısına göre dağılımlarını paylaşan Bakan Selçuk, “En çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini;
yüzde 51.3 ile 3’ten az çalışanı olan,
ikincisini; yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı
olan, üçüncüsünü; yüzde 10.8 ile 1019 çalışanı olan, dördüncüsünü de
yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan
firmalarımız oluşturmakta. Böylece
görüyoruz ki 50’den az çalışanı olan
firmalarımız toplam başvuru yapan
firmalarımızın %90’ından fazlasını
oluşturuyor.” dedi.
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OSSA görevinin başında
OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) Yönetim
Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ,
küme üyelerinin COVID-19
salgınında tüm tedbirleri alarak
çalışmaya devam ettiğini belirtti.
Ertuğ, “OSSA üyeleri Türkiye'nin
savunma ve havacılık
sanayisindeki ana üreticilerin,
askeri fabrikaların, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve Emniyet güçlerinin
pek çok ihtiyacını doğrudan
karşılıyor. Alt yüklenici
olarak yetiştirmekle yükümlü
olduğumuz ürünler bulunuyor.
Operasyon sahasında, sıcak
bölgelerde ihtiyaçlarının
karşılanması gereken, ürün ve
malzeme bekleyen güvenlik
güçlerimiz var. Bunları üretmek
için görevimizin başındayız ve
işletmelerimizi açık tutuyoruz.”
dedi.

008 yılında kurulan OSSA, bugün
255’e ulaşan üye sayısıyla savunma
ve havacılık sektöründe yerli ve milli sanayinin önemli aktörlerinden.
ASELSAN, TUSAŞ, Otokar, BMC,
ROKETSAN, STM, HAVELSAN, TEI,
FNSS, Alp Havacılık, Nurol Makina,
Kale, Karel Elektronik, MKEK, Baykar
gibi pek çok kuruluşun yerlileştirmeye
katkıları, savunma ve havacılık sektöründeki yerli ve milli üretimin artışıyla
birlikte; ana yüklenicileri destekleyecek
şekilde tasarım ve sistem üretimi yapabilecek nitelikte KOBİ'lerin ve OSSA’nın
gerekliliğini ortaya koyuyor.
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, kurulurken hedeflerinin; nitelikli ürün üretebilen, bu sektöre hizmet
sunabilen, kalite ve standartları yüksek
bir firma grubunu OSSA çatısı altında
toplamak olduğunu dile getirdi. Ertuğ,
“Ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak,
ihracatı arttırmak için OSSA üyeleriyle
birlikte, taleplere cevap vermek için her
göreve hazır. Savunma sanayiinde özel
sektör ve kamu ile senkronize olmak ve
daha büyük başarılara imza atmak için,
üyelerimiz gece gündüz çalışıyor.” mesajını verdi.
OSSA Küme Yönetim Sistemi ile sanal
ortamda üyeleri ile anında haberleşebildiklerini dile getiren Mithat Ertuğ, “Ana
sanayimizin ve kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarından ve fırsatlardan kendilerini
anında haberdar edebiliyoruz. Üyelerimiz
ekosistem içinde birbirleriyle iletişim
içindeler. Dönemsel toplantılar ile de bir

2

“İşletmelerimizi
açık tutuyoruz”
Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz
etkilerine rağmen sorumluluklarını
yerine getirmek için hazır olduklarını
ifade eden OSSA Başkanı, “OSSA üyeleri Türkiye'nin savunma ve havacılık
sanayisindeki ana üreticilerin, askeri
fabrikaların, Türk Silahlı Kuvvetleri ve
Emniyet güçlerinin pek çok ihtiyacını doğrudan karşılıyor. Alt yüklenici
olarak yetiştirmekle yükümlü olduğumuz ürünler bulunuyor. Operasyon
sahasında, sıcak bölgelerde ihtiyaçlarının karşılanması gereken, ürün ve
malzeme bekleyen güvenlik güçlerimiz
var. Bunları üretmek için görevimizin
başındayız ve işletmelerimizi açık
tutuyoruz.” diyor.

araya gelmeleri birbirlerini tanımalarını
da sağlamaya çalışıyoruz. Birçok kurumdan da, üyelerimizin kabiliyetlerini detaylı olarak hazırladığımız ve kendilerine
hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirdiğimiz için teşekkür alıyoruz.” dedi.

Üretimi devam ettirecek tedbirler
alındı
COVID-19 salgınının Türkiye’de ortaya çıkmasıyla birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Korona virüs
Riskine Karşı 14 Kural doğrultusunda
işletmelerde çalışanlarının sağlığı için
tüm tedbirleri aldıklarını belirten Ertuğ,
şunları söyledi: “İşletmelerimizin üretime devam etmesi ve çalışanların sağlığı
konusunda tedbirleri aldık. Çalışanlara
koruyucu maske, eldiven, el dezenfektanı, kolonya gibi koruyucu donanım ve
hijyen malzemeleri dağıtıldı. İş yerlerinde düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri
gerçekleştirildi.
Kritik sektörlerde faaliyet gösteren
işletmelerin önemi olağanüstü durumlarda daha da arttığını vurgulayan Ertuğ,
OSSA’dan beklentisi olanlara ve bugüne
kadar firmalarındaki çalışanlarına karşı
sorumlulukları olduğunu dile getirdi. Ertuğ, tedbirleri en üst seviyeye çıkararak
tüm beklenti ve sorumluluklara cevap
vermeye devam ettiklerini söyledi.

ICDDA 2020 çalışmaları devam
ediyor
OSSA tarafından 2013 yılında başlatılan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde
ve T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle
2 yılda bir gerçekleştirilen Savunma ve
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri
(ICDDA) 2020 etkinliği için çalışmalar
devam ediyor.
Yurt dışı ana sanayi firmalarının satın

alma ve tedarik heyetleri ile, KOBİ’leri
Ankara’da bir araya getiren organizasyonun 23-25 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen dördüncü etkinliğinde Airbus, Boeing, Sikorsky, Lockheed Martin, Thales,
Rolls-Royce, Bae Systems, MBDA,
Leonardo, Raytheon, Daher, Navantia,
Thyssenkrupp, Stelia, Kongsberg, Ukroboronprom gibi dünyanın savunma
devlerini KOBİ’lerle bir araya getirdi.
ICDDA 2018’de, 60 ülkeden 260 firma
ve kurumun katılımı ile 5700 adet kayıtlı
ikili iş görüşmesi (B2B) gerçekleştirilerek sektörün ve KOBİ’lerin ihracatına
katkı sağlandı.
13-15 Ekim 2020 tarihinde planlanan
ICDDA beşinci etkinliği için çalışmalar
devam ediyor. COVID-19 salgını öncesinde organizasyona yoğun bir katılım
talebi ve teyidi olduğunu söyleyen Mithat
Ertuğ, şunları söyledi: “Şu an ülkemizin ilerlediği durumda Haziran başında
normalleşme öngörülüyor. Önümüzdeki
günlerde yurt dışındaki durumun da normalleşmeye başlaması halinde ICDDA
2020 Ekim ayında gerçekleşmesi konusunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde
durumun iyileşmemesi halinde, biz
de etkinliğe katılım
sağlayacak KOBİ
firmaları ve üyelerimizle, ayrıca ana sanayi firmalarımız ve
devlet kurumlarımız

ile iletişim halinde olarak; herhangi bir
sıkıntıya mahal vermeden etkinlik tarihini değiştirebilir veya yurt dışı katılımcılar
ile de görüşerek ICDDA’i sanal bir ortam
üzerinden ikili iş görüşmeleri ile de gerçekleştirebiliriz.”
ICDDA etkinliği, SSB tarafından iki
kez Savunma Sanayii Tanıtımı Özel Ödülü ile ödüllendirildi.
SSB ve Savunma Sanayii İhracatçılar
Birliği’nin (SSI) desteklerinin önemine dikkat çeken Mithat Ertuğ, “SSI ve
SSB’nin Kümelenmemize verdiği destekler ile, OSSA ve üyelerimiz bugün
sektörde çok daha güçlü. Bununla birlikte, Türkiye’deki kümelenmeler ile, iş
birliği protokollerimiz, ASFAT A.Ş. gibi
kurumlar ile iş birliği protokollerimiz var.
Avrupa Havacılık Kümelenmeleri
Ortaklığı (EACP) üyeliğimiz sayesinde
Avrupa’nın farklı ülkelerinden firmalar
ile üyelerimiz arasında iş birliği geliştirmeye çalışıyoruz. EACP çalışma grupları
içerisinde yer alarak, nasıl daha verimli
projeler çıkabiliriz diye görüşmelerimizi
2020 yılında da sürdüreceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

“Yatırımlara hız kesmeden devam
edilmeli”
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, sanayi ve üretimdeki yatırımların önemine dikkat çekerek, şunları
kaydetti: “Türkiye’nin kg başına ihracatı
1,30 dolar seviyelerindeyken, savunma
ve havacılık sanayisinde kg başına ihracatımız 46,59 dolara erişti. Savunma ve
havacılık sanayisine yapılan yatırımların
ekonomimize geri dönüşü uzun vadede fakat diğer göre sektörlere göre daha
yüksek katma değer ile olmaktadır. Bu
yüzden bu alanda yatırımlara hız kesmeden devam edilmesi ekonomimizin
gelişmesi açısından çok kıymetlidir. Bu
alanda sanayicilere verdikleri destekler
için tüm yetkililerimize teşekkürlerimizi
sunuyoruz.”

OSSA, 254 üye firması 7.500’ün üzerinde personel, yüzlerce mühendis
ve 50’nin üzerinde üretim ve hizmet kabiliyetleri ile; Kompozit,
Elektromekanik, Kablaj, Talaşlı İmalat, Ar-Ge/Tasarım, Sac Şekillendirme,
Yazılım, Yüzey Geliştirme, Test/Kalibrasyon, Uçak Kabin İçi Sistemler,
Balistik Cam, Ateşli Silahlar/Askeri Ekipmanlar, Yangın/Güvenlik
Sistemleri, Yer Destek Ekipmanları, Makine İmalat/Test Ekipmanları,
Askeri Taşıt Koltukları, Uydu ve Uzay Sistemleri, İnsansız Kara/Hava
Araçları gibi kabiliyetleri bünyesinde bulunduruyor.
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ASELSAN yerli tedarikçilerle büyüyor
ASELSAN’dan yapılan
açıklamada, 2019 yılını
güçlü finansal sonuçlarla
kapatan şirketin, bu yılın ilk 3
ayında küresel koşullardaki
olumsuzluklara rağmen
büyümesini devam ettirdiği
bildirildi. Bu dönemde 320
milyon ABD Doları’ndan
fazla yeni sipariş aldıklarını
ifade eden Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Haluk Görgün, 5 bini
aşan tedarikçilerinin önemli
bir kısmının yerli firmalardan
olduğunun altını çizdi.

Ş

irketin faaliyetleri ile ilgili bilgi
veren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.
Dr. Haluk Görgün, “Koronavirüs salgınının küresel ölçekte üretim ve tedarik
zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkardığını, bu tür kriz dönemlerini öngörerek
planlama yapmanın öneminin bir kez
daha anlaşıldığını” ifade etti.

Tedarikçilerin önemli kısmı yerli
firma
ASELSAN’ın tedarik sistemini olası
kriz senaryolarını öngörerek kurguladığını ifade eden Görgün, “Bugün ulaştığımız nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2000’li yılların başında hedef olarak
gösterdiği millileşme ve yerlileşme çalışmalarını uzun yıllar çok sıkı bir disiplinle sürdürmenin sonucudur. Geldiğimiz
noktada, Şirketimizin 5.000’i aşan tedarikçisinin çok önemli bir kısmını yerli firmalarımız oluşturuyor. Bu firmalarımızın
üretimlerinin ASELSAN ürünleri içindeki payı da oldukça yüksek seviyelere
ulaşmıştır.” dedi.
Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın
tedarikçileri ile iş birliğinin ‘güç birliği’
teması altında yürütüldüğünü, bu yapının
ise stratejik iş birliği yapılan firmalar,
millileştirme görevi verilen firmalar ve
diğer tedarikçiler olarak katmanlara ayrıldığını aktardı.
Görgün, şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz dönem ASELSAN’ın kurduğu bu yapının üretimin sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha ortaya
koymaktadır. ASELSAN’ın toplam tedariğinde Uzakdoğu ülkelerine herhangi bir
bağımlılığı bulunmamaktadır. Bu bölgelerden yapılan sınırlı malzeme alımları da çok hızlı bir şekilde gerek yurt içi
gerekse yurt dışından ikâme edilebilmektedir. ASELSAN ürünlerinin stratejik niteliği gereği kritik malzemelerde stoklu
çalışmaktadır. ABD ve diğer ülkelerden
yapılan tedarik konusunda acil bir ihtiya-

Medikalde
milli iş birliği
ASELSAN ve tıbbi cihaz üreticisi
Bıçakcılar, açık kalp ameliyatlarında
kullanılan kalp akciğer makinesini
milli olarak geliştirmek için ortaklık
anlaşması imzaladı.

cımız olmadığı gibi yakın gelecekte de
üretimimiz olası tedarik kaynaklı sorunlardan etkilenmeyecektir.”

320 milyon doları aşkın yeni sipariş
alındı
Şirketin, 2020 yılının ilk 3 ayında büyüme trendini hız kaybetmeden devam
ettirerek 320 milyon ABD Doları’nı
aşkın yeni sipariş almayı başardığını
kaydeden Haluk Görgün, aldıkları siparişlerle elektronik alanındaki Ar-Ge
birikimlerini derinleştirmeye ve ürün
portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.
Görgün, “Üretim gücümüzü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tahsilat performansımızı devam ettirerek ve pozitif
nakit pozisyonumuzu koruyarak güçlü
finansal sonuçlarla desteklemeyi başardık. ASELSAN, sağlam mali yapısı,
yetkin insan kaynağı ve üretim paydaşları ile ülkemizin gerek savunma gerekse
sivil alandaki ihtiyaçlarını kesintisiz bir
biçimde karşılamak için tüm inancı ve
kararlılığıyla yoluna devam edecektir.”
ifadelerini kullandı.

Gücümüz Bir Platformu
oluşturuldu
ASELSAN, tedarikçileri ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, potansiyel katma
değer sağlayıcı tedarikçilerin ekosistemine kazandırılması amacıyla ‘Gücümüz
Bir’ Platformu oluşturdu.
Savunma sanayimizin lider kuruluşlarından ASELSAN, oluşturduğu Gücümüz Bir Platformu ile tedarikçileri il iş
birliğini entegre bir çatı altında yürütmeyi amaçlıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, dünyanın en büyük savunma sanayi firmaları listesinde 52. sırada yer aldığını ve
listedeki yükselişini her geçen yıl sürdürdüğü vurgulanarak, bu büyümede,
ASELSAN’ın yetkin ve geniş ekosisteminde yer alan iş ortaklarının büyük katkısı bulunduğu belirtiliyor.
ASELSAN’ın tedarikçileriyle birlikte, savunma sanayinde yerlilik oranının
yüzde 65’lere ulaşmasında büyük katkı
sağladığına dikkat çekilen açıklamada;
kurumun, tedarikçileri ile arasındaki bağı
güçlendirmek, millileştirme çalışmalarının etkinliğini artırarak dışa bağımlılığı
daha da azaltmak, ortak sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmek, sektöre
özel rapor ve değerlendirmeleri paylaşmak ve iş birliğini entegre bir çatı altında
yürütmek amacı ile, kapsamı bakımından
dünyada ilk olacak öncü ve yenilikçi bir
platform olan Gücümüz Bir Platformu’nu
hayata geçirdiği bildiriliyor.

Millileştirmeye katkı artacak
Hedef kitlesi ASELSAN’ın mevcut ve
potansiyel tedarikçileri olan interaktif etkileşim ve gelişim platformu, Gücümüz
Bir ile mevcut tedarikçileriyle ilişkilerin
güçlendirilmesi, potansiyel katma değer
sağlayıcı tedarikçilerin ekosisteme kazandırılması ve ASELSAN tedarik ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sunulması amaçlanıyor.
Platform sayesinde tedarikçilerin;
küresel, yerel ve ASELSAN’la ilgili
gelişmeler/yenilikler hakkında bilgilendirilmesi, millileştirme çalışmalarına
katkılarının artırılması, ASELSAN alan
uzmanları tarafından verilecek eğitimler
ile tedarikçilerinin yetkinliklerine ve gelişimlerine katkıda bulunulması ve ihtiyaçları olan insan kaynağına ulaşmaları
konusunda destek sağlanması hedefleniyor.
Birlik ve beraberliğin önemine vurgu
yapılan açıklamada, Gücümüz Bir Yolumuz Bir mesajı veriliyor.
Platforma, www.gucumuzbir.com adresinden erişilebiliyor.

Mühendislik ve ileri teknoloji kabiliyeti ile ASELSAN ve 60 yılı aşan
üretim ve ticarileştirme birikimiyle
Bıçakcılar, ithalat ihracat dengesini
tersine çevirmek ve son teknoloji
sağlık hizmetlerini yerelleşme ile
ulaşılabilir hale getirmek yolunda
iki önemli hedefe yönelik stratejik
ortaklık anlaşması imzaladı.
ASELSAN’dan yapılan açıklamada
açık kalp ameliyatlarında kalp ve
akciğer görevini yerine getiren kalp
akciğer makinesi, ASELSAN ve
Bıçakcıların iş birliği ile geliştirileceği belirtiliyor.
Her iki kuruluş, Ar-Ge ekipleri aracılığıyla iş birliğine başladı ve tasarım
aşamasında ilerlerken cihazın sahip olacağı teknik detaylar belirlendi. Yeni ürünün öncelikli olarak yerli
pazar odaklı olup, ileriki aşamada
tüm dünyada satışa sunulması
planlanıyor.

“Değer yaratacak”
ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji,
Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr.
İbrahim Bekar, “İnanıyoruz ki bizim
mühendislik konusundaki gücümüz ile Bıçakcılar’ın tıbbi cihaz
alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığıyla ortaya çıkacak yeni ürünümüz
insan hayatı için gerçek bir değer
yaratacaktır.” dedi.
Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar İcra
Kurulu Başkanı Dr. Souheil El
Hakim de, “Kalp Damar Cerrahisi
bizim uzmanlık alanlarımızdan
biri ve uzmanlığımızı ASELSAN’ın
kusursuz mühendislik donanımı
ile birleştirmek, sadece ileri teknoloji bir cihazın üretilmesine değil,
tıbbi cihaz pazarında kalp damar
cerrahisinde erişilebilir çözümlere
öncülük edecektir.” değerlendirmesini yaptı.
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COVID-19 dünya ekonomisinde Medikal
sektörü hızlı
ciddi hasarlar bırakacak
belgelendirme
OSTİM Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek,
talep etti
COVID-19 salgınının belirsizlik,
tüketim ve yatırım talebindeki
düşüşle dünya ekonomisinde
ciddi hasarlar bırakacağını
söyledi.

üm dünyayı etkisi altına alan
COVID-19 salgını, toplum sağlığıyla birlikte ülke ekonomilerini de etkiledi.
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, COVID-19
salgınının sebep olduğu belirsizlik ve
tüketim ve yatırım talebindeki düşüşle
birlikte dünya ekonomisi üzerinde yıkıcı etki yapacağı beklentisinin genel
bir kanı haline geldiğini ifade ediyor.

T

Çin ekonomisi yüzde 32 daralacak
Tüketim ve yatırım talebindeki düşüşe dikkat çeken Murat Yülek, “Bu
etki sebebiyle bazı uluslararası bankaların ekonomistleri, dünya ekonomisinde, yılın ilk yarısında İkinci Dünya
Savaşı sonrasındaki en büyük daralmalarının yaşanacağı öngörüsünde bulundu. Örneğin, Deutsche Bank’a göre
Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde
yüzde 32 oranında daralacak. Bununla
birlikte banka, Çin ekonomisinin ikinci
çeyrekte yüzde 34 oranında bir büyüme kaydedeceğini öngörüyor.” dedi.

AB’den KOBİ’lere yatırım desteği
Büyük ekonomiye sahip bazı ülkelerin salgına karşı aldıkları ekonomik
tedbirler hakkında bilgi veren Rektör
Yülek, “Virüsün dünya ekonomisine
önemli risk oluşturduğu anlaşıldığında,
ABD Mart ayında büyük bir ekonomik
paket yürürlüğe koydu Amerikan Merkez Bankası FED, politika faizlerini
yüzde 0-0.25 bandına düşürürken piyasaya 700 milyar dolar seviyesinde
likidite sağlayacağını açıkladı.
Fransa 17 Mart tarihinde 345 milyar avroluk bir paket açıkladı. Fransız
Maliye Bakanı ise Fransız ekonomisinin 2020 yılında yüzde 1 daralacağının
beklendiğini söyledi. Avrupa Birliği
Maliye Bakanları, Birliğin GSYH’sinin
yüzde 1’i seviyesinde mali tedbirler
alacaklarını ve yine GSYH’nin yüzde 10’u seviyesinde borç garantisi ve
vergi tahsilat geciktirmeleri yapılacağını açıkladı. Buna ilave olarak AB, 75
milyar avro büyüklüğünde KOBİ’lere
yatırım ve halka da sağlık desteği vereceğini açıkladı. Birlik, şirketlere de 8
ile 20 milyar avro arasında finansman

sağlayacak.” bilgisini verdi.
Türkiye’de açıklanan ekonomi paketlerini ve destekleri de hatırlatan
Yülek, “COVID-19 ekonomik etkilerini azaltmak için alınan tedbirlerin doğrudan yerel ekonomileri korumaya yönelik olduğu da göz önüne alındığında,
zaten bir süredir içerisinde bulunduğumuz küresel durgunluğun seyrinin
virüs etkisiyle artarak devam etmesi
ve ekonomik daralmaların baş göstermesi, bu nedenle de bu virüsün dünya
ekonomisine ciddi hasarlar bırakması
kaçınılmaz gözüküyor.” değerlendirmesini yaptı.

Ticaret savaşları devam edecek
COVID-19 salgınından önce dünya ekonomisi gündeminin en önemli
maddelerinden birinin Çin-ABD ticaret savaşı olduğuna dikkat çeken
Prof. Dr. Murat Yülek, ticaret savaşlarının temelinde ABD’nin, Çin ve
Almanya’ya büyük meblağlı dış ticaret
açığı vermesinin olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya ve Çin’e karşı verilen dış ticaret
açığına savaş açtığını bunun da ticaret
savaşlarını başlattığını vurgulayan
Yülek, “Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Çin, 2019 yılında toplam 2,5
trilyon dolar seviyesinde ihracat geliri
sağladı. Yani her ay, Türkiye’nin toplam ihracatından daha yüksek ihracat
gerçekleştirdi. Buna karşılık, ithalatı
2,1 trilyon dolarda kaldı ve dolayısıyla
430 milyar dolarlık (Türkiye’nin toplam ihracatının iki buçuk katı) ticaret
fazlası verdi.
ABD açısından bakıldığında, 430
milyar dolarlık dış ticaret açığının 346
milyar dolarının Çin’den, 51 milyar
doları ise Almanya’dan kaynaklanıyor.
Yani iki ülke, 430 milyar dolarlık açığın yaklaşık 400 milyar dolarını temsil
ediyor. Bu da Trump’ın ticaret savaşlarını tetikleyen faktör.
COVID-19 sırasında hızla gerileyen dünya ticareti, CovId-19 sonrasında bir miktar iyileşecek ancak Çin ve
Almanya’nın ana aktörler olduğu küresel dış ticaret dengesizlikleri, ticaret
savaşlarının devam etmesini sağlayacak.” görüşlerini paylaştı.

OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi ve İstanbul
Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi
(İSEK) sektörün belgelendirme
konusundaki acil ihtiyaçlarını
Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) Başkanı Prof. Dr. Âdem
Şahin ile görüştü. Sektör
temsilcileri, TSE’den COVID-19
sürecinde üretilen ürünlerin hızlı
belgelendirilmesini talep etti.

M

edikal sektörü, belgelendirme ihtiyaçları doğrultusunda TSE ile
yakın temas halinde. OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim
Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar ve İSEK
Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin
ile çevrimiçi toplantı yaptı.
Toplantıda COVID-19 pandemisi ile
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen ürünlerin belgelendirilmesi
konusundaki acil ihtiyaçlar gündeme alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.
Sektör temsilcileri, bu süreçte üretilen
ürünlerle ilgili TSE’den hızlı belgelendirme ve üretici firmaların desteklenmesini talep etti.
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun
da (TİTCK) belirleyeceği şartlar ile talep ve kapsam doğrultusunda tüm üretici
firmalara destek olabilecekleri mesajını
verdi.

COVID-19
savaşına
solunum
desteği
Ostim Teknopak firması
Elegan Teknoloji, acil ve
yoğun bakım hastalarının
solunum yollarının
açılmasına ve gırtlağının
görülmesine imkan veren
video laringoskop bileşenini
üretti.
Ülkemizde
Koronavirüs
(COVID-19) salgınıyla mücadelede
kamu kurumlarının yanında özel
sektör kuruluşları da büyük bir gayretle çalışarak katkıda bulunuyor.
Ostim Teknopak firması Elegan
Teknoloji, COVID - 19’un etkisini
artırdığı dönemde kritik bir ürüne
imza attı. Firma, acil ve yoğun bakım
hastalarının solunum yollarının açılmasına ve gırtlağının görülmesine
imkan veren laringoskopları kullanat, steril edilebilir (otoklavlanarak)
ve videolaringoskop olmak üzere 3
farklı seçenekle üretti. Söz konusu
üretimle, salgın döneminde yoğunluğu büyük oranda artan acil ve yoğun
bakım birimlerinin laringoskop bileşeni ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Akıllı telefonla uyumlu
Elegan Teknoloji kurucusu Şükrü
Özsürekci, virüs salgını nedeniyle
ülke olarak içinden geçilen bu zorlu süreçte tüm kaynaklarıyla sağlık
çalışanlarının ve sağlık kuruluşlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik
çözümler üretmek için gece gündüz
çalıştıklarını kaydetti.
Özsürekçi, “Laringoskop, acil ve
yoğun bakımda solunum sıkıntısı çeken hastanın hava yollarının açılması ve gırtlağın genişletilerek akciğere
hava borusu takılmasını da sağlıyor.
Ürünün bileşenleri, otoklavlanarak
sterilize edilebiliyor. Ayrıca hasta
yoğunluğunu düşünerek, düşük maliyetli tek kullanımlık versiyonlarını
da üreterek akıllı kameralı telefonla
uyumlu hale getirdik.” dedi.
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Dr. Meral Gündüz
OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörü
meral.gunduz@ostim.org.tr (0312) 385 5090 (1380)

İş yaşamı ve
ticaret
dijitalleşiyor
COVID-19, tüm dünyada
ve ülkemizde iş yaşamının
dinamiklerini, dış ticaret
faaliyet ve süreçlerini
şekillendiriyor.
algının ilk etkisi, sağlık nedenleriyle insan hareketinin kısıtlanması ile başladı. Bu da ticarette
zincirleme reaksiyona neden oldu. İletişim dijital ortama taşındı, toplantılar
ve seminerler sanal ortamda düzenlenmeye başlandı. Evden çalışmak ve evde
kalmak, e-ticaret talep yapısını şekillendirdi; gıda ürünleri ile ev yaşamına
ilişkin ürünlerde e-ticaret arttı. Lojistik
sekteye uğradı, yolcu uçakları kargo taşıdı. Bankacılık işlemleri yavaşladı ve
dijital otama ağırlık verildi. Gümrük işlemleri zorlaştı, kağıtsız ticaret ve dijital gümrük uygulamaları ön plana çıktı.
Fuarlar, ticaret heyetleri iptal oldu veya
ertelendi; sanal fuarlar ve sanal ticaret
heyetleri gündeme geldi.

S

Sanal fuarlar ve sanal B2B ticaret
heyetleri başladı
Küresel fuarcılık sektörünün, 2020
yılının ilk çeyreğinde 23 milyar Avro
kayba uğradığı ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde bunun 134 milyar Avro
(145 milyar dolar) değerine ulaşacağı
ifade ediliyor. Yine, fuarcılık sektörünün oluşturduğu 81,6 milyar Avro (88,2
milyar dolar) toplam ekonomik çıktının, 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşemeyeceği de ifade ediliyor. Bu
durum; Avrupa için 28,8 milyar Avro
(31,1 milyar USD) ve 257.000 tam zamanlı istihdam kaybı, Kuzey Amerika için 29,2 milyar Avro (31,6 milyar
USD) ve 320.000 tam zamanlı istihdam
kaybı, Asya/Pasifik için 21,8 milyar
Avro (23,6 milyar USD) ve 378.000
tam zamanlı istihdam kaybı olarak değerlendiriliyor. Fuarcılık sektörü, salgın sonrasında ekonomiler için tekrar
önemli bir rol oynayacak olsa da sanal
fuarlar, sanal B2B ticaret heyetleri ve
B2B e-ticaret platformlarının bu dönemde öneminin artacağı da görülüyor.

Her gün bir ticari bilgi
OSTİM Dış Ticaret Günlüğü

www.ostimdisticaret.org

osti̇ m-diş-ti̇ caret

ostimdisticaret

ostimdisticarett

Yeni tedarik rotaları için destek
Dünya ticaretinin üçte ikisinden fazlası, üretimin son montajdan önce en az
bir sınırı geçtiği küresel değer zincirleri
(GVC-Global Value Chains) aracılığıyla gerçekleşiyor. COVID-19 etkisiyle
tedarik zincirlerinin kırıldığı ve yeni
tedarik rotalarının belirleneceği bir döneme girilirken, sanal fuarların, sanal
B2B etkinliklerin ve B2B e-ticaret platformlarının daha etkin kullanılması için
çalışmalara başlandı. Ticaret Bakanlığı
tarafından ‘Pazara Girişte Dijital Faaliyetler’ destekleniyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla;
• Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal
ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin
genelgede belirtilen giderler %50
oranında ve faaliyet başına 50.000
USD’ye kadar destekleniyor.
• Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara
katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca
düzenlenen sanal fuarlara katılım
organizasyonlarına ilişkin genelgede
belirtilen giderler %50 oranında ve
faaliyet başına 50.000 USD’ye kadar
destekleniyor.
• Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)
tarafından uygun görülen, işbirliği
kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar
organizasyonlarına dair genelgede
belirtilen giderler %50 oranında ve
faaliyet başına 100.000 USD’ye kadar destekleniyor.

28 ülkeye ticaret heyetleri
planlanıyor
Sanal Ticaret Heyetlerine, Ticaret
Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda başlandı. İlk uygulamalar, Özbekistan ve Kenya. Hindistan, Güney
Kore, Pakistan, Nijerya, Kazakistan,
Almanya, Bulgaristan, İngiltere'nin de
olduğu 28 ülkeye ticaret heyetleri de
yine TİM tarafından planlanıyor.
Benzer faaliyetler birçok ülkede
dikkat çekiyor. Hindistan'da savunma
ve havacılık, raylı sistemler ve sağlık
hizmetleri ve hijyen sektörlerinde
sanal fuarlar ve B2B etkinlikler
düzenleniyor, otomotiv sanal
fuarı gerçekleştirildi.

e-ticaret platformlarının
önemi artıyor

Dijital ortamda iyi analizci olunması
gerekiyor. Sektör ve pazar
analizlerinin dijital ortamlarda
gerçekleştirilmesi gereken bir
dönemdeyiz. Tedarik zincirleri kırıldı,
bölgesel tedarik zincirlerinde yer
almak için bölgesel entegrasyonları ve
anlaşmaların iyi okunması gerekiyor.
Sektörleri, tedarik zincirleri açısından
ve altyapı ihtiyacı açısından analiz
etmemiz gerekiyor.
Küresel B2B platformlarının yanı sıra;
bölge, ülke ve sektöre özgü B2B
e-ticaret platformlar öne çıkacak ve
B2B platformların etkinliği artacak.
Bu gelişmeler çerçevesinde, Ticaret
Bakanlığı tarafından E-ticaret
Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği
uygulamasına başlandı. Resmi
Gazete’de yayımlanan kararla;
Bakanlıkça onaylanan e-ticaret
sitelerinin üyeliklerine ilişkin giderler
%60 oranında ve e-ticaret sitesi
başına yıllık 8.000 TL’ye kadar
destekleniyor. Ayrıca KOBİ’lerin,
COVID-19 salgınında ticarete devamı
amacıyla, ‘E-Ticaret olarak KOBİ’lerin
Yanındayız’ kampanyası başlatıldı.
OSTİM OSB Dış Ticaret
Koordinatörlüğü de iş dünyasını
bu konuda da
bilgilendirmek
üzere bir online
seminerler
organize ediyor.
Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel
Müdürlüğü
Elektronik Ticaret
Dairesi Başkanı
Mehmet Mücahit
Arvas tarafından
COVID-19

salgınının KOBİ’ler üzerindeki
olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla
Bakanlık tarafından yürütülen
kampanya, Ticaret Bakanlığı
e-Ticaret Bilgi Platformu ve e-Ticaret
Akademisi, Elektronik Ticaret Bilgi
Sistemi (ETBİS) konularında bilgi
paylaşımında bulunuldu.

Ticaret Müşavirleri canlı yayında
anlatıyor
COVID-19 etkisinde şekillenen iş
yaşamında toplantılar ve seminerler
de dijital ortama taşındı. OSTİM OSB
Dış Ticaret Koordinatörlüğü, ‘Dış
Ticaret Buluşmaları; COVID-19 Öncesi
ve Sonrası Dış Ticaret’ seminler
dizisine başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan,
Azerbaycan, Macaristan, ArnavutlukTiran, Karadağ-Podgoritsa ve
Almanya-Hannover Ticaret Müşavir/
Ataşeleri ile online seminerler
gerçekleştirildi. Uygulama her hafta
bir Ticaret Müşavir/Ataşe ile devam
ediyor. Seminerler OSTİM Dış Ticaret
Günlüğü ve sosyal medya hesapları
üzerinden takip edebiliyor ve dileyen
herkes katılım sağlayabiliyor.

OSTİM DIŞ TİCARET BÜLTENİ
2 AYDA BİR YAYINLANIR
BÜLTENE LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ
www.ostim.org.tr/dis-ticaret-bulteni-277
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COVID-19'U ÜRETİM KALKANI
İLE YENİYORUZ

arihimizin derinliklerinden gelen,
bizi ‘BİZ’ yapan, bize ‘BİZ’ olduğumuzu unutturmayan kökümüz;
“Milli Ruhumuz” var. Araya mesafeler
koysak da, hedefimiz, inancımız ve güvenimiz bir ve BÜTÜN.
Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek, artan hasretlerin
sonunda kavuşmak, birbirimize sımsıkı
sarılmak için. Bu BÜTÜN’ün parçası
olarak Koronavirüsle mücadelede ön
saflarda, milli ürünlerimizle seferberlik
halindeyiz.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi koordinasyonunda Türkiye için ÜRETİYORUZ… BİRİZ, BÜTÜNÜZ VE
HEP BİRLİKTEYİZ.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
koordinatörlüğünde, KOBİ’lerimiz milli
yeterlilik testini üstün başarıyla geçti.
Araya mesafeler koysak da, hedefimiz, inancımız ve güvenimiz bir ve
BÜTÜN… Koronavirüsle (COVID-19)
mücadele teknolojilerinde BİZ BİZE

T

MEDİKAL YETENEKLER
BURADA

in’in Vuhan kentinde başlayarak
Ç
dünyayı tehdit etmeye devam eden
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pan-

demi” olarak nitelendirilen Koronavirüs
(COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek
ve gerekli tıbbi cihazları hizmete sunmak
için Türkiye'de seferberlik başladı.
Bu kapsamda ülkemizin köklü sanayi
yerleşkesi OSTİM'de sanayiciler de kolları
sıvadı.
Yapılan çalışma ile Medikal Küme Yetkinlik Haritası oluşturuldu. Farklı ürünleri
üreten çok sayıda firmanın yer aldığı
tablo, www.medikalkume.com adreslerinde yer alıyor.
Tabloda yer alan firmaların alanları şunlar:
Aktif medikal ürün testleri; tip ve proses
validasyonları, aktif olmayan medikal
ürün testleri; tekstil ve paketleme ürünleri,
eldivenler vs. Dezenfektan testleri; biyolojik ve biyouyumluluk testleri, tek kullanımlık biyopsi iğneleri, üroloji ve girişimsel
radyolojiye yönelik kateter, yoğun bakım
karyolası, ameliyat masaları, muayene
masaları ve koltukları, hasta taşıma
sedyeleri, ilaç tedavi ve pansuman arabaları, hastane dolapları, diğer hastane
donanımları.

YETTİK.
Yeniden beraber olacağımız sağlıklı
günler için COVID-19‘u ÜRETİM KALKANI ile yeniyoruz. Yoğun bakımdan
halk sağlığına, yenilikçi ürünlerden lojistiğe tüm ihtiyaçlar için zor koşullarda
Yoğun bakımdan halk sağlığına, yenilikçi ürünlerden lojistiğe tüm ihtiyaçlar
için zor koşullarda durmaksızın çalışan
işletme ve çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımızla.
Akıl, dayanışma ve üretim virüsten
büyüktür…

OSTİM Korona Koordinasyon ve
Destek Merkezi (KORDEM)
KORDEM, COVID-19’un ülke ve
bölge ekonomisine negatif etkilerinin
azaltılması amacıyla salgın nedeniyle
ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde
yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya
çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine
yönelik çözümler sunuyor.

KORDEM; sağlık sektöründe üretim
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması, tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin
sağlanması için ihtiyaç duyulan tedarik
zincirini çalıştıracak hizmetlerin geliştirilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi
için teknolojik danışmanlık ve iş birliklerinin, malzeme temin ve tedarik gibi
konularda sektörler arası iş birliklerinin
sağlanması, iş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma,
dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma
yöntemleri ile yapılandırılması ve gıda
ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi için
çalışıyor.
KORDEM ile birlikte; pandemi ile
birlikte ortaya çıkan, olağanüstü şartlar gereği artan ve/veya şekil değiştiren
taleplerin en hızlı şekilde karşılanması
ve aciliyetine göre önceliklendirilmesi
amaçlanıyor.
KORDEM; COVID-19 pandemisi

odağında ortaya çıkan taleplerin kümelenme ve ekosistemdeki diğer mevcut
tedarikçi/üreticiler ile buluşturulması,
pandemi özelinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik mevcut üreticilerin
teşvik edilmesi ve bu konuda KOBİ’lerin güçlendirilmesi, yaygın mücadelede
(halk sağlığı) ihtiyaçların tespit edilmesi
ve bu ihtiyaçlara yönelik yeni projelerin
geliştirilmesi, firmalarla teknik iş birliğinin sağlanması ve ihtiyaca yönelik salgın
sürecinde doğru planlama yapılmasına
katkıda bulunuyor.

Akıl,
dayanışma ve
üretim virüsten
büyüktür!
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Salgın talebi azalttı ihracat daraldı
COVID-19 salgını nedeniyle
başta Avrupa Birliği (AB)
ülkeleri olmak üzere, önemli
ihraç ülkelerinde görülen pazar
ve talep daralmaları Nisan
2020 ihracatını bir önceki yılın
aynı ayına kıyasla yüzde 41,38
oranında azalttı. Nisan ayında
ihracat 8 milyar 993 milyon
dolar olarak gerçekleşirken dış
ticaret açığı 3 milyar 965 milyon
dolar oldu.
.C. Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre Nisan
2020 dış ticaret verilerini yayınladı. Veriler, Nisan ayında bir önceki yılın
aynı ayına kıyasla yüzde 41,38 oranında
azalan ihracatın 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleştiğini gösterdi.
COVID-19 salgınının ekonomik yansımaları Nisan ayında daha keskin görüldü. Salgın nedeniyle başta AB ülkeleri
olmak üzere, önemli ihraç ülkelerinde
görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar
ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri nedeniyle Nisan ayında
ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre;
Fransa’da yüzde 66, İspanya’da yüzde
59, İngiltere’de yüzde 57,7, İtalya’da
yüzde 51, Belçika’da yüzde 48,8,
Almanya’da yüzde 35,9, Irak’da yüzde

T

34,4 ve ABD’de yüzde 25,1 oranında
geriledi.
Mart ve Nisan aylarında görülen bu
düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,0 oranında artış artan Türkiye’nin ihracatının
da 4 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden oldu. Öte yandan
Nisan ayında ithalat da bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 28,31 azalarak 12
milyar 957 milyon dolar seviyesine düştü.

Dış ticaret açığı 3,9 milyar dolar
Nisan ayında dış ticaret açığı 3 milyar
965 milyon dolar olarak gerçekleşirken
dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar oldu.
2020 yılı Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 69,4;
Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 75,4
olarak gerçekleşti.
Nisan ayında en fazla ihracatı gerçek-

Sanayi üretiminde artış devam etti
2020’nin ilk ayında yıllık
yüzde 7.7 artış kaydeden
sanayi üretim endeksi, şubat
ayında da yıllık 7.5 ile artışını
sürdürdü.
ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından paylaşılan Şubat 2020
sanayi üretim endeksi verilerine göre,
yıllık sanayi üretimi yüzde 7.5 artış
gösterdi.
TÜİK verilerine göre sanayinin alt
sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı

T

sektörü endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi
sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4
arttı.

İmalat sanayi artışı korudu
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken,
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 1,3 artış kaydetti.

leştirilen ürünler, kazanlar ve makineler
olarak kayda geçti. Kazanlar ve makineler faslında ihracat, Nisan ayında yüzde
39,28 azalışla 918 milyon dolar olarak
kayıtlara girdi. Nisan ayında en fazla
ihracat yapılan diğer fasıllar ise demir
ve çelik (654 milyon dolar) ve elektrikli makina ve cihazlar (531 milyon dolar)
şeklinde sıralandı.
Aynı dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve
Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı
Çin, Almanya ve Rusya aldı. Nisan ayında ihracatçılar 205 farklı ihracat pazarına
ulaşmayı başardı.
GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan
ilk üç ülke Nisan ayı itibarıyla toplam
ihracatın yüzde 22,6’sını oluştururken,
en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin
toplam ithalatımızdan aldığı pay ise yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

KISA

KISA

Küresel ticaret 2021’de
toparlanacak
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), COVID-19
salgını nedeniyle 2020 yılında küresel
mal ticaretinde daralma öngörüyor. DTÖ,
2020 yılı için iyimser senaryo altında
yüzde 13; kötümser senaryo altında
yüzde 32 arasında geniş bir aralık veriyor.
DTÖ, benzeri görülmemiş sağlık krizinin
ekonomik etkisi hakkında belirsizlik
olduğunu ifade ediyor. Kuruluş, 2021 yılı
için küresel ticarette, salgının süresine
ve politika yanıtlarının etkinliğine bağlı
olarak, yüzde 21 ila yüzde 24 arasında bir
toparlanma öngörüyor.

Milli para ile dış ticaret
Milli para biriminin dış ticaretteki
kullanımı artmaya devam etti. Nisan
ayında milli parayla ihracat işlemleri gerçekleştirilen ülke sayısı 168 olurken aynı
dönemde 103 ülkeyle ithalat işlemlerimizi TL ile gerçekleştirildi. 2020 yılının
Nisan ayında TL ile yapılan dış ticaretin
toplamı 8 milyar 922 milyon TL olarak
gerçekleşirken, bunun 2 milyar 952 milyon TL’lik kısmı ihracat, 5 milyar 970
milyon TL’lik kısmı ise ithalat oldu.

Ekonomik güven
endeksi hızlı düştü
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik
duruma ilişkin değerlendirme, beklenti
ve eğilimlerini özetleyen, tüketici güven
göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet,
perakende ticaret ve inşaat sektörlerine
ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşan ekonomik
güven endeksi, Nisan ayında hızlı bir
düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre güven
endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim
(imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret
ve inşaat sektörü güven endekslerindeki
düşüşlerden kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya
göre Nisan ayında yüzde 5,8 oranında
azalarak 54,9 değerini, reel kesim güven
endeksi bir önceki aya göre yüzde 36,8
oranında azalarak 62,3 değerini, hizmet
sektörü güven endeksi yüzde 50,1 oranında azalarak 46,1 değerini, perakende
ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26,0
oranında azalarak 75,2 değerini, inşaat
sektörü güven endeksi yüzde 42,2 oranında azalarak 44,7 değerini aldı.

COVID-19 güneş enerjisi üretimini
artırdı
Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden
İngiltere, Almanya ve İspanya daha
açık gökyüzü ile sonuçlanan COVID-19
önlemleri neticesinde hava kirliliğinin
azalmasıyla güneş enerjisi üretiminde
yeni rekorlar elde etti. İngiltere'nin güneş
enerjisi üretimi, Mayıs 2019'da kaydedilen
9,55 GW'lık bir önceki rekor seviyesinden
Nisan ayı sonunda 9,68 GW'a yükseldi.
Almanya aynı dönemde rekor düzeyde
32,2 GW güneş enerjisi üreterek ülkenin
elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını elde etti.
Mart ayı sonunda İspanya, ülkenin elektrik
ihtiyacının yaklaşık dörtte birini oluşturan
6,3 GW güneş enerjisi üretti.

Çin’de araç satışı arttı
Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM)
tarafından açıklanan verilere göre
COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesinin de
etkisiyle Nisan ayında otomobil satışları
bir önceki yıla göre yüzde 4.4 oranında
artış göstererek toplam 2.07 milyon
adet otomobil satışı gerçekleşti. CAAM
tarafından yayınlanan raporda, bu yıl sonu
itibarıyla otomobil satışlarının yüzde15
civarında azalmasının kaçınılmaz olacağı
belirtiliyor. Çin’de otomobil satışlarındaki
düşüş trendi COVID-19 salgınının çok
öncesinde, ABD ile süregelen ticaret
savaşları sürecinde başlamıştı. O süreçte
zayıflamaya başlamış olan piyasa talebi,
virüs salgınına bağlı etkilerin de devreye
girmesi ile otomotiv sektörünü zora soktu.
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Macaristan’a iş ve inşaat
makineleri ihracatı artıyor

Kahraman KOBİ’lere
e-ticaret kampanyası
Ticaret Bakanlığı, KOBİ’lerin
COVID-19 salgınında
ticaretinin devamı amacıyla
“E-Ticaret olarak KOBİ’lerin
Yanındayız” kampanyası
başlattı. Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, KOBİ’lerin
cansiparane çalıştıklarını
belirterek, “Onlar
ticaret hayatımızın asıl
kahramanları.” dedi.

Budapeşte Ticaret Müşaviri Meral Şengül, COVID-19 sonrası
Macaristan’da ihracat potansiyeli bulunan sektörleri anlattı.
Ülkenin, inşaat malzemeleri, tarım ve iş makineleri, alanlarındaki
ihracat fırsatlarına dikkat çeken Şengül, “İnşaat sektörü canlılığını
koruyor. İş ve inşaat makineleri ithalatı artıyor.” dedi.
STİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü, Dış Ticaret Buluşmaları online seminerler serisinde Macaristan
Budapeşte Ticaret Müşavirleri Ayşe Başak
Araslı Akyol ve Meral Şengül’ü OSTİM’li
sanayicilerle buluşturdu.
Müşavirler, COVID-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret başlıklı programda Macaristan’daki kamu yatırımlarının sunduğu ihracat
potansiyellerini anlattı.

O

Yerel para birimini kullanıyor
Budapeşte Ticaret Müşaviri Ayşe Başak
Araslı Akyol, Macaristan’ın genel ekonomik
yapısı hakkında bilgi verdi. Ülkenin 9,8 milyon nüfusa sahip olduğunu 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olduğunu ancak para birimi
olarak Euro’yu değil yerel para birimi Macar
Forintini kullanmaya devam ettiğini söyledi.
Macaristan’ın Doğu ve Batı Avrupa’nın
geçiş noktasında stratejik bir konumda olduğuna işaret eden Akyol, “Gelişmiş karayolu, su yolu, havayolu alt yapısıyla güçlü
bir ulaşım ve iletişim alt yapısına sahip.
Macaristan’ın Avrupa’nın merkezinde yer alması ülkeyi üretim, hizmet, lojistik bakımından çok önemli bir konuma getirmektedir.
Yurt dışında işini geliştirmek isteyen iş adamları için Macaristan ideal bir merkez.” dedi.
Macaristan’ın kümelenme çalışmaları açısından dikkat çeken bir ülke olduğuna işaret
eden Akyol, sektörel gelişim açısından kümelenmenin önemine işaret ederek, ülkenin kümelenme modelleri ve akredite kümelenmeleri hakkında detaylı bilgileri paylaştı.
Macaristan’ın dış ticaretine ilişkin bilgiler
veren Akyol, ülkenin dış ticaretinin güçlü ve
zayıf yanlarını ve COVID-19 salgını sonrası
beklentileri de anlattı.

Yatırımın yüzde 50’si hibe
Budapeşte Ticaret Müşaviri Meral Şengül, Macaristan’ın ithalat ve ihracat verileri
ve başlıca ürünleri hakkında bilgi verdi. Şengül, Macaristan’ın doğuya açılım politikasının etkisiyle Çin, Güney Kore, Türkiye ve
Japonya’nın ihracatta ciddi bir ivme yakaladığını anlattı.
COVID-19 sonrası Macaristan ekonomisinde alınan tedbirleri anlatan Ticaret Müşa-

viri, “Turizm, sağlık, gıda, tarım, inşaat, lojistik ve ulaşım sektöründeki işletmelere 5,6
milyar Euro kredi imkanı sağlandı. İstihdam
oluşturacak yatırımlara 1.3 milyar Euro teşvik
verilecek. İhracat ve yatırım geliştirmek için
özel bir teşvik paketi açıklandı. Macaristan
Yatırım Teşvik Ajansı (HEPA) ülkede faaliyet gösteren şirketlerin yeni yatırımlarında,
yatırım değerinin yüzde 50’sini hibe edeceğini açıkladı.” bilgilerini verdi.
Macaristan’ın COVID-19 salgını nedeniyle ihtiyaç duyduğu medikal cihaz ve ekipmanların tamamını Çin’den temin ettiğini söyleyen Meral Şengül, ülkede hala 3 bin civarında
ventilatör cihazına ihtiyaç duyulabileceğini
bu ihtiyacı karşılamak için Büyükelçilik nezdinde girişimde bulunduklarını anlattı.
Şengül, COVID-19 sonrası Macaristan’da
ihracat potansiyeli bulunan sektörleri şöyle
sıraladı: inşaat malzemeleri, tarım ve iş makineleri, tıbbi cihaz, koruyucu sağlık ekipmanları, temizlik malzemeleri, hijyenik ürünler,
elektrikli ev aletleri, yaş meyve sebze ve paketlenmiş gıda ürünleri, ambalaj malzemeleri,
tekstil ve hazır giyim ürünleri, otomotiv ana
ve yan sanayi.
Macaristan’daki yeni yatırım projelerini
de anlatan Meral Şengül, “12 milyar Euro
bütçeli PAKS-2 Nükleer Enerji Santrali Genişletilmesi Projesi. 3 milyar Euro’luk Budapeşte-Belgrad Demiryolu hattı, 1 milyar
Euro’luk BMW Debrecen Fabrikası, 700
milyon Euro bütçeli Güney Buda Süper Şehir
Hastanesi Projesi, 11 milyar Euro Modern Şehirler Projesi, 800 milyon Euro Liget Budapest Şehir Parkı Yenileme Projesi, Budapeşte
Kongre ve Fuar Merkezi’nin yenilenmesi.”
bilgilerini verdi.

Kümelenme sektörlerine göre
fırsatlar
Macaristan’a ihracat fırsatlarını OSTİM
kümelenmeleri sektörlerine göre de değerlendiren Meral Şengül, şu bilgileri verdi: “İnşaat
sektörü canlılığını koruyor. İş ve inşaat makineleri ithalatı artıyor. 7-11 Ekim 2017 tarihinde düzenlenmesi planlanan Construma Yapı/
Yapı Malzemeleri Fuarı’na katılımın önemli
olduğunu düşünüyoruz.
Savunma ve havacılık alanında Macaristan 2024 yılında modernizasyon için gayri

akanlıktan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisine altına
alan COVID-19 pandemisinin
KOBİ’ler üzerinde olumsuz etkisini
azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticaretinin devamını sağlamak amacıyla
başlatılan “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” temalı kampanyaya,
ilk etapta 10’un üzerinde elektronik
ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katılarak, destek sağladığı bildirildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile
KOBİ’lere birçok önemli desteğin sağlandığını hatırlatarak, bunun yanı sıra
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da çeşitli destek paketlerinin
açıklandığını belirtti.

B

KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, onların sıkıntılarını taleplerini dinlediklerini ve
çözüm önerilerini değerlendirdiklerini
anlatan Pekcan, “Pandeminin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde
e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün
kılmak ve istihdamlarını korumalarını
teşvik etmek amacıyla bir kampanya
başlattık. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kampanyamıza
e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da
dahil oldu.” dedi.

E-ticaret sitelerine davet
Bakan Pekcan, “Kampanyamız
kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürürken,
bazıları komisyon oranlarında indirime
gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da
KOBİ’lerimize özel paketler hazırladı.” ifadesini kullandı.
Tüm e-ticaret sitelerini söz konusu
dayanışma kampanyasına davet eden
Pekcan, “Bu zor zamanları devletimizin desteği, birlik, beraberlik ve dayanışma ile daha güçlü olarak atlatacağımıza yürekten inanıyoruz.” dedi.

"KOBİ’ler ticaret hayatının asıl
kahramanları”
Bakanlık olarak KOBİ’lerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan
Pekcan, “KOBİ’lerimiz hem iç ticaretin
aksamaması hem de vatandaşlarımız
evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak
için cansiparane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları.”
değerlendirmesinde bulundu.
safi yurt içi hasılasının yüzde 2’si kadar bütçe
hedefliyor. Haberleşme, hava, silah sistemlerinde iş birliği imkânlarının olacağını düşünüyorum. Macaristan özellikle küçük uçak
üretiminde çok güçlü. Pek çok şehirde helikopterden, hafif uçak sanayinde tamamıyla
yerli firmaları var.
Medikal alanda OSTİM’in hali hazırda
Macaristan’la iş birliği olduğunu biliyoruz.
150 civarında şirket Macaristan’da üretim
odaklı iş yapıyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 40’ı medikal sanayi sektöründeki firmalarca yapılıyor.
Güneş ve rüzgar kaynaklı enerji üretiminde devlet alım garantileri var. Kauçuk sektöründe teknoloji iş birliği ve ortak yatırım fırsatları sunan sentetik kauçuk S-SBR yatırımı
ve kauçuk bitüm tesisi yatırımı bulunuyor.
Raylı sistemler sektöründe, Modern Şehirler Projesi ile Budapeşte ve diğer şehirlerdeki
ulaşım ve alt yapı yatırımlarının artarak de-

vam etmesi fırsat olarak değerlendirilebilir.
Haberleşme teknolojilerinde de teknolojik iş
birliğiyle 5G ve bilginin depolanması alanında iş potansiyeli bulunuyor.”

“Fırsatları çok ciddi takip etmeliyiz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın, OSTİM’in Türkiye’nin birçok şehrine
hitap eden kümelenme faaliyetlerini yürüttüğüne dikkat çekti.
“T.C. Ticaret Bakanlığı’nın da önemli bir
paydaşıyız.” diyen Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim ne yapıp yapıp bu kümelenmeleri, firmaları, üretim yapan sanayicilerimizin
ürünlerini bir şekilde satmamız, tanıtmamız
gerekiyor. Özellikle yurt dışındaki bu yeni
dünyanın, yeni oluşumunda, boşlukları dolduracak şekilde, fırsatları çok ciddi takip etmeliyiz.”
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“KOBİ’ler bankalara
ulaşamıyor”
OSTİM Sanayici ve İşinsanları
Derneği (OSİAD) Başkanı
Süleyman Ekinci, KOBİ’lerin
finansman sorunlarının arttığını
dile getirerek, “KOBİ’ler
bankalara ulaşamıyor.
Bankalar, belli bir orandaki
mevduatı kredi olarak
dağıtmak zorunda. Bu nedenle
finansmana acil ihtiyaç duyan
firmalara değil, mali yapısı iyi
işletmelere kredi dağıtıyor;
dolayısıyla kredi tabana
yayılmıyor.” dedi.

nisan ayından itibaren yoğun şekilde
hissetmeye başladığını hatırlatan Ekinci, tüm uluslararası kuruluşların küresel
ekonomi için büyük bir daralma öngördüğünü, Türkiye’nin de küçüleceğini ve
tüm dünya için 2020 yılının kayıp yıl olacağını söyledi.
KOBİ’lerin bu zorlu koşullar nedeniyle finansmana erişim sorunlarının
arttığına dikkat çeken Süleyman Ekinci, bankaların tutumundan yakındı. Çok
sayıda işletme sahibinin bankalara ulaşamamaktan dert yandığını vurgulayan
Ekinci, bankaların mevduatlarının belli
bir kısmını kredi olarak dağıtmak gibi bir
zorunlulukları bulunduğunu hatırlattı.

“Kredi tabana yayılmıyor”

SİAD Başkanı Süleyman Ekinci,
COVID-19 salgınıyla birlikte işletmelerin çoğunun yarı zamanlı
çalışma düzenine geçtiğini, imalat sanayinde üretimin azaldığını ve bunun da
KOBİ’lerin finansman ihtiyacını artırdığına dikkat çekti.
COVID-19'un ekonomik etkilerini

O

Bankaların bu kredi kotasını doldururken cezai yaptırımlara uğramamak için
finansman kullanımında mali yapısı düzgün firmaları tercih ettiğini, krediye asıl
ihtiyacı olan firmaların taleplerini karşılamadığını ifade eden tecrübeli iş insanı,
“Bankalar cezadan kaçınmak için hiçbir
risk barındırmayan, nakit akışı düzgün,
mali yapısı güçlü firmalardan yana tercih
kullanıyor. Öyle ki, ısrarla ellerindeki
parayı tahsil kabiliyeti yüksek firmalara
veriyorlar. Böylece para belli işletmelerde yoğunlaşıyor. Bir taraftan bakıldığında bankalar kredi dağıtmış oluyor ancak
gerçekte kredi tabana yayılmıyor, reel
ekonomiye dönmüyor; dolayısıyla piyasa hareketlenmiyor.” dedi.
KOBİ’lerin her ülkede ekonomik ve
sosyal hayatın denge unsuru ve istikrarın
da güvencesi olduğunu belirten OSİAD
Başkanı, bankaların risk alma yönündeki
tavırlarını anladıklarını ancak kredilerin
gerçekten de zor durumda olan işletmelere verilmesi gerektiğini belirtti. Ekinci,
“KOBİ’ler batarsa bankalar da batar. Biz
bankalara bankalar da bize muhtaç.” değerlendirmesini yaptı.

ORSİAD üyeleri gerekli tedbirleri aldı
OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi Sanayici İşadamı ve
Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Başkanı Levent Çamur,
üyelerinin iş yerlerinde
COVID-19’a karşı aldıkları
tedbirlere ilişkin bilgiler verdi.
RSİAD üyelerinin alınan önlemlerle imalat sanayinde üretimi
devam ettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Levent Çamur, firmaların çalışanlarının sağlığını korumak için vardiya
sayısını artırıp, vardiyalarda çalışan
kişi sayısını azalttığını söyledi. Çamur, “Böylece üretim esnasında daha
az sayıda insan bir araya geliyor. Giriş
ve çıkışlar kontrol altına alınırken, önlemler kapsamında çalışanların düzenli
ateşi ölçülüyor. Genel temizlik ve hijyen çalışmaları sıklaştırıldı. Çalışanların kullanması için uygun alanlara
dezenfektan ve maskeler yerleştirdi.”
bilgisini verdi.
ORSİAD Başkanı, salgının üyelerine etkilerini tespit etmek üzere araştırma çalışması başlattıklarını anlattı.
ORSİAD üyesi sanayici ve iş adam-

O

ESDER: “Bankalar
ellerini taşın altına
koymalı”
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği
(ESDER) Genel Başkanı
Mahmut Çelikus, koronavirüs
salgını döneminde esnafın
bankalardan daha fazla
destek beklediğini söyledi.
elikus yaptığı yazılı açıklamada,
“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasıyla milyonlarca insan kurala uyarak evlerinde
kaldı. Binlerce iş yeri de zorunlu olarak kapılarına kilit vurunca, esnaflar ve
KOBİ’ler gelir kaybına uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. “ dedi.

Ç

“Bankalar yüksek faiz talep ediyor”
Ekonomileri sarsan bu dalgadan en
çok etkilenen kesimlerin bankalara borcu
olan esnaf ve KOBİ’lerin olduğunu vurgulayan Mahmut Çelikus, ”Kredi borçlarını erteleyeceğini duyuran bankaların
esnaflarımızdan yüksek faiz talep ediyorlar. Bu zor süreçte bankalar esnaflarımıza ve KOBİ’lerimize cansuyu olmaları
gerekirken aldığımız bu haberler bizleri

larının COVID-19 salgını nedeniyle
yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini sektörlere göre ayırarak ilgili
odalara, bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına ileteceklerini söyleyen
Başkan Çamur, “Öncelikli talebimiz,
desteklerle ilgili olacak. İmalat sanayindeki bazı sektörlerin mücbir sebep
kapsamında olmaması, kısa çalışma
ödeneği koşullarındaki sınırlamalar,
Kredi Garanti Fonu ile ilgili aksaklıklar ve bankalarda yaşanan kargaşa gibi
sorunların süratle ortadan kaldırılması
gerekiyor. Hiç kuşku yok ki önce toplum sağlığı. Ancak bu süreci atlattığımızda en önemli gündemimizin ekonomi olacağı unutulmamalıdır.” dedi.

üzmektedir.” ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanan gecikme faizi ve
akdi faizde indirime gitmesinin yanı sıra
bankaların kredi taksitlerini 3 ay faizli
olarak ötelediklerini hatırlatan ESDER
Başkanı, ”Esnafımız 4 aylık kredi kartı
ödemelerinin faizsiz ertelenmesini, 4 ay
sonrası 12 eşit taksitle kredi kartları limitini etkilemeden ödenmesini talep ediyor.” görüşünü paylaştı.

“Esnafımızın yaşaması gerekiyor”
Koronavirüsle mücadelede herkesin
“Hep birlikte başaracağız” dediğini, ekonomik olarak güçsüz olan esnafın korunması ve yaşatılması gerektiğini hatırlatan, bankaların bu zamana kadar esnaf ve
KOBİ’ler üzerinden kazanç elde ettiğini
belirten Mahmut Çelikus, “Bankalar bu
zor süreçte ellerini taşın altına koymalılar. Özellikle Merkez Bankası Anonim
Şirketi’nden büyük katkılar bekliyoruz.
Süreç bittiğinde bankalar yine esnaf ve
KOBİ’lerin kapısını çalacak. Bankaların
yaşaması için esnafımızın da yaşaması
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
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5G, virüsle savaşta
etkin olarak kullanılan bir araç
Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi (HTK) Yönetim
Kurulu Başkanı İlhan Bağören,
son günlerde ortaya atılan;
Yeni Koronavirüs (COVID-19)
salgınının yayılmasında 5G
teknolojilerinin rolü olduğu
iddialarına yönelik olarak
bir açıklama yaptı. 5G
teknolojisinin yayılmasının,
akla durgunluk veren komplo
teorileriyle korona krizini
yaratmak ve yayılmasını
hızlandırmakla suçlanarak
engellenmeye çalışıldığını
savunan Bağören, “5G, korona
virüs ile savaşta etkin olarak
kullanılan bir araçtır.” dedi.

OVID-19 virüsünün yayılmasında 5G teknolojisinin etkisi
olduğuna yönelik spekülasyonlara ilişkin olarak OSTİM’in ev sahipliği yaptığı Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi’nin (HTK) Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören, değerlendirmelerde bulundu. 5G teknolojisinin, önceki nesillere göre çok daha çevre dostu
olarak tasarlandığını kaydeden HTK
Başkanı, Uluslararası İyonlaştırmayan
Radyasyondan Korunma Komisyonu
(ICNIRP) tarafından bu sene yapılan
uzun süreli testlerin, 5G’nin herhangi bir
hastalığa neden olmadığını gösterdiğini
belirtti.

C

“Engellenmeye çalışılıyor”
İlhan Bağören, şu görüşlere yer verdi:
“Koronavirüsün yayılmasıyla savaşta ve
salgının zorunlu kıldığı şartlarda yaşamı
sürdürme mücadelesinde bütün imkanlar
zorlanıyor. Yeni yeni yayılmaya başlayan 5G teknolojisi, bir taraftan virüsü
taşıyanları ayırt edebilen, erişilmesi zor
ve tehlikeli ortamları dezenfekte edebilen robotları mümkün kılarken, diğer ta-

raftan uzaktan eğitim, ev ofisi gibi yoğun
veri trafiği ihtiyacına, insansız üretime
yetişiyor. Ancak, bu teknoloji akla durgunluk veren komplo teorileriyle korona
krizini yaratmak ve yayılmasını hızlandırmakla suçlanarak engellenmeye çalışılıyor. 5G, korona virüs ile savaşta etkin
olarak kullanılan bir araçtır.

Koronavirüs ile 5G ilişkisini
ispatlayan bilimsel araştırma yok
Bu komplo teorileriyle halkı inandırmaya çalışılanın aksine, 5G ile korona
virüsü ya da başka bir hastalığın ilişkisi olduğunu gösteren tek bir bilimsel
araştırma yoktur. Aksine, Uluslararası
İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından bu
sene yapılan uzun süreli testler, 5G’nin
herhangi bir hastalığa neden olmadığını
göstermiştir.
Komplo teorileri iki iddia üzerine
yoğunlaşmaktadır: Birincisi, 5G’nin bağışıklık sistemini zayıflattığı, diğeri ise
5G’nin virüsün hızla yayılmasına neden
olduğu yönündedir.
İnsanların bağışıklık sistemini zayıflatabilecek iyonlaştırıcı frekanslar, morötesi, x-ray ve gamma ışınlarıdır. Bu
ışınların frekansları, başlangıçta 6GHz
altında, ilerideki yıllarda 26 GHz, en son
olarak da 80 GHz civarında çalışacak
olan 5G frekanslarının 100 mislinden
fazladır. Yine bu frekanslarda, fotonlar,
kansere neden olacak şekilde moleküler
bağları ayırabilmek için gereken gücün
yalnızca on binde birine sahiptir.

2.5-6GHz frekanslarının kullanımı
yeni değil
Ayrıca, 5G’nin ilk aşamalarda kullandığı frekans aralığı olan 2.5-6GHz frekanslarının kullanımı yeni değildir, uzun
zamandır evlerdeki WiFi sistemlerinde
kullanılmaktadır. 2001 yılından itibaren
3G ve 4G teknolojilerine alternatif olarak dünyada yaygın olarak kullanılan
WiMAX de aynı frekansları güvenli bir
biçimde kullanmıştır.

5G olmayan ülkelerdeki virüs yayılma
hızı 5G olanlardan yavaş değil
Virüslerin 5G dalgaları ile yayıldığı yönündeki iddia ise bazı bakterilerin
birbirleri ile elektromanyetik dalgalarla iletişim yetenekleri olduğundan yola
çıkılarak öne sürülmektedir. Bu iddia,
virüslerle bakterilerin tamamen farklı yapısını yok sayan bir safsatadır. Virüsün
henüz 5G olmayan İran gibi
ülkelerde de en az 5G olan ülkeler kadar hızlı yayılması, ya da 5G’nin yaygın
olduğu kuzey Avrupa ülkelerinde hızla

kontrol altına alınabilmiş olması da bu
iddiaların geçersizliğinin bir göstergesidir.

5G, önceki nesillere göre çevre dostu
bir teknoloji
5G’nin birçok özelliği, önceki mobil
teknoloji nesillerinden enerji tüketimi ve
yayın gücü konusunda çok daha verimli
çalışmasını sağlayacaktır.
Öncelikle, bir kullanıcının elektromanyetik dalgalarından baz istasyonuna
göre çok daha fazla etkilendiği kendi cep
telefonlarının enerji kullanımının önceki
nesillere göre yirmide biri olması hedeflenmektedir. Bu kazanım için uyku modu
başta olmak üzere çeşitli teknikler kullanılmaktadır.
Baz istasyonlarının harcadığı enerji
de 4G’nin onda birine inecektir. Yayılan elektromanyetik gücün de azalmasını
sağlayacak birçok yeni teknikten bazıları
şunlardır:
• Beamforming (Işın Şekillendirme)
Özelliği: Önceki nesillerde antenlerin
etrafında bütün yönlerde yayın yapmak yerine, tek tek her bir kullanıcıya
ulaşmak için gerektiği kadar ve gerekli yönde yayın yapacak, böylece çok
daha az güç yayacaktır. Bu teknolojide derin öğrenme teknikleri de kullanılarak ışın şekillendirilmesi optimize
edilecektir.
• İkili Frekans Yayını: Yüksek frekanslı yayında kapsama alanı düşmekte ve veri hızı yükselmekte, düşük
frekansta ise kapsama alanı artmakla
birlikte veri hızı düşmektedir. Eski nesillerde bir kullanıcı için bu yayınlardan sadece biri kullanılabilmekte; ya
kapsama alanı ya da veri hızı verimsiz
kullanılmaktaydı. 5G ile kullanıcılar
için ikili frekans kullanılarak optimizasyon yapılabilmekte, gereksiz güç
yayılmamaktadır.
Dolayısı ile 5G teknolojisi önceki nesillerden çok daha az sağlık riski olacak
şekilde tasarlanmıştır.
Türkiye, şu ana kadarki politikasında
insan vücudunun özümseyeceği maksimum güç ölçüsü olan SAR seviyelerinde Avrupa ve ABD’dekinden çok daha
korumacı değerlere izin vermektedir.
Türkiye’de uygulanacak 5G frekans
bantları seçilirken moleküler biyoloji,
genetik, halk sağlığı gibi bilim dallarındaki çalışmaların o günkü geldiği nokta
değerlendirilerek halk sağlığı için en uygun frekans bantları seçilecektir.
Çin ve ABD’nin, 5G teknolojisinde
öne geçmek için ticaret savaşlarını dahi
aracı kıldıkları unutulmamalıdır. Bilimin
ışığından ayrılmadan, bu teknolojide üretici olmanın ve önde olmanın gerekliliğini tekrar vurgulamak isteriz.”

OSTİM'de üretim
tedbirlerle sürüyor
OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü,
COVID-19 salgını ile
mücadelede, bölge firmalarının
ve çalışanlarının sağlığını
korumak ve üretimi sürdürmek
için ilgili kuruluşlarla iş birliği
içinde tedbirleri hayata geçirdi.
OSTİM, T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara
Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle
Belediyesi ile iş birliğiyle bölgede,
COVID-19 tedbirlilerini üst seviyede uygulayarak, sık sık dezenfekte
çalışmaları ve ücretsiz maske dağıtımı
gerçekleştirdi.
OSTİM OSB Çevre ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında; OSTİM
Metro istasyonu dezenfekte edildi.
Çöp konteynırları ve çevresi düzenli
olarak dezenfekte ediliyor. Ana arter
kaldırımları düzenli olarak deterjanlı
su ile yıkanıyor. OSTİM Vergi Dairesi
düzenli aralıklarla dezenfekte edildi. İş
merkezleri yönetimlerinin ortak kullanım alanlarına dezenfeksiyon çalışmaları yapmaları sağlandı.
Ücretsiz maske dağıtımı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
Ankara Valiliği tarafından Organize Sanayi Bölgelerine ücretsiz maske tahsis
edildi. COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında koruyucu önlemlerin başında
gelen maskeler, üretimin devam ettiği
OSTİM’de Bölge Müdürlüğü personelinin oluşturduğu ekipler tarafından
firmalara, çalışan sayısına göre teslim
edildi. Maskeler her hafta pazartesi
günü firmalara ulaştırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi dezenfektan aracı ile OSTİM’de hava
ilaçlaması yaparak COVID-19 salgını
tedbirlerine destek verdi. Yenimahalle
Belediyesi ekipleri tarafından kamu
kurumlarının dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Bölgedeki tüm cadde ve sokaklar
yıkanarak dezenfekte edildi.
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“Kümelenme bereketi
artıracak bir model”
Anadolu Kümeleri İş
Birliği Platformu (AKİP)
Genel Sekreteri Gülnaz
Karaosmanoğlu, “Kümelenme
bereketi, iş birliğini ve iletişimi
artıracak bir model, AKİP’te de
bunu başarmaya çalışıyoruz.”
dedi.

ürkiye kümelenmelerinin ortak
platformu AKİP’in 6. koordinasyon toplantısı Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) ev sahipliğinde
Gaziantep’te gerçekleştirildi. Toplantıya,
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, OSTİM Kümelenme yöneticileri, üniversite temsilcileri, sanayi ve
ticaret odalarının temsilcileri ile Ankara,
İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Isparta,
Gaziantep’ten kümelenme profesyonelleri katıldı.
Toplantıda AKİP’in yeni dönemdeki
faaliyetlerini koordine edecek 7 kişilik
İcra Kurulu oluşturuldu. AKİP üyesi kümelenmeler çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

T

“Kümelenmeye ağırlık verdik”
GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar
Küçükparmak, Gaziantep ekonomisi
hakkında bilgiler verdi. Küçükparmak,
Gaziantep’ten 180 ülkeye ihracat yapıldığını 2019’da 7,5 milyar dolar ihracat
gerçekleştirildiğini bildirdi.
Şehrin sanayisine daha fazla katkı
sağlamak üzere projeler yaptıklarını kaydeden Başar Küçükparmak, “Bu noktaAKİP’in 6. koordinasyon toplantısı
Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda
AKİP’in yeni dönemdeki faaliyetlerini
koordine edecek 7 kişilik İcra Kurulu
oluşturuldu.

da kümelenme çalışmalarına ve eğitim
konusuna büyük önem veriyoruz. Son
10 yıldır kümelenme faaliyetlerine ağırlık verdik. Sektörlerin bir araya gelerek
küme oluşturması rekabet gücünü arttırmaya yönelik atılan önemli adımlardan
birisi. Bu açıdan oda olarak, T.C. Ticaret
Bakanlığı’nın UR-GE tebliği kapsamında projelerimizi gerçekleştirmeye devam
ediyoruz. Bugüne kadar 12 kümelenme
çalışması yaptık. Üyelerimizin rekabet
gücünü arttırmak için UR-GE tebliği
kapsamında yeni faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Bir arada olmaya ihtiyacımız var”
AKİP Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu, Türkiye’deki kümelenmeler
ve küme girişimleri arasındaki iş birliği
ve koordinasyonun sağlanması, kümeler
arasındaki iletişimi ve bilgi akışını artırmak amacıyla AKİP’in kurulduğunu
vurguladı.
Temel prensiplerinin kümelenmeler
arasında iletişim ve iş birliğini artırarak hep birlikte büyüme ve gelişmeye
katkı sağlamak olduğunu dile getiren
Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün pek çok alanda kümelenme
modelinden bahsediliyor. Neden? Çünkü
bir arada olamaya ihtiyacımız var. Hele
hele bu dönemde ülke olarak buna daha
da çok ihtiyacımız var. Kümelenme tek
başına bir kalkınma modeli değil ama
küçük ve orta ölçekte hem firmalar hem
de kümelenme anlamında bereketi, iş
birliğini ve iletişimi artıracak bir model
olarak önümüzde duruyor. AKİP’te de
bunu başarmaya çalışıyoruz. Son 10 yılda kümeleri var etme çabası içinde yer
aldık. Kümelenme konusunu tartışmak
için buradayız. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Sanayi çalışanlarına
COVID taraması

A

SO’nun koordinasyonunda Ankara’daki OSB’ler de bulunan
firmaların çalışanlarına yönelik
COVID-19 tarama testi başladı. İlk
etapta 9 OSB ve diğer sanayi yapılanmalarında bulunan 500’e yakın firmadaki 25 bin çalışana test uygulanacak.

Öncelik OSB’lerdeki firmaların
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, üretim kabiliyeti ve sanayinin Türkiye’nin
en büyük gücü olduğunu dile getirerek,
sanayinin varlığının korunması ve çalışanların tedirginliklerinin giderilmesi
açısından test uygulamasının uygun
bulunduğunu ifade etti.
Özdebir, test için yaklaşık bir haftadır sanayi kuruluşlarından talep topladıklarını belirterek, “Ankara’da günde
5 bin kişiye test yapılmasını hedefliyoruz. İlk olarak günde 500 testle başlayıp bunu yavaş yavaş artıracağız.”
dedi.
Tüm firmalardan talep gelmesi durumunda yaklaşık 200 bin kişiye test
yapılabileceğini söyleyen Özdebir,
şunları kaydetti: “Talep eden firmaların adreslerini gruplandırıyoruz.
OSB’lerdeki firmalara, aynı anda daha
çok numune toplanması mümkün olduğundan öncelik vereceğiz. Firmalara
randevu veriyoruz, bunları sahadan numune toplayacak uzman kişilere yönlendiriyoruz. Normal şartlarda 2 günde
numune sonuçları çıkacak.”

Çalışanların tedirginliğini giderecek
Hastalığın bulaşması endişesiyle
insanların toplu yerlerde bulunmaktan
çekindiklerini dile getiren Özdebir,
test yapılmasının sanayide çalışanların
tedirginliğini gidermek önemli olduğunu vurguladı. Fabrikaların tekrardan
üretim yapmaya başladıklarını belir-

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Talep eden
firmaların adreslerini gruplandırıyoruz.
OSB’lerdeki firmalara, aynı anda daha çok
numune toplanması mümkün olduğundan
öncelik vereceğiz. Firmalara randevu
veriyoruz, bunları sahadan numune
toplayacak uzman kişilere yönlendiriyoruz."
dedi.

ten Özdebir, sokağa çıkma yasağının
firmalar ve ülke açısından maliyetleri
ağırlaştırdığını söyledi.
Türkiye’nin bir an evvel çalışmaya
başlaması gerektiğini vurgulayan Özdebir, “Bunun için de gerekli şartlar
var. Bunlar arasında hijyen ve temizlik
şartlarına riayet etmemiz, maske kullanmamız, güvenli mesafeyi muhafaza edebilmemiz var. Kişilerin tek tek
yapmış oldukları tercihler aslında bu
hastalığın devası. Bu insani, vicdani ve
milli bir sorumluluk. Bu bilinçle hareket edilmesi lazım. Türkiye’yi tekrar
üreten bir ülke haline getirebilirsek bu
bedel çok az olur.” dedi.
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‘Hamle’ mevzuata girdi yapı yenilendi
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın teşkilat
yapılanması değişti. Yapılan
değişiklikle ile ilk kez Milli
Teknoloji Hamlesi mevzuata
girerken, çalışmaları yürütmek
üzere Milli Teknoloji Genel
Müdürlüğü kuruldu. Genel
Müdürlük; bilime dayalı, milli ve
özgün ileri teknolojili ürün ve
sistemlerin üretimini artırmak
amacıyla, bu alanda yürütülen
faaliyetleri destekleyecek ve
teşvik edecek.

umhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Bakanlığa
bağlı üç genel müdürlük birleştirilerek
dönüştürüldü, iki yeni genel müdürlük
kuruldu.
Yapılan değişiklikle ile ilk kez milli
teknoloji hamlesi mevzuata girerken, çalışmaları yürütmek üzere Milli Teknoloji
Genel Müdürlüğü kuruldu. Kararname
ile Bakanlık bünyesinde yine ilk kez stratejik araştırma ve verimlilikle ilgili de
genel müdürlük oluşturuldu.
Değişiklikle Sanayi ve Verimlilik
Genel Müdürlüğü dönüştürülerek yerine Sanayi Genel Müdürlüğü kuruldu.
Metroloji ve Standardizasyon ile Sanayi
Ürünleri Güvenliği ve Denetimi adındaki iki genel müdürlük tek bir çatı altında
toplanarak Metroloji ve Sanayi Ürünleri
Güvenliği Genel Müdürlüğü oluşturuldu.
Bakanlığın, Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları da yeni kurulan
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
bağlandı.

C

Milli ve özgün teknolojiler
desteklenecek
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün
kurulmasıyla ilk kez Milli Teknoloji
Hamlesi mevzuata girmiş oldu. Genel

BAKANLIĞA
YENİ GÖREVLER
Yerli üretimde eşgüdümü tesis
edecek
Kararname ile Bakanlığın görev alanında güncellemeler yapılırken, bazı
değişiklikler de ilk kez mevzuata girmiş
oldu. Değişikliğe göre Bakanlık; kalkınma planları ile uyumlu olarak, sanayiye
yönelik politika önerileri ve stratejiler
oluşturacak, sanayi stratejilerine ilişkin
uygulamaları izleyecek, sanayileşme
politikaları çerçevesinde yerli üretimin
ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi
amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının
faaliyetleri arasında eşgüdümü tesis
edecek.

Müdürlüğün görev ve yetkileri de şöyle:
• Milli teknoloji hamlesi kapsamında,
Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini
geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek
program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak.
• Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla iş birliği
içerisinde, teknoloji geliştirme ve bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler
ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
• Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik
faydayı artırmak amacıyla, dijital ekonomi uygulamalarının gelişmesi ve bu
alanda ekosistemin büyümesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile eşgüdüm ve iş birliği içinde gerekli
tedbirleri almak, mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlamak; dijital teknolojiler ve eğilimlerine paralel olarak
dijital ekonomi altyapıları ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik
program ve projeler yürütmek.
• Büyük veri ve yapay zekâ gibi konularda bireylerin ve işletmelerin
yetkinliklerinin artırılmasına ve bu
teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına
yönelik tedbirleri almak, destek ve

teşvik programları uygulamak, program ve projeler yürütmek.
• Bilime dayalı, milli ve özgün ileri teknolojili ürün ve sistemlerin üretimini
artırmak amacıyla, bu alanda yürütülen faaliyetleri desteklemek ve teşvik
etmek; ihtiyaç duyulan altyapıların
oluşturulmasına katkı sağlamak, desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Dijital dönüşümün etkileri analiz
edilecek
Kararname ile Bakanlık bünyesinde
ilk kez stratejik araştırma ve verimlilikle
ilgili çalışmaları yürütmek üzere de genel müdürlük oluşturuldu. Bu kapsamda
kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de; bilim, sanayi,
teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye’nin
kapasitesini artırmak amacıyla, ulusal ve
küresel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ulusal ve uluslararası kaynakları
kullanarak Türkiye’nin sınai ve teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri,
dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine
etkilerini analiz edecek.

Bakanlık, yüksek katma değerli ve
kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün
imkânlarla
geliştirilmesi ve
yüksek teknoloji ürünlerinin
yerli olarak
üretilmesi ile
ulusal düzeyde
teknolojik atılımı hedefleyen
milli teknoloji
hamlesinin temel hedefleri,
odak alanları, yol haritaları gibi esasları
belirleyecek ve bu esasların uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alacak.

Dijital dönüşüm stratejisi
oluşturacak
Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bakanlığın görev alanlarına
bir yenisi daha eklendi. Buna göre Bakanlık, bireylerin ve işletmelerin dijital
dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital
ekonominin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak.
Bakanlık, stratejilerin uygulanması konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında işbirliği ve eşgüdümün
tesis edilmesine yönelik tedbirler alacak, dijital ekonomi ve dijital dönüşüm
ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla
program ve projeler yürütecek.
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Geri
dönüşüme
onay,
elektriğe
açık çek
OSB Uygulama Yönetmeliği,
sanayicinin omzundaki yükleri
bir bir azaltıyor. Gerçekleştirilen
düzenleme ile emsal artışı, OSB
katılımcısının kendi ihtiyacı için
elektrik üretim tesisi kurması,
geri dönüşüm tesisi kurulması
ve sanayicilerin karşılaştığı
mağduriyetlerin giderilmesi gibi
alanlarda adım atılmış oldu.
rganize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesini amaçlıyor. Düzenleme ile emsal
artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı
için elektrik üretim tesisi kurması, geri
dönüşüm tesisi kurulması ve sanayicilerin karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi mümkün hale geldi. OSB’lerde
döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına
ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı,
arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli
üst limit olarak belirlendi. Bürokrasinin
azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında, tapu ve
kadastral bilgiler kamu arşivinde bulunduğundan, özel OSB kurulmasına ilişkin
taleplerde artık tapu ibrazı istenmeyecek.
Konuyu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yapılan
değişiklikler, sanayicilerin talepleri ve
güncel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendi ve sanayici lehine önemli adımlar
atıldı.” dedi.

O

Emsal 1.00 olabilecek
Yönetmelik değişikliğinin ekip arkadaşlarıyla titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Mustafa Varank, “Aldığımız tüm kararların sanayimize katma
değer olarak dönmesi en büyük arzumuz.
Yönetmelikle birlikte sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini arttırdık. Toplam bölge büyüklüğünün en
az yüzde 10’u kadar ortak kullanım alanı
ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde
emsal 1.00 olarak belirlenebilecek. Ayrıca, emsal harici bodrum ve asma katların
toplamının parselin toplam emsale esas
alanının yüzde 30’unu aşmaması şartı
ile zemin altı ilk bodrum kat ve tek asma
kat gibi unsurlar emsal hesaplamasının
haricinde tutuldu. Yine OSB katılımcılarının, kendi ihtiyaçları için rüzgâr ve
güneş enerjisine dayalı elektrik üretim
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tesisi kurabilmesine imkân tanıdık.” diye
konuştu.

Düzenleme OSB’lerin
rekabet gücünü artıracak

Geri dönüşüme onay
Geri dönüşüm sektöründen gelen talepleri duyduklarını söyleyen Bakan,
“OSB’ye ait teknik altyapı alanlarında
geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabilecek. Sanayicinin mağdur olmasını
engellemek adına, OSB’de kurulmasına
izin verilmeyen tesisler hakkında nihai
kararı Bakanlığa bıraktık. Süre uzatımı
verilmesi uygulamasına yapı kullanma
izni almış ancak henüz iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı alamamış katılımcıları da
dâhil ettik. OSB organlarının görevlerinde ve işleyişinde düzenlemeler yaptık.
OSB’lerin işleyişinde dijitalleşmeye ve
bürokraside sadeleşmeye gittik.” şeklinde konuştu.

OSB’lerde enerji devri
OSB’lere sağlanan kolaylıklardan
birisi de güneş ve rüzgar enerjisinden
elektrik üretmenin önünün açılması oldu.
Değişiklikle OSB’de yer alan sanayi ve
hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı
için gerekli olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanındı. Güneş ve rüzgâr
enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim
tesisleri, katılımcıya ait destek ünitesi
kapsamında değerlendirmeye alınacak.

Zarara “yönetmelik” siperi
Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan
değişiklikle OSB’lerde döviz cinden arsa
satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Yeniden değerleme
oranlarındaki artış nedeni ile arsa iptal
ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit
olarak belirlendi. Böylece sanayici mağdur edilmedi, OSB’lerin zarara uğraması
engellendi. Ayrıca Bakanlık kredisinin,
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde dış
finansman ile sağlandığı OSB yapım işi
ihalelerinde, kredi veren kuruluşun ihale
usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin
düzenlemeler yapıldı.

“Sağlıktan önemli bir şey olamaz”
Varank son olarak, sanayicilerin sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu
vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:
“Planlı sanayileşme, sürdürülebilir büyüme açısından büyük öneme sahip. Aldığımız kararların ekonominin bel kemiği
olan sanayi sektörüne hayırlı olmasını
diliyorum. KOVİD-19 sebebiyle yaşadığımız bu zorlu süreçte sanayicilerimize
büyük görevler düşüyor. Üretimin devamını sağlamak adına onların yüklerini
hafifletmeye çalışıyoruz. Sanayicilerimizden beklentimiz ise, tesislerinde iş
güvenliğini en üst seviyeye çıkartarak
emekçilerimize sahip çıkmaları. Sanayi
tesislerine bu dönemde uygulamaları gereken kuralları ilettik. Üretimin ve istihdamın sürekliliği kadar, emekçilerimizin
sağlığının da korunması sanayicilerimizin en kritik görevlerinden biri.”
Kaynak: www.sanayigazetesi.com.tr

Organize Sanayi
Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK) Başkanı Memiş
Kütükcü, OSB Uygulama
Yönetmeliğindeki yeni
düzenlemelerin OSB’lerin
rekabet gücünü artıracağı
değerlendirmesini yaptı.

O

SB Uygulama Yönetmeliğinde yeni
düzenlemeler yapılarak Resmi
Gazete’de yayımlandı. OSBÜK
Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK’ün
talepleri arasında yer alan emsal artışı,
OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için
elektrik üretim tesisi kurabilmesi gibi pek
çok yeni düzenleme getiren yönetmeliğin
OSB’lerin rekabet gücünü artıracağını
söyledi.
Organize Sanayi Bölgelerinin Türkiye’de
sanayi üretiminin yüzde 33’ünü gerçekleştirdiğinin altını çizen Kütükcü,
OSB’lerin sorunlarını çözmeye yönelik
atılmış her adımın son derece kıymetli
olduğunu ifade etti. Kütükcü, “OSBÜK
olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız
tarafından hazırlanan OSB Uygulama
Yönetmeliğine katkıda bulunmak üzere
sunduğumuz rapordaki taleplerimizin
karşılanması son derece memnuniyet
verici. Her zaman olduğu gibi, bu yönetmelik değişikliğinde de üretimin, organize
sanayi bölgelerimizin taleplerini karşılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın
Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.

OSB’lerde emsal yüzde 1’e çıktı
Kütükcü, açıklamasında tüm dünyanın
koronavirüs (COVID-19) ile mücadele
ettiği bu dönemde Türkiye’nin sanayi
üretimini güçlendirecek önemli kararlar
aldığını vurgulayarak “Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren yeni OSB
yönetmeliğine göre, OSB’lerimizde
sanayi parsellerinde emsal, taleplerimiz
doğrultusunda yüzde 1’e çıktı. Organize
sanayi bölgelerimiz, imar planı tadilatı yaparak yüzde 10 karşılığını ayırmak suretiyle emsali yüzde 1’e çıkarabilir. Böylece

Memiş Kütükçü,“OSBÜK olarak, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan
OSB Uygulama Yönetmeliğine katkıda
bulunmak üzere sunduğumuz rapordaki
taleplerimizin karşılanması son derece
memnuniyet verici. Her zaman olduğu gibi,
bu yönetmelik değişikliğinde de üretimin,
organize sanayi bölgelerimizin taleplerini
karşılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum.”
dedi.

sanayicilerimiz yatırımlarına daha fazla
yer ayırabilecekler.” dedi.

OSB’lerde GES ve RES’e yeni
düzenleme
Daha önce çatı ve cephe uygulaması ile
sınırlanan OSB’lerde güneş enerjisi santrali kurulmasına dair yeni düzenlemeler de
yapıldığını hatırlatan Kütükcü, “Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan
yönetmelik değişikliği ile OSB’de yer
alan sanayi ve hizmet destek parselinin
boş kalan kısımlarında katılımcının kendi
ihtiyacı için gerekli olan rüzgar ve güneş
enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi
kurabilmesine imkan tanındı. Ayrıca yeni
yönetmelikte, arsa tahsisinin iadesi veya
iptali halinde katılımcıya iade edilecek
tutarın, güncel parsel tahsis bedelinin
üzerinde olamayacağı kuralı getirilmesi de
sanayicilerimizin kaynaklarının daha etkin
kullanılması açısından son derece yerinde
bir karar olmuştur. Bunlarla birlikte camiamızın taleplerini dikkate alarak sanayicilerimizi rahatlatacak pek çok yeni düzenlemeyi içeren yönetmeliğin hayırlı olmasını
diliyorum.” değerlendirmesini yaptı.
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“OSTİM’de üretilen ürünler
Hindistan pazarı için hedef olabilir”
Mumbai Ticaret Ataşesi
Hüseyin Aydın, OSTİM’in
birbirini tamamlayan
firmalardan oluştuğuna dikkat
çekti. Aydın, “OSTİM’de
üretilen ürünler Hindistan
pazarı için hedef olabilecek
ürünler. Ülkede, makine,
medikal, savunma gibi
sektörlerde alım talepleri var.”
diyerek fırsatlara işaret etti.
STİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü, tarafından düzenlenen
Dış Ticaret Buluşmaları COVID-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret
başlıklı online seminerde, Hindistan’daki ihracat fırsatları, Yeni Delhi Ticaret
Müşaviri Aysun Ergezer Timur, Müşavir
Yardımcısı Ali Özdin ve Mumbai Ticaret
Ataşesi Hüseyin Aydın tarafından anlatıldı. Ticaret ataşeleri, COVID-19 süreci
ve sonrasında Hindistan pazarı hakkında
da genel bilgiler verdi.

O

KOBİ’lere 265 milyar dolar
Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun
Ergezer Timur, Hindistan’da 25 marttan
beri COVID-19 salgının önlemleri kapsamında karantina uygulandığını, kamu
yararı dışında çalışan sektörlerin hepsinin işlerini durdurduğunu anlattı.
Ülkede 18 mayısta normale dönülmesinin beklendiğini anlatan Timur,
“KOBİ’ler bu dönemde çok ciddi yara
aldı. 13 mayısta yetkililer, KOBİ’leri
desteklemeye yönelik 265 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Dünyanın her
yerinde olduğu gibi birçok sektör daraldı. Hindistan global tedarik zincirinde
önemli bir yerde, ciddi üretim yapılıyor.
Bu süreçte sadece Hindistan değil burada
yatırım yapan herkes kaybediyor.” dedi.

“Potansiyel var, sabır gerektiriyor”
Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Yardımcısı Ali Özdin, Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret rakamlarını aktardı.
Türkiye’nin Hindistan’a ihracatının
2019 yılında 1.2 milyar dolar olduğunu,
Hindistan’dan ithalatın ise 6.6 milyar
dolar olduğu bilgisini veren Özdin, “En
fazla ticaret açığı verdiğimiz ülkelerden
biri Hindistan. 5-5.5 milyar dolarlık açığımız var. Ülke, Türkiye’nin ithalatında
7. sırada. İhracatında da 38. Sırda. 2 yıl
önce 3 milyon dolarlık elma ihracatımız
varken 2019 da bu rakam 21 milyon dolara yükseldi. Hindistan Türkiye’ye uzak
değil, 6 saatlik uçuş mesafesinde. İhracat
potansiyeli sunan ama sabır gerektiren
bir pazar.” dedi.

“Hindistan orta vadeli düşünülecek
bir pazar”
Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin
Aydın, Hindistan’ın sanayi sektörleri
hakkında bilgi verdi. Aydın, COVID-19
salgınından sonra tüm ülkelerde bir rahatlama ve genişleme olacağını bunun
da ekonomilere yansıyacağını dile getirdi.
Hindistan pazarı ile ilgili katılımcılara önemli bilgiler veren Hüseyin Aydın,
“Hindistan pazarı orta vadeli düşünülecek bir pazar. Hindistan pazarının diğer
ülkelere göre farkı şu, orta vadeli yatırım
yapıldığında, zaman ayırıldığında 3-5 ülkeye satılan mal sadece bu ülkeye satılabilir. Ölçekler Türkiye’deki gibi değil
1.4 milyar nüfusu var.” dedi.
OSTİM’in birbirini tamamlayan firmalardan oluştuğuna dikkat çeken Hüseyin Aydın, “OSTİM’de üretilen ürünler
Hindistan pazarı için hedef olabilecek
ürünler. Ülkede, makine, medikal, savunma gibi sektörlerde alım talepleri
var.” değerlendirmesini yaptı.
Aydın, Hindistan’ın önemli bir takım
tezgahı üreticisi olduğu ancak üretimin
ihtiyacı karşılamadığından dolayı yıllık
yaklaşık 850 milyon dolarlık takım tezgahı ithal ettiğini bildirdi.

kal turizm destinasyonu. Asya’dan ve
Afrika’dan çok fazla hasta tedavi için
geliyor. Ülke de daha yeni yeni sağlık
sigortası oturtulmaya çalışılıyor. Nüfusun yüzde 20’si sağlık sigortasına sahip.
Sigortanın kapsamı genişledikçe sağlık
kuruluşlarına giden hasta sayısı artacak
ve tıbbi cihaz ihtiyacı da artacak. Kaydı
zorunlu tıbbi cihazları, kaydettirilmesi
başarılırsa ondan sonra pazar da geniş olduğu için ihracat kapısı açılır. Kayda tabi
olmayan cihazlarda (vücuda girmeyen)
müşterinizi bulduğunuzda ihracat yapabiliyorsunuz. Üreticiler, Hindistan’daki
medikal fuarları ziyaret etmeli.” bilgilerini verdi.

Savunmaya 130 milyar dolar

Günlük 22 bin adet tren çalışıyor

Savunma sanayiinde Hindistan’ın
2019 yılında 42 milyar dolarla dünyanın
en büyük beşinci bütçesine sahip olduğunu söyleyen Hüseyin Aydın, ülkenin
dünyanın en büyük savunma sanayii ithalatçılarından olduğunu aktardı.
Aydın, Hindistan savunma sanayii ile
ilgili şu bilgileri verdi: “Mevcut hükümet
savunma sanayiinde önümüzdeki 5 yıl
için modernizayon kararı aldı bunu için
130 milyar dolar kaynak ayırdı. Satın
almayı stratejik ortaklıkla yapmak istiyorlar. Özel sektör odaklı savunma sanayiini geliştirmeye çalışıyor. Uluslararası
ortaklıklarla savunma sanayiini geliştirmeye çalışıyor. Bu minvalde çok ciddi
fırsatlar var.”

Medikal de yüzde 80 ithalat var
Hindistan’da medikal sanayinin pazar
büyüklüğünün 11 milyar dolar olduğunu
anlatan Hüseyin Aydın, pazar büyüklüğünün 2025 yılına kadar 50 milyar dolara kadar çıkarılmasının hedeflendiğini
bildirdi.
Ülkede medikal sektörünün yüzde
80’inin ithalata dayalı olduğunu belirten
Aydın, “Hindistan şu anda şehirleşen bir
ülke gelişen bir orta sınıf var. Alt yapısı her geçen gün modernize ediliyor.
Hindistan bölgesinde önemli bir medi-

Savunma sanayiinde Hindistan’ın 2019 yılında 42 milyar dolarla dünyanın en büyük beşinci
bütçesine sahip olduğunu söyleyen Hüseyin Aydın, ülkenin dünyanın en büyük savunma sanayii
ithalatçılarından olduğunu aktardı.

Hindistan’ın raylı sistem sektörü ile ilgili de önemli bilgiler paylaşan deneyimli ataşe, şunları söyled: “Hindistan tren
alt yapısı dünyanın dördüncü büyük ağına sahip. 7 bin tren istasyonu var. Günlük
ortalama 22 bin tane tren çalışıyor. Bu,
trenlerin bakımı, temizliği, rayların bakımı, her türlü makine ve teçhizatın talep
edilebileceği bir ülke demek. Hükümetin
yeni dönem projesi öncelikle trenlerde
güvenliği artırmak, hemzemin geçitleri
otomatikleştirme, dizel lokomotiflerin
elektrikliye çevrilmesi gibi çok sayıda
çalışma hedefleniyor. Raylı sistem de
çok ciddi bir pazar fırsatı sunuyor
2023 yılına kadar 33 bin km tren yolunun elektrikli hale gelmesi planlanıyor.
Yeni Delhi Mumbai ekseninde 508 km
civarında hızlı tren çalışmaları devam
ediyor. Ülkenin doğu-batı-kuzey-güney
eksinin de önemli şehirleri birbirine başlayacak hızlı tren alt yapılarının planları
kabul edilmiş durumda ihaleleri kısım kısım yapılıyor.”

200 havalimanı modernize edilecek
Ülkedeki inşaat sektörü hakkında da
bilgi veren Hüseyin Aydın, 2019’da inşaat sektörünün yavaşladığını, salgın sebebiyle yavaşlamanın sürdüğünü ancak
Hindistan’ın inşaat talebinin bitmediğini
söyledi.

Yaklaşık 45 milyon insanın doğrudan ve dolaylı olarak sektörde istihdam
edildiğini anlatan Aydın, sektörle ilgili
şu bilgileri paylaştı: “Önümüzdeki yıllarda hastane ve otel yatırımlarıyla inşaat
sektöründe atılım bekleniyor. Yakın dönemde 400 civarında tren istasyonunun
modernizasyonu ve yeniden yapılması
planlanıyor. Ayrıca 20 büyük istasyonun
modernize edilmesi planlanıyor.
200 civarında havalimanının modernize edilmesi planlanıyor. Havalimanlarının modernize edilmesinde Türk
firmaları için büyük bir potansiyel var.
Hindistan firmaları bu kadar sayıya cevap verebilecek kapasitede değil.
Akıllı şehir projesi var. Ülkenin dört
bir yanında 100 şehir akıllı şehir ilan
edildi. Yatırımlar yapılması öngörülüyor.
Bu şehirlerde de inşaat sektörünün canlı
olacağını söyleyebiliriz. Elektrik sayaçlarının akıllı sayaca çevrilesi gündemde
yaklaşık 250 milyon sayaç demek. Akıllı
sayaç üreten firmalar için Hindistan çok
ciddi bir pazar olabilir. Asansör de inşaatı tamamlayan bir sektör ülkede ciddi
talep var.”
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ASO’dan
üyelerine
Nefes Kredisi

MART-NİSAN 2020

ATO’dan küçük
işletmelere
‘Can Suyu’

Ankara Sanayi Odası
(ASO) COVID-19 salgını
sürecinden olumsuz
etkilenen üyelerine 50
milyon liralık düşük faizli
Nefes Kredisi kullandıracak.
SO 4. kez düzenlediği nefes kredisiyle COVID-19 sürecinden
A
olumsuz etkilenen üyelerine 50 mil-

yon liralık düşük faizli Nefes Kredisi
kullandıracak. Bu rakam, projenin öncüsü TOBB’un da katkısıyla 100 milyon Lirayı bulabilecek.
Nefes Kredisi kapsamında, ASO
üyesi KOBİ’ler yıllık yüzde 7,5 faiz
oranıyla, 100 Bin TL’ye kadar, ilk 8
ayı ödemesiz, kalanı 12 ay eşit taksitle
toplam 20 ay vadeyle kredi kullanabilecek.
Kredi Garanti Fonu teminat desteği
ile ilk etapta Denizbank kanalıyla kullandırılacak olan kredilerde ASO üyesi KOBİ’ler öncelikle Oda’ya müracaat ederek faaliyet belgesi alacaklar.
ASO üyeleri bu belgeleri dijital ortamda da alabilecekler. Hazine ve Maliye
Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan
protokol çerçevesinde 3 milyon TL
ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon ile 25 milyon
TL arasında cirosu olan işletmeler ise
azami 100 bin TL kredi kullanabilecek. Firmalardan kredi kullanımında
maddi teminat istenmeyecek ancak,
şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil
bulunamaması durumunda, müşterinin
talebi üzerine maddi teminat istenebilecek. Nefes Kredisi’nde bu kez limitler daha fazla firma yararlanabilsin
diye özellikle düşük tutuldu.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir,
ASO’nun 4. kez üyelerine nefes kredisi kullandırdıklarını hatırlatarak,
tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sürecinde TOBB çatısı altındaki oda ve
borsaların bu projeyle önemli bir güç
birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı.
İnsanlık tarihi açısından oldukça
kritik, zor ve alışılmışın dışında ve ne
zaman sona ereceği belirsiz olan bir süreçten geçildiğini vurgulayan Özdebir,
“Tüm dünyada sosyal ve ekonomik
hayat durma noktasına geldi. Virüsün
yayılımını sınırlandırıp kontrol altına
almak adına uygulanan izolasyonlar,
tedarik zincirinin bozulmasına, bazı
sektörlerin tamamen durmasına bazı
sektörlerin de kapasitelerini azaltmalarına neden olmuştur. Birçok şirket
iş yapamama sorunu ile karşı karşıyadır. En önemli nokta, firmaların üretim yapmadan ne kadar ayakta kalabilecekleridir. Reel sektörün üretime
devam edebilmesi için desteklenmesi
gerekmektedir. Bu süreçte biz de elimizi taşın altına koyarak, limit sınırlı
da olsa üyelerimizin uygun koşullarda
finansmana erişimine katkı sağlayacak
bir adım attık. Umarım bu sürecin ülkemiz ve işletmelerimiz için daha az
sıkıntıyla aşılmasına bir katkı sağlar.”
dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO),
Nefes Kredisi'nin ardından,
bu krediden yararlanamayan
şahıs kuruluşları için, Halk
Bankası ile iş birliği yaparak 25
bin TL kredi ve 25 bin TL KOBİ
Kartı'ndan oluşan Can Suyu
kredisini hayata geçirdi.

A

TO, 100 bin TL üst limitle hayata
geçirdiği ve 1 milyar 200 milyon
liralık kaynak imkanı sağladığı Nefes
Kredisi'nin ardından, bu krediden yararlanamayan şahıs kuruluşları için, Halk
Bankası ile iş birliği yaparak 25 bin TL
kredi ve 25 bin TL KOBİ Kartı'ndan oluşan Can Suyu kredisini hayata geçirdi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran, ATO'nun 160 bin üyesine daima
kulak verdiğini, COVID-19'la mücadele
sürecinde ise taleplerini ısrarlı bir şekilde
takip ettiklerini söyledi. Nefes Kredisi'nin
ardından Can Suyu Kredisi'ni uygulamaya konmasını sağlayarak şahıs işletmelerin taleplerini karşıladıklarını anlatan Baran, İşe Devam Desteği- Küçük İşletme
Can Suyu Kredisi"nin ATO üyesi küçük
işletmeler için gerçekten önemli ve can
suyu niteliğinde olduğunu belirtti. Baran,
desteklerinden dolayı Halk Bank Genel
Müdürü Osman Arslan'a teşekkür etti.

Bir günde 4 bin 650 üye belge aldı
ATO'nun bütün imkanlarını seferber
ederek başlattığı Nefes Kredisi'ne KOBİ'lerin başvurabileceğini ve üst limitin
100 bin TL olduğunu hatırlatan Baran,
bir günde içinde Nefes Kredisi'nden faydalanmak için 4 bin 650 üyenin ATO'dan
faaliyet belgesi aldığını bildirdi. Baran,
ATO olarak Nefes Kredisi'ne yaptıkları
katkıyla 1 milyar 200 milyon liralık bir
kaynak sağladıklarını söyledi.
Baran, Nefes Kredisi ile KOBİ'leri,
Can Suyu Kredisi ile de şahıs firmalarına finansman imkanı sağlamaktan büyük
mutluluk duyduklarını kaydetti.

Azerbaycan’a ihracatı
azalmayan tek ülke Türkiye
Azerbaycan Bakü Ticaret
Müşaviri Ahmet Ataker,
COVID-19 Öncesi ve Sonrası
Dış Ticaret Semineri’nde
ülke hakkında bilgiler verdi.
Azerbaycan’ın Türkiye ile
olan güçlü ilişkisine işaret
eden Ataker, “COVID-19
sürecinde Azerbaycan’a
ihracatı düşmeyen tek ülke
Türkiye.” dedi.
STİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü Dış Ticaret Buluşmaları
seminer serisine Azerbaycan ile devam
etti. COVID-19 Öncesi ve Sonrası Dış
Ticaret etkinliğine konuk olan Azerbaycan Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker, ülke ekonomisi ve ticari fırsatlarını
anlattı.
Azerbaycan’ın önemli gelir kaynağının petrol olduğunu, ülkenin 1991 yılından 2015 yılına kadar ekonomik olarak
sürekli geliştiğini anlatan Ataker, 2015
yılında dünya petrol piyasalarında yaşanan fiyat düşüşüyle ülke ekonomisinin
de sarsıldığını dile getirdi. Ahmet Ataker, “2016 yılında devlet petrol dışındaki
alanları geliştirme kararı aldı. 2016’dan
sonra özellikle turizm, tarım ve Sumgayıt’taki kimya sanayi bölgesini çekici kılmak için her türlü düzenleme yapılıyor.”
dedi.
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Türk yatırımcılar dört gözle
bekleniyor
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki
ilişkilerin çok iyi olduğunu vurgulayan
Ahmet Ataker, “Ekonomik anlamda Türkiye’deki en büyük yatırımcı ülke Socar
ile beraber Azerbaycan. Bunun haricinde
ülke vatandaşlarının Türkiye’de pek çok
yatırımı var.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
Azerbaycan’da ticaretten daha fazla yatırım çağrısında bulunan Ataker, görüşlerini, “Batılı ülkeler yatırım yaptığında
ne varsa alıp götürüyor. Ancak bizim ya-

tırımcılarımız yatırım yaptıkları ülkelere
katkı sağlıyor. Azerbaycan’a yatırım yapın bizden bir parça, Türk yatırımcısının
buraya yatırım yapmasını onlarda dört
gözle bekliyor. Azerbaycan da yatırım
yapılacaksa önce Türkiye yapsın diyorlar. Böyle bir avantajımız var.” diyerek
aktardı.

COVID sürecinde Türk malları
Azerbaycan üzerinden taşındı
Türkiye’nin, Orta Asya ülkelerine ihraç ettiği malların COVID-19 sürecinde
İran ve Rusya üzerinden gidemediğini
anımsatan Bakü Ticaret Müşaviri, bu
süreçte Azerbaycan’ın, Türk mallarının
bölgeye taşınmasında çok önemli bir rol
üstlendiğini, Mart ayında bine yakın tırın
Azerbaycan üzerinden Orta Asya’ya taşındığını söyledi.
Ataker, Azerbaycan’ın 10 milyon nüfusunun bulunduğunu ancak konumu ile
200 milyon nüfuslu Orta Asya pazarına
hitap ettiğini kaydetti.

Türk malı statü sağlıyor
Salgın sürecinde Azerbaycan’a ihracatı düşmeyen tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Ahmet Ataker, ülkede
Türk mallarının öncelikle tercih edildiğini belirterek, “Türk malı kullanmanın
statü sağladığı ilk ülke Azerbaycan’dır.”
dedi.

“OSTİM’den 500 milyon TL ihracat
yapabiliriz”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Azerbaycan’ın Türkiye için
önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bir
milyar TL seviyesinde ticaret açığı olduğunu vurgulayan Aydın, şu görüşlere yer
verdi: “İyi bir organizasyonla, bunun en
az 500 milyon dolarını biz OSTİM’den
yapabiliriz. Bir çalışma grubu oluşturmalıyız, bir hedef koymalıyız ve artırarak
her gün geliştirmeliyiz. COVID-19 sürecinden sonra Türkiye’nin buna çok ihtiyacı olacak. Azerbaycan’ın da ihtiyacı
olacak. OSTİM’in her başlığının karşılığı
var Azerbaycan’da.”
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