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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
COVID-19 sürecinde normalleşme 
takvimi çerçevesinde, birkaç alan dı-

şında tüm sektörlerde hizmet ve üretim süreç-
lerinin önünü açtıklarını, esnaf ve sanatkârdan 
çiftçiye, sanayiciden ihracatçıya kadar her 
kesimi desteklerle ayakta tuttuklarını, nakdi 
yardımlardan vergi ertelemeleri ve kredilere 
kadar devletin tüm imkânlarını milletin emri-
ne verdiklerini anlattı.

Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetleri-
ne ara veren işletmelerin, yeniden çalışmaya 
başladığını, ekonomik faaliyetlerde adım adım 
mart ayındaki seviyeye yaklaşıldığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara ve reel 
sektöre verilen desteklerin önümüzdeki dö-
nemde de sürdüreceği açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgının sürme-
si, ülke olarak bizim önümüzü görmemizi de 
zorlaştırıyor. Buna rağmen içerideki ve dışa-
rıdaki ortak kanaat; Türkiye’nin salgın sonrası 
yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkele-
rinden biri olacağı yönündedir.” Vurgusunu 
yaptı.

Türkiye üretim gücünü dünyaya 
ispatladı

Türkiye’nin sağlık altyapısı ve genel sağ-
lık sigortası sisteminin gücünün tartışmasız 
olduğunu, bunun yanında üretim gücünü de 
dünyaya ispat ettiğini kaydeden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Ayrıca, güvenlik alanında at-
tığımız adımlar, bölgesel ve küresel bir güç 
olma kararlılığımızın altının dolu olduğunu 
göstermiştir.  Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz 
kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine 
yeterli olmanın ötesinde tüm dostları için ümit 
kapısı hâline geldi.” değerlendirmesini yaptı. 

Yılın ilk 5 ayında Organize Sanayi Bölge-
lerinde 520 yeni fabrikanın faaliyete geçtiği 
bilgisini paylaşan Erdoğan, “Özel sektörün 
talep ettiği 110 bin yeni istihdamı öngören 
67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi de bir 
diğer önemli göstergedir. Özellikle önümüzde 
potansiyelimizi en üst düzeye kullanabilece-
ğimiz, hedefl erimize hızla ilerleyebileceğimiz 

bir yol olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin bu 
fırsatı değerlendirebilmesi için gece-gündüz 
çalışacak ve inşallah hedefl erimize ulaşacağız. 
Halkımızdan tek isteğimiz; bu süreçte kural-
lara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine 
sahip çıkarak bize destek olmasıdır. Sorumlu 
ve gayretli tavırlarıyla Türkiye’nin büyüme, 
kalkınma, güçlenme mücadelesine katkı sağ-
layan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunu-
yorum.” dedi.

2023 hedeflerine ulaşana kadar 
mücadele sürecek

Türkiye’yi 2023 hedefl erine ulaştırana 
kadar hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir 
oyunun kendilerini yoldan alıkoymasına izin 
vermeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Büyük ve güçlü Türkiye hedefi ne ulaşana ka-
dar mücadeleyi bırakmayacağız. Biz işte böy-
lesine hasbi ve geniş bir vizyonlu bir gayretle 
ülkemize hizmet ederken, birileri yine sinsice 
millî ve manevi değerlerimize saldırıyor. İn-
sanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkın-
lıkları normalleştirerek özellikle genç dimağ-
ları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve 
kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları 
destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkın-
lığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır 
aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma 
imkânı yoktur. Buradan milletimin tüm fertle-
rini Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkın-
lığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere 
karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet edi-
yorum.  Türkiye, güvenliğine ve ekonomisine 
yönelik tuzaklar yanında millî ve manevi ya-
pısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele 
edecek güce sahiptir.”

Türkiye yeniden 
şekillenen 
dünyanın yıldız 
ülkesi olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, COVID-19 salgını ile 
dünyada yaşanan değişimlere 
dikkat çekti. Erdoğan, “Salgının 
sürmesi, ülke olarak bizim 
önümüzü görmemizi de 
zorlaştırıyor. Buna rağmen 
içerideki ve dışarıdaki ortak 
kanaat; Türkiye’nin salgın 
sonrası yeniden şekillenecek 
dünyanın yıldız ülkelerinden biri 
olacağı yönündedir.” mesajını 
verdi.

Gençlere fırsat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, gençlere yeni ve güçlü fırsatlar 
sağlamak, gelişimlerini ve hayata 
katılımlarını desteklemek için sürekli 
kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına 
çıkacaklarını söyledi. 

Sivil toplum kuruluşlarını hedef alan, 
35 milyon lira bütçeli bu çağrının; 
gönüllülükten iletişime, spordan kültür 
ve sanat faaliyetlerine kadar sekiz ayrı 
başlıkta toplandığını aktaran Erdoğan, 
Proje başvurularının Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden 
1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını 
bildirdi.

Türkiye yeniden 

dünyanın yıldız 
ülkesi olacak

TEI, tamamen yerli ve millî 
imkânlarla tasarlayarak üret-
tiği, Türkiye’nin orta menzilli 

ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 
TEI’nin Eskişehir’deki yerleşkesinde 
başarıyla test edildi.

Motor, 30 kilogramdan daha az 
ağırlığa sahip ve dar bir çapta, kendi 
itki sınıfında 1300 Newton itki ürete-
bilen dünyadaki ilk turbojet olma özel-
liğine sahip.

TEI Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. 
Akşit, test öncesinde Bakan Varank’a 
bilgi verdi.

“Birçok yurt dışı kısıtı olan ürünü 
kimseye bağlı kalmadan kendimiz ge-
liştirebiliyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, TEI mühendisleri tara-
fından geliştirilen motorun savunma 
sanayii için önemine dikkat çekti. 
Bakan Varank, şu görüşleri paylaştı: 
“TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş 
TEI-TJ300 motorunun ateşlemesini 
gerçekleştirdik. Bu motor, orta men-
zilli gemi savar füzede kullanılmak 
üzere tasarlandı, ayrıca farklı birçok 
platformda da kullanılabilir. TEI-
TJ300 motoru, fi ziksel boyutuna rağ-
men 1300 Newton itki veren ve yak-
laşık 400 beygire yakın güç üretebilen 
bir motor. Ülkemizde özellikle hava 
araçlarının güç sistemlerinde en önem-
li altyapı, TEI’de kurulu ve bu altyapı 
hızlı bir biçimde ürünlere dönüşüyor. 
Ülkemiz açısından gurur verici olan 
bu durum sayesinde birçok yurt dışı 
kısıtı olan ürünü kimseye bağlı kalma-
dan kendimiz geliştirebiliyoruz.” dedi. 
Motorun testlerinin gerçekleştirildiği 
tüm donanım, yazılım ve test sistemle-
rinin de yerli ve millî olarak TEI tara-
fından geliştirildiğini öğrenen Varank, 
“Bir ürünü yapabilirsiniz ama test or-
tamını diyelim ki yabancı bir ülkeden 
almak zorunda olduğunuzda bunu size 
sağlamıyorlarsa, o ürünün testini bile 
gerçekleştiremezsiniz.”

Türkiye’nin ilk gemisavar 
füze motoru ateşlendi 

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. 
(TEI) tarafından üretilen 
Türkiye’nin Orta Menzilli 
İlk Gemisavar Füze Motoru 
TEI-TJ300, ilk ateşlemesinin 
yapıldığı test, T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.
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OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, yeni koronavirüs 
(COVID-19) sürecinde bireysel, 

kurumsal, bölgesel ve ülke olarak para-
digmalarda değişimler olduğunu belirtti. 
Pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye 
bir milat oluştuğuna dikkat çeken Aydın, 
“Dünyanın düzenini, insanların bakış 
açısını değiştirecek bir olay yaşıyoruz 
ve yaşamaya devam edeceğiz. Dünya-
nın gündemi de bunu epey bir süre daha 
taşıyacak gibi gözüküyor. Pandemi ön-
cesinde sanayi, üretim ciddi ve hareketli 
bir şekilde devam ediyor idi. Pandemiden 
sonra işe bakışımızda, çalışma, üretim, 
yönetim ve iletişim şekillerimizde ciddi 
değişimler, kırılmalar ve farklılaşmalar 
oluştu.” dedi. 

“Organizasyonları ertelemeden sanal 
ortamda gerçekleştirdik”

“Dijitalleşme, uzaktan eğitim, uzaktan 
toplantı, sanal ortamlarda ticaret ve fu-
arlar bunlar hayal gibi duran işlerdi. Bir 
anda, ‘olması lazım ve bunları hemen 
yapmalıyız’a dönüştü.” diyen Başkan 
Aydın, OSTİM olarak uzun bir süredir 
bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
kaydetti. 

OSTİM firmalarının ürünlerini, imkân 
ve kabiliyetlerini alternatif ülke ve pazar-
lara yönlendirme noktasında son yıllarda 
e-ticaret başta olmak üzere yeni metotlar 
geliştirdiklerini anlatan Orhan Aydın, 
şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı’nın 

destekleri ve katkılarıyla kümelenmeleri-
mizin ve firmalarımızın e-ticaret ortamın-
da ciddi şekilde tanıtımlarını yapıyorduk. 
Böyle bir olaya odaklı hazırlık yapma-
mıştık ama rekabetçi olalım diye ve ürün-
lerimizin, firmalarımızın ve organizas-
yonlarımızın tanıtıma ihtiyacı olduğunu 
düşünerek bu konuda bazı adımları atmış-
tık. Bu durum, işlerimizi hızlandırıcı bir 
etki yaptı. Organizasyonları ertelemeden; 
toplantılarımızı sanal ortamda yapmaya 
devam ettik. Ürünlerimizin tanıtımıyla 
ilgili olarak bu platformu geliştirmek için 
şu anda yoğun çaba sarf ediyoruz. Sanal 
ortamda sipariş alıp üretim yapma konusu 
bizim en öncelikli gündemlerimizden bir 
tanesi. Onun da şu anda çok acil şekilde 
yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

“Ticaret Ataşeleriyle yeni pazarlar 
keşfediyoruz”

OSTİM Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü bünyesinde kurulan Dış Ticaret 
Koordinatörlüğü’nün faaliyetleriyle; yeni 
ve alternatif pazarları keşfetmeyi, böyle-
ce firmaların ihracatını artırmayı hedefle-
diklerini bildiren Orhan Aydın, yapılan 
çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: 
“Uluslararası fuarlara katılım konusunda 
özelikle Dış Ticaret Koordinatörlüğü’mü-
zün organizasyonlarıyla firmalarımızı Ti-
caret Ataşelerimizle buluşturuyoruz; ül-
keler bazında yeni dünyada ticareti nasıl 
yapabileceğimizi, ülkelerin fırsatlarından 
ve imkânlarından nasıl yararlanabileceği-
mizi değerlendiriyoruz. Çok yararlı oldu; 
bugünkü şartlarda yapılabilecekleri isti-
şare ettik. Bu etkinliklere devam ediyo-
ruz.” 

ICDDA Ekim 2020’de Ankara’da 
yapılacak

Kurumsal olarak uluslararası etkinlik-

lerin tarihini değiştirmeden yapma niye-
tinde olduklarını belirten Aydın, “OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin 
(OSSA); T.C. Cumhurbaşkanlığı Savun-
ma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve T.C. Ti-
caret Bakanlığı destekleriyle, 2 yılda bir 
düzenlediği Savunma ve Havacılıkta En-
düstriyel İşbirliği Günleri’nin (ICDDA) 
bu yıl beşincisi 13-15 Ekim 2020 tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.” 
dedi.

“Üretimin devam etmesi hayati”
COVID-19’a karşı dikkatli ve bilinçli 

kesimlerin başında üreticilerin geldiği-
ne vurgu yapan Orhan Aydın, “Üretimin 
devam etmesi herkes için hayati oldu-
ğundan; üreticiler hem çalışanları, hem 
çevreye duyarlılık, hem de başkalarına 
zarar vermeme açısından kurallara azami 
dikkati ve özeni gösterdiler. Bunu bizatihi 
kendisine gelecek bir zarar olarak yaşadı 
insanlar.” ifadelerini kullandı. 

KOBİ’lerin esnek yapılarının zor-
lu dönemlerde avantaj olduğunu dile 
getiren Aydın, şu hususlara temas etti: 
“KOBİ’lerin çalışanlarıyla bir aile gibi 
ilişkileri olur ve dolayısıyla bu dönemde 
de bunun en güzel örneklerini sergiliyor-
lar. OSTİM’deki üretim hemen hemen 
hiç aksamadı diyebiliriz. İşletmelerimiz, 
çalışanlarının sağlığını ön planda tutup, 
tedbirleri alarak üretimlerini sürdürdüler. 
Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik 
tüketimi çok aşırı azalmadı; ölçümlerimi-
ze göre yüzde 10 civarında. Türkiye’de 
sanayi üretimindeki azalma 30-40’lar 
mertebesinde konuşuluyor. OSTİM ola-
rak bizim aynı derecede olmadı; elektrik 
tüketimimizden bu gayet net gözüküyor. 
Böylesi bir dönemde çok büyük bir azal-
ma değil. KOBİ’ler bu tip krizlere karşı 
geçtiğimiz yıllarda da anlattığınız gibi 
daha esnek, daha dirençli, daha çevik ref-
leks gösterebiliyorlar; bu da bu ölçümden 
gayet net çıkıyor. 

Diğer yandan bu performansta firma-
larımızın nitelikleri de etkili oldu. İhracat 
yapan, savunma sanayiine çalışan, ürün-
lerini iç ve dış piyasaya satan, medikal 
sektöründe üretim yapan firmalarımız he-
men hemen bir açık olmadan üretimi sür-
dürdüler, sürdürmeye devam ediyorlar. 
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında 
da üretim için yoğun gayret gösterdiler.” 

KORDEM’le etkin bir ağ kuruldu
COVID-19 mücadelesinde OSTİM 

ekosisteminin, güç birliğinin en güzel ör-
neğini ortaya koyduğunu aktaran Orhan 
Aydın, “OSTİM Medikal Sanayi Küme-
lenmesi koordinatörlüğünde, KOBİ’leri-
miz milli yeterlilik testini üstün başarıyla 
geçti. OSTİM Korona Koordinasyon ve 
Destek Merkezi (KORDEM) ile yetenek-
ler bir araya geldi. Yaklaşık 80 civarında 
firma, kurum, kuruluş ve OSTİM Teknik 
Üniversitesi’ni dahil ettik. Sorunlar, ih-
tiyaçlar KORDEM’e bildirildi. Böylece 
daha kolay ve hızlı bir etkileşim sağlan-
dı. Kurumsal olarak salgın döneminde 
tam bir muhatap olarak; kim, ne istiyorsa, 
neye ihtiyacı varsa, kimin kiminle buluş-
ması gerekiyorsa bu görevimizi fazlasıyla 

yaptığımızı düşünüyorum. Yoğun bakım-
dan halk sağlığına, yenilikçi ürünlerden 
lojistiğe tüm ihtiyaçlar için zor koşullarda 
durmaksızın çalışan işletme ve çalışanla-
rımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyo-
rum.” açıklamasında bulundu.  

“Sağlık sektörü stratejiktir; 
desteklenmelidir”

Sağlık sektörü, ülkemizin ihtiyaçla-
rını karşılamada yoğun şekilde bütün 
imkânlarını harekete geçirdi. Maskeden 
solunum cihazına kadar firmalarımız se-
ferberlik halinde bu işi, bu ihtiyacı  gör-
düler, görmeye devam ediyorlar. Sadece 
Türkiye’nin değil, diğer ülkelerin ihtiyaç-
larını da karşılayacak şekilde şu anda faa-
liyetlerini sürdürüyorlar. Bundan sonrası 
için başkalarına muhtaç olmadan; kendi 
imkan ve kabiliyetlerimizle kendi sağlık 
sistemimizi, teknolojimizi ve makine-
lerimizi kendimiz yapabiliyor olmamız 
lazım.

Sağlık endüstrisi, ülkemiz için olmaz-
sa olmaz bir sektördür. Bu sektör destek-
lenmelidir; çok kritik ve savunma gibi 
stratejik bir alandır. Cumhurbaşkanımı-
zın söylemleri çok kıymetli. İşletmeler, 
en az hasarla yeniden hayatına ve üreti-
mine başladılar. OSTİM’de yoğun bir ha-
reketlilik, bir dinamizm şu anda sürüyor. 
Yeni birtakım fırsatlar da oluşturdu bu 
kriz. Özellikle sağlıkla ilgili makinele-
rin üretimlerin ciddi potansiyeller oluştu. 
Herkes işinde, gücünde ve koşturuyor.”

OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, COVID-
19’la birlikte paradigmalarda 
değişim olduğuna dikkat 
çekerek, “Ticaret Bakanlığı’nın 
destekleri ve katkılarıyla 
kümelenmelerimizin ve 
firmalarımızın e-ticaret 
ortamında ciddi şekilde 
tanıtımlarını yapıyorduk. 
Böyle bir olaya odaklı 
hazırlık yapmamıştık ama 
rekabetçi olalım diye ve 
ürünlerimizin, firmalarımızın ve 
organizasyonlarımızın tanıtıma 
ihtiyacı olduğunu düşünerek bu 
konuda bazı adımları atmıştık. 
Bu durum, işlerimizi hızlandırıcı 
bir etki yaptı.” dedi.

Yeni döneme ilişkin “Dijitalleşme, uzaktan 
eğitim, uzaktan toplantı, sanal ortamlarda 
ticaret ve fuarlar bunlar hayal gibi duran işlerdi. 
Bir anda, ‘olması lazım ve bunları hemen 
yapmalıyız’a dönüştü.” değerlendirmesini 
yapan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, OSTİM olarak uzun bir süredir bu yönde 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Aydın, 
“Sanal ortamda sipariş alıp üretim yapma 
konusu bizim en öncelikli gündemlerimizden 
bir tanesi. Onun da şu anda çok acil şekilde 
yapılması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Orhan Aydın, OSTİM’deki üretimin hemen 
hemen hiç aksamadığını dile getirdi. 

İşletmelerin çalışanlarının sağlığını ön 
planda tutup, tedbirleri alarak üretimlerini 

sürdürdüğünü belirten Aydın, “ KOBİ’ler bu tip 
krizlere karşı geçtiğimiz yıllarda da anlattığınız 

gibi daha esnek, daha dirençli, daha çevik 
refleks gösterebiliyorlar; bu da bu ölçümden 

gayet net çıkıyor. Diğer yandan bu performansta 
firmalarımızın nitelikleri de etkili oldu. İhracat 
yapan, savunma sanayiine çalışan, ürünlerini 
iç ve dış piyasaya satan, medikal sektöründe 
üretim yapan firmalarımız hemen hemen bir 

açık olmadan üretimi sürdürdüler, sürdürmeye 
devam ediyorlar. Hafta sonu sokağa çıkma 

kısıtlamalarında da üretim için yoğun gayret 
gösterdiler.”  İfadelerini kullandı

E-ticaret 
işleri 
hızlandırdı
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“Almanya’ya daha fazla ihracat 
potansiyelimiz var”

OSTİM OSB Dış Ticaret Koordina-
törlüğü, online olarak düzenlediği 
Dış Ticaret Buluşmaları serisine 

Almanya ile devam etti. T.C. Hannover 
Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı, CO-
VID-19 Öncesi ve Sonrası Dış Ticaret 
seminerinde çarpıcı bilgiler verdi ve fi r-
malara önerilerde bulundu.

Salgının Alman ekonomisine etkile-
ri ve ülkenin hayata geçirdiği ekonomik 
tedbirleri anlatan Sandallı,Almanya’nın, 
Türkiye’nin ihracatında ilk sırada yer 
alırken ithalatında da Çin’den sonra ikinci 
sırada geldiğini belirtti. Nilüfer Sandallı, 
ülkenin her yıl cari işlemler dengesinde 
fazla verdiğini, bunun da özellikle ABD 
tarafından dünya kamuoyunda eleştirildi-
ğini kaydetti. 

“Almanya’nın dış ticaretinden 
aldığımız pay az”

2019 yılında Almanya’nın ihracatının 
1.3 trilyon avro ithalatının da 1.1 trilyon 
avro olarak gerçekleştiği aktaran San-
dallı, “Bu kadar büyük hacimli ithalat ve 
ihracat yapan Almanya’nın dış ticaretin-
den aldığımız pay çok az. İhracatlarında 
15. ithalatlarında 16. sıradayız. Çok daha 
iyisi olabiliriz potansiyelimiz var. Bu pa-
zarda varız ama ya farklı ürünlerde gir-
meliyiz ya da mevcut ürünlerin ihracatını 
artırmalıyız.” dedi.

COVID-19 salgınıyla tüm dünyada ol-
duğu gibi Almanya’da da arz ve talebin 
etkilendiğine işaret eden Nilüfer Sandallı, 
ülkenin ithalatında ve ihracatında gerile-
menin başladığını söyledi.

Almanya’nın ithalatında Çin, Hollan-
da, ABD, Fransa ve Polonya’nın ilk sıra-
larda geldiğini belirten Hannover Ticaret 
Ataşesi, “Polonya Almanya’ya göre daha 
ucuz iş gücüyle birçok malın üretim ve 
montajını yapıyor. Bu anlamda Polonya, 
Türkiye için bir rakip.” bilgisini verdi. 

“Sektör ve eyalet tespiti yapın”
Almanya’nın çok bilindik ve ulaşılır 

olmasına rağmen iş yapmanın kolay ol-
madığı bir ülke olduğu uyarısını yapan 
deneyimli Ticaret Müşaviri şu bilgileri 
paylaştı: “Ülke eyalet sistemi ile yönetili-
yor ve 16 eyaletten oluşuyor. Her eyaletin 
kendi başbakanı ve ekonomi bakanı var. 
Her eyaletin ekonomisini ayrıca incele-
mek gerekiyor. Her eyaletin birçok Av-
rupa ülkesinden fazla ithalat ve ihracatı 
var. Almanya’nın içinde ilgilendiğiniz 
sektörün hangi eyalette öne çıktığını tes-
pit ederseniz büyük havuzda nokta atışı 
denilen çerçeveyi çizmiş olursunuz.”

Almanya’ya ihracat fırsatlarında 
sektörlere göre bilgiler veren Nilüfer 
Sandallı, yenilenebilir enerjiye özellik-
le de rüzgar enerji sistemlerine büyük 
önem verildiğini anlattı. Rüzgar enerji-
si sektöründe iki Alman fi rması Ewe ve 
Enercon’un birleştiğini belirten Sandallı, 
“Enercon’un Türkiye’de de kuruluşu var. 
Yaklaşık 20 senedir İzmir’de de faaliyet 
gösteriyor. Ülkemizde rüzgar türbini ku-
rulmasına yönelik projeleri var. Bu pro-
jelerde bazı parçaları Türkiye’den tedarik 
ediyorlar.” dedi.

Drone kullanımı için mevzuat 
hazırlanıyor

Havacılık sektörünün sunduğu fırsat-
ları da anlatan Nilüfer Sandallı, Airbus’ın 
Bremen’deki fabrikasının yanında Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TU-
SAŞ) de bir tesisi olduğunu, Airbus’ın 
Çin’de ürettirdiği kanatların denetim ve 
kontrolünün TUSAŞ tarafından yapıldığı 
bilgisini verdi.

Ülkede, Drone Eylem Planı hazırlan-
dığını dile getiren Sandallı, drone kulla-
nımının günlük hayatta yaygınlaştırılmak 
istenildiğini bunun içinde sadece Al-
manya için değil Avrupa Birliği için de 
mevzuat hazırlığı girişimi başlatıldığına 
dikkat çekti.

COVID-19 salgını döneminde sek-
törlere verilen teşviklerle ülke ekono-
misinin 2021 yılında pozitife döneceği 

beklentisini dile getiren Nilüfer Sandallı, 
Lufthansa’nın Airbus’tan 120 adet uçak 
alma şartıyla devlet desteği aldığı bilgi-
sini paylaştı. 

“Sektörel fuarlara katılmaya devam 
edin”

Türkiye’de verilen sağlık hizmetle-
rinin kalitesine değinen Sandallı, sağlık 
turizmi için Almanya’nın Türkiye’ye 
kaynak olabileceğini vurguladı. 

Almanların geleneksel fuar alanı ve 
düzenine alışık olduğunu aktaran Nilüfer 
Sandallı, sanal fuarcılığa devam edilmesi-
nin yanında OSTİM’li fi rmalara Almanya 
özelinde her sektörde lider olan fuarlara 
katılmaya devam etmelerini tavsiye etti.

Ülkede şirket satın almanın mümkün 
olduğunu ancak uzun bir süreç istediği-
ni vurgulayan Sandallı, Almanya’da bir 
depo, ofi s gibi adrese sahip olmanın şir-
ket satın almalarda avantaj sağladığını 
söyledi.

COVID-19 sürecinde İtalya ve 
İspanya’nın yaşadığı durumdan dolayı 
Almanya’nın üretim zincirinde büyük 
sıkıntılara yol açtığını kaydeden Nilü-
fer Sandallı, sorunun çözümü için Aşağı 
Saksonya Eyaleti Ekonomi Bakanlığı’nca 
Tedarik Zinciri Merkezi kurulduğu bilgi-
sini verdi.

Almanya Hannover Ticaret 
Ataşesi Nilüfer Sandallı, 
Türkiye’nin ülke ile olan 
mevcut ticaretinin daha da 
ilerletilebileceği mesajını 
vererek, “Bu kadar büyük 
hacimli ithalat ve ihracat yapan 
Almanya’nın dış ticaretinden 
aldığımız pay çok az. 
İhracatlarında 15. ithalatlarında 
16. sıradayız. Çok daha iyisi 
olabiliriz, potansiyelimiz var. 
Bu pazarda varız ama ya farklı 
ürünlerde girmeliyiz ya da 
mevcut ürünlerin ihracatını 
artırmalıyız.” dedi.

“Almanya, OSTİM için 
önemli bir pazar ve 
çözüm ortağı”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, KOBİ’lerin ihracatına yönelik 
destekleri için T.C. Ticaret Bakanlığı’na 
teşekkür etti. Aydın, “Almanya, OSTİM 
için, Ankara için ve Türkiye için çok 
önemli bir pazar ve çözüm ortağı.” dedi.

Türkiye’de üretilen makinelerin tamam-
lanması için Almanya’nın önemli bir te-
darik merkezi olduğunu dile getiren Ay-
dın, Almanya için de Türkiye’nin önemli 
bir tedarik merkezi konumunda olduğu-
nu vurguladı.

Almanya ile ilişkilerde COVID-19 salgı-
nı sonrası için proaktif hareket edilerek 
çok fazla iş fırsatı çıkabileceğine işaret 
eden Aydın, “OSTİM’li firmalarımızın, 
kümelenmelerimizin ve Ankaralı firmala-
rın iş birliği için yoğun çaba harcıyoruz. 
Salgın sonrasında Almanya’nın tedarik 
sisteminde bölgemizin ve Ankara’nın 
önemli bir yer alacağını düşünüyorum.” 
görüşünü paylaştı.

Ülke ekonomisi 
2019 verilerine göre Almanya’nın 
Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 3 
milyar 863 milyon dolar. Aynı dönemde 
ülkenin ihracatı 1 milyar 464 milyon 
dolar ithalatı ise 1,217 milyon dolar.

Almanya, TÜİK verilerine göre 2019 
yılında 35 milyar 897 milyon dolar 
hacimle Türkiye’nin en büyük ticaret 
ortağı. 

Türkiye’den Almanya’ya ihraç edi-
len başlıca ürünler; giyim eşyası ve 
aksesuarları, kara ulaşım araçları, içten 
yanmalı, pistonlu motorların aksam-
parçaları; kara taşıtları için aksam 
parçaları, tekstil elyafı ve mamulleri.

Almanya’dan Türkiye’nin ithal ettiği 
ürünlerde ilk sırada; otomobil, steyşın 
vagonlar, yarış arabaları; kara taşıtları 
için aksam, parçaları; tedavi/koruyucu 
amaçlı ilaçlar (dozlandırılmış); elektrikli 
makine ve cihazlar bulunuyor.

Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli 
firma sayısı bakımından Almanya ilk 
sırada yer alıyor. 2020 yılı Ocak ayı 
itibariyle Türkiye’de 7.853 Alman ser-
mayeli firma faaliyet gösteriyor. 

Kaynak: www.mfa.gov.tr

Türkiye-Almanya ihracat ve ithalat rakamları
YILLAR       İHRACAT     İTHALAT      DENGE        HACİM

2017        15,1            21,3           -6,2           36,4

2018        16,1            20,4           -4,3           36,5

2019        16,6            19,3           -2,7           35,9

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı
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OSTİM, üyelerinin ihracatını artır-
mak için pek çok proje ve çalışmayı 
aynı anda sürdürüyor. Bu çalışma-

lardan biri de; OSTİM OSB Dış Ticaret 
Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Dış 
Ticaret Buluşmaları; COVID-19 Öncesi ve 
Sonrası Dış Ticaret Seminerleri.

Seminerlerde T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 
hedef ülkelerdeki ticaret müşavirleri 
OSTİM’li sanayicilere görev yaptıkları ül-
kelerdeki ticari fırsatları anlatıyor. 

“Tacikistan az tanınıyor”
Tacikistan Duşanbe Ticaret Müşaviri 

Muhammed Emrah Soğancı da online se-
minerde ülke hakkındaki ticaret fırsatlarını 
anlattı.

Tacikistan’ın, Türkiye’de az tanınan bir 
ülke olduğunu belirten Muhammed Emrah 
Soğancı, 2019 verileriyle ülkenin 9,2 mil-
yon nüfusunun yüzde 74’ününkırsal kesim-

de yaşadığını ve 880 dolar kişi başı milli 
geliri olduğunu aktardı. 

Ülkedeki hidroelektrik santrali-
nin yoğunluğuna işaret eden Soğancı, 
Tacikistan’ın önemli bir elektrik ihracatçısı 
olduğunu söyledi. Hidroelektrik enerji po-
tansiyeliyle birlikte ülkenin en önemli pro-
jesinin 3.4 milyar dolar değerindeki Rogun 
Barajı Projesi olduğu bilgisini veren So-
ğancı, Rogun Barajında üç nükleer santral 
kapasitesine eşit olacak, 3.600 MW elektrik 
üretilmesinin planlandığını anlattı.

“Kaliteliyse Türk malıdır”
Ülkenin ihracatında birinci sırayı 

Türkiye’nin aldığını dile getiren Mu-
hammed Emrah Soğancı, “Genel manada 
Tackistan’ın 4. en büyük dış ticaret part-
neriyiz. 2019 verilerine göre. COVID-19 
süreci Türkiye -Tacikistan arası ekonomik 
ilişikleri çok fazla etkilemedi. Tacikistan’da 
bir mal kaliteliyse Türk malıdır anlayışı var, 
bu anlamda olumlu bir imaj var, vatandaş-
larının ayrı bir yaklaşımı var. Ekonomisinin 
ithalata dayalı olması Türkiye için iyi bir 
fırsat. Yatırım teşvikleri ve pazarın yatırıma 
aç olması da iyi bir fırsat yatırımcılar için.” 
bilgilerini verdi.

Yabancı yatırımcıların Tacikistan’da 
devlet garantisi altında olduğunu aktaran 
deneyimli ticaret müşaviri, ülkede son 10 
yılda Türkiye’den 200 milyon dolarlık ya-
tırım yapıldığını 80 Türk fi rmasının ülkede 
aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

İş ve inşaat makineleri ithalatı artıyor
OSTİM’in ana sektörlerinin ihracat 

fırsatlarını da detaylı bir şekilde anla-
tan Muhammed Emrah Soğancı, Başkent 
Duşanbe’de inşaat sektörünün hızlı bir şe-
kilde geliştiğini eski binaların yıkılarak yeni 
binaların yapıldığını iş ve inşaat makineleri 
ithalatının arttığı bilgisini paylaştı.

Tacikistan’da teknolojiye çok fazla ihti-
yaç duyulduğunu aktaran Soğancı, ülkede 5 
tane mobil telekomünikasyon şirketinin fa-
aliyet gösterdiğini bu şirketlerinin yatırım-
larının da haberleşme teknoloji sektörüne 
fırsatlar oluşturduğunu kaydetti.

Soğancı, savunma ve silah sistemlerinde 
modernizasyona ihtiyaç duyulduğunu, Türk 
savunma şirketlerinin Tacikistan’da yer edi-
nebileceğine inandığını ifade etti. 

Türk doktorların yönetiminde bir tıp 
merkezi ve laboratuvar açılmasının söz ko-
nusu olduğunu vurgulayan ticaret müşaviri, 
“Tacikistan’da medikal anlamda yapılması 
gereken öne önemli yatırımların başında 
hastane geliyor.” dedi.

İhracatın artırılması için öneriler
Duşanbe Ticaret Müşaviri Muhammed 

Emrah Soğancı, Tacikistan’a ihracatın artı-
rılması için şu önerileri sıraladı:

• Sanal/klasik ticaret heyeti programları 
organize edilmesi.

• Fuarlara katılım, Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı’nın düzenlenmesi.

• Ülke ve tanıtım sektörüne ağırlık veril-
mesi.

• Taşımacılıkta uygulanmakta olan geçiş 
belgesi kota uygulamasına son verilme-
si.

• Bir Türk bankasının ülkede faaliyete 
geçmesi

• Türk ve Tacik bankalar arasında muhbir 
hesap ilişkileri kurulması.

• Ticaret/lojistik merkezlerinin oluşturul-
ması.

• Türkiye ve Tacikistan’ın ortak sanayi 
bölgesi kurması.

• Otomotiv ana/yan sanayi, inşaat mal-
zemeleri, elektrikli makine ve cihazlar, 
sanayi/tarım makineleri, medikal, ilaç, 
tekstil-hazır giyim sektörleri öncelikli 
sektörler. Savunma sanayii alanında iş 
birliğinin güçlendirilmesi, bilgi güvenli-
ğinden donanıma, yazılımdan elektronik 
sanayi ürünlerine, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinde ortak projeler geliştirilme-
si.

• Kamu ve uluslararası kuruluşlarının iha-
lelerinin takibi.

• Karayolu, enerji ve maden başta olmak 
üzere altyapı yatırımları, müteahhitlik 
projelerinde yer alınması.

• Teknik müşavirlik ve mühendislik hiz-
metleri dahil inşaat sektöründeki Türk 
fi rmalarının varlığının güçlendirilmesi.

Duşanbe Ticaret Müşaviri 
Muhammed Emrah Soğancı, 
OSTİM’li sanayicilere 
Tacikistan’a ihracat fırsatları 
konusunda bilgi verdi. 
Soğancı, “Tacikistan’da bir 
mal kaliteliyse, ‘Türk malıdır’ 
anlayışı var. Bu anlamda olumlu 
bir imaj var, vatandaşlarının ayrı 
bir yaklaşımı var. Ekonomisinin 
ithalata dayalı olması Türkiye 
için iyi bir fırsat.” dedi.

Tacikistan’da kalitenin karşılığı: Türk Malı

OSTİM Kümeleri Bilgilendirme 
Serisi’nin dördüncü etkinliğinde, eko-

nomist Erkin Şahinöz; fi nansal risk yönetimi 
ve analizi, Türkiye ve dünya ekonomisindeki 
göstergeler ve bu göstergelerin nasıl değer-
lendirilmesi gerektiği konularında bilgiler 
verdi.

COVID-19 sürecinin dünya ekonomisin-
de oluşturduğu yeni yaklaşımlara işaret eden 
Şahinöz, bütün dünyada tedarik zinciri mil-

liyetçiliğinin gündeme geldiğini dile getirdi. 
Çin’in COVID-19 krizine nakitle giren 

tek ülke olduğunu belirten Erkin Şahinöz, 
ülkenin dünyada şirket alımlarına ağırlık 
verdiğini kaydetti.  

Risk Primi’nin (CDS) önemli bir fi nan-
sal gösterge olduğunu dile getiren Şahinöz, 
“Risk primi 250’nin altındaysa ülkeye para 
girer. Türkiye, 600’lerden 400-500 bandına 
geriledi. 2 ay önce daha riskli görülüyordu. 
Yabancı yatırımcı Türkiye’yi tereddütle iz-
liyor.” dedi.

Veri; günümüzün petrolü
Korku Endeksi VIX’in, dünyada dolaşan 

paranın ruh halini gösterdiğini dile getiren 
deneyimli isim, “VIX’te 20’nin altı huzurlu 
olduğunu söyler; 20-30 nötr; 30 üstü kor-
kudur. Dünya fi nansal piyasalarında durum 
nötr.” bilgisini verdi.

Petrolü dünyanın en stratejik yatırım aracı 
olarak gösteren Erkin Şahinöz, petrol piyasa-
larının eksilere indiğini hatırlatarak, “Petrol 
piyasalarında istikrar oluşmadan dünyanın 
hiçbir yerinde istikrar beklememek lazım.” 
dedi.

Verinin, günümüzün petrolü olduğuna 

dikkati çeken Şahinöz, fi nansal verilerin 
gelecek tahmininde önemli rol oynadığı-
nı söyledi. OSTİM’li iş insanlarına Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini 
takip etmelerini tavsiye eden Erkin Şahinöz, 
“Türkiye’de PMI endeksini takip etmemek 
hayatı ıskalamaktır.” yorumunu yaptı.

“Çok güçlü bir büyüme var”
Türkiye’nin COVID-19 sonrası büyüme 

verilerini de değerlendiren Erkin Şahinöz, 
“Türkiye, Haziran ayında büyümeye başla-
dı. Büyüme ile kalkınma karıştırılmamalı. 
Kalkınma, 1 kg ürünün satış fi yatı ile ilgili. 
Bankalar kredi veriyorsa Türkiye büyür.” 
görüşünü aktardı.

Kamu ve özel bankların kullandırdığı 
kredi büyüklüğüne dikkat çeken Şahinöz, 
şu yorumu yaptı: “Yüzde 75 kredi büyümesi 
bugüne kadar hiç olmadı. Çok güçlü bir bü-
yüme var. Devamı gelecek gibi görünüyor. 

Önümüzdeki dönem çok güçlü bir büyüme 
bekliyoruz. Sanayi üretiminde COVID-19 
kaynaklı düşüş büyümeyle geri kazanılacak.” 

“Kur şoku görünmüyor”
Erkin Şanihöz, programda, döviz piyasa-

larıyla ilgili değerlendirmelerini de paylaştı. 
“Hane halkı, Türkiye’nin en büyük döviz 
piyasası oyuncusudur.” vurgusunu yapan 
Şahinöz, “Bankada 99 milyar dolar döviz 
mevduatı var. Kurun yükselmemesinin ve 
7,26’lardan düşmesinde en önemli rol va-
tandaşın. Sosyal medyada 14 olacak gibi 
söylemlerden bıktık, kur şoku görünmüyor.” 
dedi.

“Nakit akışını iyi yönetmeniz lazım”
Reel sektör temsilcilerine, net işletme ser-

mayesi bulmalarını öneren Erkin Şahinöz, şu 
tavsiyeleri dile getirdi: “Büyüme döneminde 
cesaretsiz hareket edersek pazar payını kay-
bederiz. Bu dönemde psikolojiyi ve nakit 
akışını iyi yönetmemiz lazım. Net işletme 
sermayesi açığını kredi uygunken banka kre-
disi ile kapatın. Müşterilerinizi ve onların 
müşterilerini iyi tanıyın, tahsilat yapılama-
ma ihtimallerini göz önünde bulundurun. 6 
aylık gün gün nakit projeksiyonu yapın. Dün 
akşamki bilançosunu çıkaran şirketlerimiz 
rahatlayacaklar. Reel taraftaki kazanımları 
fi nansal tarafta da kaybetmemek gerek.” 

Güçlü büyüme var, kur şoku görünmüyor
Ekonomist Erkin Şahinöz, 
Türkiye’nin Haziran ayında 
yeniden büyümeye başladığını 
hatırlatarak, “Çok güçlü 
bir büyüme var. Devamı 
gelecek gibi görünüyor.” 
dedi. Döviz piyasalarını da 
değerlendiren Şahinöz, “Hane 
halkı, Türkiye’nin en büyük 
döviz piyasası oyuncusudur. 
Sosyal medyada 14 olacak 
gibi söylemlerden bıktık, 
kur şoku görünmüyor.” 
değerlendirmesini yaptı. 
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OSTİM OSB Dış Ticaret Koordina-
törlüğü tarafından düzenlenen onli-
ne seminerde Nijerya Abuja Ticaret 

Müşavir Yardımcısı Onur Akgül, OSTİM’li 
sanayicilere Nijerya pazarı hakkında bilgi-
ler verdi.

Nijerya’nın dünyanın en büyük 12. pet-
rol üreticisi ve 8. büyük ihracatçısı olduğu 
bilgisini veren Akgül, ülke gelirinin yüzde 
90’ının petrol ihracatına dayandığını anlattı.

205 milyon olarak tahmin edilen nü-
fusuyla sahra altı Afrika’nın en kalabalık 
ülkesinin Nijerya olduğuna dikkati çeken 
Abuja Ticaret Müşavir Yardımcısı, ülkenin 
üye olduğu uluslararası organizasyonların; 
Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu 
(ECOWAS), Petrol İhraç Eden Ülkeler Ör-
gütü (OPEC), D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve İngiliz 
Milletler Topluluğu olduğu bilgisini paylaş-
tı. 

Hafif sanayide 10,3 milyar dolarlık 
ithalat

Nijerya’nın ihracat potansiyeli barın-
dıran sektörlerini de anlatan Onur Akgül, 
hafi f sanayi sektörü olarak bilinen genel 
üretim sektörlerini kapsayan bu alanın Af-

rika’daki en büyük sanayi üretimi sektörü 
olarak bilindiğini ve 10,3 milyar dolarlık 
ithalat hacmi bulunduğunu anlattı.

Ülkede, tekstil sektöründe yer alan ekip-
manlar; nakış işleme, pamuklu sentetik 
dokuma ve örgü aletleri, beyaz eşyada buz-
dolapları, çamaşır makineleri ve klimalar 
potansiyel sunan bir diğer sektör. 

Elektronik sektöründe de; transformatör-
ler, tel, voltaj koruyucu ekipmanlar, jenera-
törler, bilişimde ise telefonlar, bilgisayarlar 
ve yayın aleti ekipmanları ihracat potansi-
yeli oluşturuyor. Otomotiv sektöründe de 
her türlü araba, traktör, motor parçaları ve 
yedek parçaları da Pazar bulma potansiyeli 
olan ürünler.

Nijerya’nın öncelikli sektörleri arasın-
da petrol ve doğal gaz, telekomünikasyon, 
sağlık, perakende, hızlı tüketim, inşaat ve 
enerjinin olduğunu dile getiren Onur Ak-
gül, pazara girişte dikkat edilmesi gereken 
hususları şöyle sıraladı; ülkedeki fuarlara 
ziyaret veya katılımcı olarak iştirak etmek, 
ilk aşamada yatırımdan önce ticaret yaparak 
kültürü tecrübe etmek, ürün/mal gönderimi 
yapılmadan gerekli sertifi kaların (NAF-
DAC, SON) uygunluğunun araştırılması 
ve sertifi kasyon sürecinin tamamlanması, 
Nijerya’daki fi rmaların güvenilirliğinin Ti-
caret Müşavirliği kanalıyla sorgulanması, 
ticarette ilk etapta yüzde yüz nakit ödeme 
alınmadan işlemlere başlanılmaması.

Akgül, ülkede fi rma kurulumunda Ni-
jeryalı ortak vasıtası ile yapılabileceği gibi 
yüzde yüz Türk sermayesi ile de kurulabile-
ceğini dile getirdi.

Nijerya ekonomisinin güçlü ve zayıf 
yönleriyle fırsatları ve tehditlerinden bah-
seden Onur Akgül, Afrika’nın en büyük 
sahra altı ekonomisi olarak ülkenin, ECO-
WAS pazarına hakimliği petrol ve doğal-
gaz rezervleri, tarım ürünleri ve hammadde 
yelpazesinin çok olması, ucuz iş gücü ve 
bölgesel merkez niteliğinde olmasını güçlü 
yönler olarak sıraladı.

Nijerya ekonomisinin zayıf yönlerinin 
başında petrol fi yatlarının kırılganlığının 
geldiğini dile getiren Akgül, kurumsal ya-
pının işlememesi, altyapının gelişmemiş 
olması serbest kur ve resmi kur arasındaki 
farkın getirdiği belirsizlik, güvenlik sorun-
ları ve hastalıkların da ülkenin zayıf yönle-
rinden biri olduğunu dile getirdi.

Petrol fi yatlarının düşük seyretmesi, 
bütçe ödemelerinde zorluk yaşanması ban-
kacılık ödemelerinde döviz sıkıntısı ve CO-
VID-19 sonrası talep daralması da Nijerya 
ekonomisinin tehditleri olarak görülüyor. 

Türk ürünlerine güven fırsat sunuyor 
Genç müşavir, Türk ihracatçılarına sun-

duğu fırsatlar hakkında da şunları söyledi: 
“Türk ürünlerine güven, Türk ürünlerindeki 
kalite algısı, Çin ürünlerini terk etme düşün-
cesi, coğrafi  yakınlık, Türkiye’yi Avrupa’ya 
açılan bir pencere olarak görüyorlar. Hafi f 

ve orta teknoloji sanayi ürünlerine ihtiyaç 
duyuyorlar. İnşaat, enerji, tarım ve altyapı 
sektörlerinde yatırıma ihtiyaç duyuluyor.”

Ticaret Müşavir Yardımcısı Onur Akgül, 
2021 yılı sonuna kadar ele alınması planla-
nan projeler hakkında bilgi verdi. Akgül, 
tarım ve gıda güvenliği konusunda sektör-
de 5 milyon kişiye iş yaratılması ve yerli 
üretimin makineleşme sürecine geçilerek 
gıda devamlılığının sağlanması projesinin 
1.7 milyar dolarlık bütçeye sahip olduğunu 
söyledi.

880 milyon dolarlık bütçe ile ilk başlan-
gıçta 25 bin sonraki etapta 300 bin konut 
kurulması planlanıyor.

Yol inşaat ve rehabilitasyon işlemleri 
için tahmini 116 milyon dolar bütçe plan-
lanıyor. Sağlık sektörünün dış şoklara karşı 
güçlendirilmesi için 552 milyon dolarlık 
bütçe ayrılacağı tahmin ediliyor.

Akgül, Nijerya’nın, solar enerji politika-
sı, 666 milyon dolar bütçe ile 250 bin kişi-
ye iş imkanı oluşturarak 5 milyon hanenin 
güneş enerjisi paneli ile elektriğinin sağ-
lanmasının hedefl endiği bilgisini verdi. 315 
milyon dolarlık ulusal gaz dönüşüm prog-
ramı ile 30 milyon hane halkının kullandığı 
kerosen, kömür ve dizel gibi yakıtları LPG 
sistemleri ile dönüştürerek temiz enerjinin 
sağlanması ve bu sistemlerin tarım, elektrik 
üretimi, ulaşım ve sanayide de teşvik edil-
mesi öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji hedefi
Nijerya’nın elektrik üretim kapasitesini 

geliştirmek üzere yatırımlar hedefl ediği-
ni anlatan Onur Akgül, ülkede 2025 yılı-
na kadar toplam üretilen enerjinin yüzde 
18’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılanmasının hedefl endiğini, 2030 yılına 
kadar bu oranın yüzde 20’ye çıkarılmasının 
planlandığını dile getirdi.

Ülkede, 2025 yılına kadar 760 MW hid-
roelektrik ve 4.000 MW güneş enerjisi gücü 
sağlanmasının hedefl eniyor. 2025 yılına ka-
dar da 30 MW biyokütle yatırımının sağlan-
ması planlanıyor.  

Nijerya hafif ve orta teknolojide 
10,3 milyar dolar ithalat yapıyor
Nijerya Abuja Ticaret Müşaviri 
Yardımcısı Onur Akgül, 
Afrika’nın en büyük sahra altı 
ekonomisi olarak Nijerya’nın 
sunduğu ihracat fırsatlarını 
anlattı. Akgül, hafif sanayi 
sektörü olarak bilinen genel 
üretim sektörlerini kapsayan 
alanın Afrika’daki en büyük 
sanayi üretimi sektörü olarak 
bilindiğini ve 10,3 milyar dolarlık 
ithalat hacmi bulunduğunu 
anlattı.

Nijerya, yaklaşık 400 milyar Dolar 
Gayrisafi Yurtiçi Hasılatı ile Afrika’nın 
en büyük ekonomisini, aynı zamanda 
200 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın en 
büyük pazarını oluşturuyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 
(OPEC) üyesi olan Nijerya, hâlihazırda 
dünyanın 8. büyük rezervine sahip. 
Nijerya dünyanın 9. büyük doğalgaz 
rezervine de sahip. Ülke Sahraaltı 
Afrika’daki tek doğalgaz ihracatçısı. 
Nijerya ekonomisinin iki temel özelliği 
devlet ağırlıklı olması ve ihracatının 
büyük bir yüzdesinin ham petrol ve 
doğalgaza dayanması.

Nijerya, Afrika Birliği üyesi 44 ülke 
tarafından 21 Mart 2018 tarihinde im-
zalanan Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi 
Anlaşması’na kendi sanayileşmesini ve 
pazarını korumak amacıyla ilk aşama-
da dahil olmadı. Ancak, daha sonra 
Hükümetin halihazırda devam eden 
müzakere sürecinin içinde bulunmayı 
tercih etmesiyle, 7-8 Temmuz 2019'da 
Nijer'in başkenti Niamey'de gerçek-
leşen 12. Olağanüstü Afrika Birliği 
Zirvesi'nde sözkonusu Anlaşmaya taraf 
oldu.

IMF verilerine göre Nijerya ekonomisi 
2019 yılında yüzde 2,2 büyüdü.

Kaynak: www.mfa.gov.tr
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Karar ile ihtisas serbest bölgelerin-
de döviz kazandırıcı hizmet sek-
törleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek 

teknolojili, katma değeri yüksek mal üre-
tenler ve bölge işleticilerinin faaliyetleri-
ne ilişkin giderler desteklenecek.

Destek kapsamında ihtisas serbest böl-
gelerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 
kişilerin bu alandaki faaliyetleri için istih-
dam ettikleri nitelikli en fazla 10 persone-
lin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında 
desteklenecek. Destek, personel başına 
yıllık en fazla 15 bin ABD dolarına kadar 
verilecek. 

İhtisas serbest bölgelerde kiralanan 
arazi ve binaların kira harcamaları da yüz-
de 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin 
ABD doları desteklenecek. Personel ve 
kira destek süreleri ayrı ayrı olmak üzere 
en fazla 5 yıl sağlanacak.

Bölge işleticileri de destekten yarar-
landırılacak. Bu kapsamda yatırım safha-

sında taahhüt edilen sabit yatırım tutarı-
nın yüzde 50’sini geçememek kaydıyla 
bir defa da bir defa da kullanılan azami 
10 yıl vadeli 10 milyon ABD dolarına ka-
dar olan yatırım kredilerinin faiz veya kar 
payı giderleri yüzde 50 oranında destek-
lenecek. 

Bölgede faaliyet gösteren fi rmaların 
Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji 
içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşü 
alınacak. 

Tek durak hizmet sunumu
T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yo-
ğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet 
üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik 
İhtisas Serbest Bölgesi modelini hayata 
geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin Ar-Ge yoğun, yüksek tek-
noloji ve katma değerli ihracat hedefl erine 
katkı sağlayacak fi rmalara kira, nitelikli 
istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, 
kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok 
vergi istisnası sunacaklarını ifade eden 
Pekcan, şunları kaydetti: “İhtisas serbest 
bölgelerinde sağlanacak teşvik ve destek-
lerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, 
uygun altyapı ve lojistik avantajları ile 
birlikte uluslararası yatırımcıları çekme-
de önemli katkı sağlamasını hedefl iyo-
ruz. Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak 
hizmet sunumu imkanları ile donatılacak 
ihtisas serbest bölgelerimizin hedefl ediği 
ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirle-
dik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest 
Bölgesi'ni kurduk. Ülkemizde hizmet 
sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun 
geliştirme boyutuyla önemli bir ivme ka-
zandığı şu günlerde, sektörde oluşan di-
namizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli 
ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz."

Resmi Gazete'de yayımlanan 
Pazara Girişte Dijital Faaliyet-
lerin Desteklenmesi Hakkında 

Cumhurbaşkanı Kararıyla fi rmaların 
e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal tica-
ret heyetleri, sanal fuarlara katılımı ve 
sanal fuar düzenlenmesi destek kapsa-
mına alındı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, des-
tek kararına ilişkin detayları paylaştı. 
Covid-19 pandemisiyle iş yapma pra-
tiklerindeki radikal değişikliğe dikkat 
çeken Pekcan, dijitalleşmenin önem 
kazandığı bu dönemde ihracata yönelik 
dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni 
bir destek mekanizması geliştirdikleri-
ni vurguladı.

Sanal fuara yüzde 50 destek
Bakan Pekcan, karara ilişkin şu bil-

gileri verdi: “Kararla fi rmalarımızın 
e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal 
ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katı-
lımını, sanal fuar düzenlenmesini des-
tek kapsamına alıyoruz. Bu çerçevede 
fi rmalarımızı e-ihracata özendirmek 
amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik gi-
derlerini 2020 yılı için yüzde 80, takip 
eden yıllarda yüzde 60 oranında des-
tekleyeceğiz. Sanal ticaret heyetleri ve 
sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı 
temsil eden çatı örgütlerin yapacakları 
masrafl ar ve sanal fuar organizasyonları 
giderleri de yüzde 50 oranında destek-
lenecek. Bakanlık olarak fi rmalarımı-
zın yeni ticaret dinamiklerine uyumlu 
olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi 
şekilde faydalanmalarını sağlamaya ve 

yurt dışı pazarlara giriş faaliyetlerine 
destek olmaya devam edeceğiz.

Destek tavanları 8 bin lira ile 100 
bin dolar arasında değişiyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cum-
hurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye’de 
sınai veya ticari faaliyette bulunan şir-
ketler ile iş birliği kuruluşlarının pazara 
giriş ve pazarlamaya yönelik dijital fa-
aliyetlerine ilişkin giderlerinin Destek-
leme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşı-
lanması amaçlanıyor. 

Şirketlerin genelgede düzenlenen 
şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan 
e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin 
giderler yüzde 60 oranında ve e-ticaret 
sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar 
desteklenecek. Şirketler, bu destek-
ten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve 
e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl 
yararlanabilecek. Söz konusu destek 
oranı bu yıl yüzde 80 olacak.

Bakanlık koordinasyonunda iş bir-
liği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ti-
caret heyeti faaliyetlerine ilişkin gider-
ler yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin 
dolara kadar desteklenecek.

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 
uygun görülen uluslararası niteliği haiz 
sanal fuarlara katılımcıların iştirak et-
melerini sağlamak üzere iş birliği ku-
ruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara 
katılım organizasyonlarına, genelgede 
belirtilen giderler yüzde 50 ve faaliyet 
başına 50 bin dolara kadar desteklene-
rek katkı sağlanacak.

Ayrıca, iş birliği kuruluşlarınca dü-
zenlenen sanal fuar organizasyonlarına 
dair genelgede belirtilen giderler için 
yüzde 50 oranında, faaliyet başına 100 
bin dolara kadar destek verilecek.

Pazara Girişte Dijital 
Faaliyetlerin Desteklenmesi 
Hakkında Cumhurbaşkanı 
Kararı ile firmaların e-ticaret 
sitelerine üyelikleri, sanal 
ticaret heyetleri, sanal 
fuarlara katılımı ve sanal 
fuarların düzenlenmesi 
destek kapsamına alındı. 
Destek limitleri 8 bin TL 
ile 100 bin dolar arasında 
değişiyor. 

Dijital ihracat 
faaliyetlerine 100 bin 
dolara kadar destek

Ar-Ge ve 
teknoloji üretimi 
serbest bölge 
modeliyle 
desteklenecek
İhtisas Serbest Bölgelerine 
Sağlanacak Destekler 
Hakkındaki 2635 sayılı 
Cumhurbaşkanı kararı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. T.C. Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji 
içeriği yoğun, yüksek katma 
değerli mal ve hizmet üretimi 
ve ihracatını artırmaya yönelik 
İhtisas Serbest Bölgesi 
modelini hayata geçirdiklerini 
belirtti.
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Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, Ankara Kent 
Konseyi Başkanı Halil İbrahim 

Yılmaz ve belediye yöneticileri, OSTİM 
Teknik Üniversitesini ziyaret etti. 

Başkan Yavaş, OSTİM’le birlikte ya-
pılabilecek projeler konusunda OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Tek-
nik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başka-
nı Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve 
OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı 
ile iş birlikleri konusunda görüş alış veri-
şinde bulundu. 

Yavaş, ziyaretinin devamında OSTİM 
Teknik Üniversitesinin laboratuvarların-
da, öğretim görevlileri tarafından eğitim 
imkanları konusunda bilgilendirildi. 

Yerli şartı mutlaka koyulacak
Belediye olarak OSTİM’i destekledik-

lerini kaydeden Yavaş, bölge fi rmaları ve 
kümelenmelerin kabiliyet ve yeterlilik-
lerine işaret ederek, “Metro ön yeterlilik 
ihalesine yerli fi rma şartı koyduk. Projesi 
yapılacak, proje yapıldıktan sonra da ya-
pım aşamasına geldiği zaman da mutlaka 
yerlilik şartı koyacağız. Çünkü OSTİM 
bunu başarabilecek kapasitede bir yer.” 
görüşünü aktardı. 

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) 
kent ekonomisi için önemine dikkat çeken 
Mansur Yavaş, belediye olarak OSB’lerin 
ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamaya 
devam edeceklerini, istihdam taleplerinin 
karşılanmasında da OSB’lerle birlikte ha-
reket ettiklerini kaydetti.

Metronun tamamını yapan firmalar 
var

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve 

OSTİM Teknik Üni-
versitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Or-
han Aydın, yaklaşık 
10 yıl önce rahmet-
li Prof. Dr. Sedat 
Çelikdoğan’ın öncü-
lüğündeki proje ile 
Ankara metrosunun 
200’den fazla parça-
sını yerlileştirdikleri-
ni anlattı.

Kaza yapan iki metro vagonunun ona-
rım ve bakımının da OSTİM’de yapıldı-
ğını anımsatan Aydın, “Ankara metrosu 
yerli olsun diye mücadele vermiştik. Tabi 
işi Çinli fi rma aldı. Yine de yüzde 51’ini 
yerli yapmak için şart konuldu. Şimdi bu 
51’ler yüzde 70-80’lere çıktı. Metronun 
tamamını yapan yerli ve milli markaları-
mız bile çıktı.” dedi.

Belediyelerin ihtiyaçlarını karşıla-
ma noktasında, Ankara’nın, üniversite, 
sanayi, teknopark ekosistemine dikkat 
çeken Orhan Aydın, “Ankara’da yarar-
lanılabilecek inanılmaz bir potansiyel 
var. Türkiye’nin en entelektüel kapasitesi 
Ankara’da. Ama bunu koordine edecek 
bir mekanizmaya ihtiyaç var.” önerisini 
dile getirdi.

“Ankara şirketlerinin dünyaya 
açılmasının öncüsü olun”

OSTİM Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Yülek, Ankara’nın 
bir sanayi şehri olduğunu 
vurguladı. Yülek, “Beledi-
ye başkanı olarak getirilen 
yerlilik şartını takip etme-
niz çok önemli. Çünkü An-
kara şirketlerinin dünyaya 

açılmasının öncüsü olacaksınız inşallah. 
Ankara sanayisinin dünya sanayisi haline 
gelmesi, sizin önderliğinizde olması la-
zım. Her belediye başkanımız için de bu 
geçerli.” mesajını verdi.

Yerli ürün tercihinin ülke ekonomisi-
ne katkılarına ve sosyal hayata etkilerine 
işaret eden Murat Yülek, “Bizim vergi-
lerimizle belediyemizin satın alacağı; 
bizim burada yapabildiğimiz bir metro 
aracı, yurt dışında üretilirse bizim çocuk-
larımız işsiz kalır. Bu bölgedeki 200 bin 
mavi ve beyaz yakalı insan belediyemizin 
bu hizmetlerinden çok istifade edebilir.” 
görüşünü paylaştı. 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Metro 
ön yeterlilik ihalesine yerli firma 
şartı koyduk. Projesi yapılacak, 
proje yapıldıktan sonra da 
yapım aşamasına geldiği 
zaman da mutlaka yerlilik şartı 
koyacağız. Çünkü OSTİM bunu 
başarabilecek kapasitede bir 
yer.” dedi.

Yerli metro aracında
OSTİM’e güven tam OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve 

OSTİM Teknik Üniversitesi Müte-
velli Heyet Başkanı Orhan Aydın, OSTİM 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Yülek, OSTİM OSB Bölge Müdü-
rü Adem Arıcı, Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. 
Başkan Yavaş, üreticilere ve üniversitelere 
desteklerinin devam edeceğini söyledi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve 
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevel-
li Heyet Başkanı Orhan Aydın, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ile OSTİM OSB 
ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında-
ki kurumsal iş birliklerinin görüşüldüğü 
ziyarette, OSTİM’e yapılan belediye hiz-
metlerinden dolayı Başkan Mansur Yavaş 
ve Belediye çalışanlarına teşekkür etti.

OSTİM ekosisteminin ve fi rmalarının, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi projelerine 
katkı sağlamaya hazır olduğunu bildiren 
Aydın, “Ankara’da raylı sistemler baş-
ta olmak üzere pek çok sanayi kolunda 
önemli bir ekosistem var. Anadolu Raylı 
Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sektö-
rel yatırımlarına yerli ve milli takımlarıyla 
destek verebilir. OSTİM, OSTİM Teknik 
Üniversitesi, kümelenmelerimiz ve her 
biri alanında uzman ve nitelikli fi rmaları-
mız Büyükşehir Belediyemiz’e bilgi, tasa-
rım ve üretimlerini aktarabilir.” dedi.

Orhan Aydın, Başkan Yavaş’ı OSTİM 
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 
(OSSA)tarafından 13-15 Ekim 2020 ta-

rihleri arasında, beşincisi, Hacettepe Üni-
versitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek Uluslararası Savunma 
ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri’ne (ICDDA) ve OSTİM’e davet 
etti. 

OSTiMTech’ten kentsel çözümler
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Murat Yülek, kurumun, sana-
yinin içinde, üretimle yan yana olduğu-
nu vurgulayarak hayata dokunan yönüne 
temas etti. Yülek, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bü-
rokratlarını üniversite ve fi rmalarda ağır-
lamak istediklerini belirtti. Akademik 
kadrolarıyla çok sayıda proje ürettiklerini, 
bu kapsamda kentsel çözümler noktasında 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne katkı 
verebileceklerini dile getiren Murat Yü-
lek, “Belediyemizin ihtiyaçlarına yönelik 
projelerde iş birliği yapabiliriz. Sizleri 
OSTİM’e, okulumuza davet ediyoruz. Fir-
malarımızın yeteneklerini yakında görme-
nizi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş da OSTİM’de altyapı ve 
asfalt faaliyetlerine temas etti. Bilimsel ça-
lışmaları, hizmetlerine yansıtmak istedik-
lerinin mesajını veren Yavaş, OSTİM’e, 
üreticilere ve üniversitelere desteklerinin 
devam edeceğini söyledi. Mansur Yavaş 
ayrıca ICDDA etkinliğine de katılmaktan 
memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.

Üreticilere destek sürecek

Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş, 13 Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (OSB) yöneticileriyle bir 
araya geldi. Ankara’da yatırımlara ve 
iş gücüne katılımın artmasını sağlayan 
projelere öncelik vermek istediklerini 
kaydeden Yavaş, “Sanayicilerimizle or-
tak projelere imza atmayı arzuluyoruz.” 
dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş, belediye bürokratla-
rıyla birlikte Başkent genelinde faaliyet 
gösteren 13 OSB’nin yöneticisiyle bir 
araya geldi. Görüşmeye; Organize Sa-
nayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Seyit Ardıç, OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat 
Yülek, 1. OSB Başkanı Mehmet Niyazi 
Akdaş, 2. ve 3. OSB Başkan Vekili Mete 
Çağlayan, Ankara İvedik, Anadolu, An-
kara Dökümcüler, Çubuk Hayvancılık 
İhtisas, Başkent, Elmadağ Mobilyacılar 
İhtisas OSB başkanları da katıldı.

Toplantıda, Ankara’da istihdamın 
geliştirilmesi, sanayi üretiminin artırıl-
ması ve OSB'lerle ilgili talepler masaya 
yatırıldı.

Sanayicilerin taleplerini dinleyen ve 
her türlü desteği sağlayacaklarını belir-
ten Başkan Yavaş, Başkent sanayisinin 
gelişmesi ve istihdamın artması için iş 
birliğine hazır olduklarının altını çize-
rek, “Ankara’da yatırımlara ve iş gücüne 
katılımın artmasını sağlayan projelere 
öncelik vermek istiyoruz. Sanayicileri-
mizle ortak projelere imza atmayı arzu-
luyoruz.” dedi. 

Asfalt seferberliği
Pandemi sürecinde uygulanan sokağa 

çıkma yasaklarında Başkent'te önemli 
bir asfalt seferberliği başlattıklarını an-
latan Başkan Yavaş, şu değerlendirme-
lerde bulundu: “OSTİM, İvedik ve Si-
teler gibi noktalara büyük ölçüde asfalt 
serildi. Gelirlerimizde yüzde 70'e yakın 
düşme var. Buna karşılık enerjide, elekt-
rikte bize hiçbir erteleme yapılmadı. Be-
lediyenin gelirleri azaldı ama giderlerini 
hiç durdurmadılar. Tüm bunlara rağmen 
asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Büyükşehir OSB’lere 
ortak proje çağrısı yaptı
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OSSA, 250’den fazla üyesiyle 
Türkiye’nin savunma ve havacı-
lık alanındaki ihtiyaçlarının yerli 

ve milli olarak karşılanması hedefiyle ça-
lışmalarını sürdürüyor.

Üyelerinin ihracatını artırmak için pek 
çok projeye imza atan OSSA, yurt dışın-
daki payını artırma yolunda Türkiye’nin 
ihracatına da katkı veriyor.

OSSA’nın bu yöndeki etkinliklerinin 
başında; 2 yılda bir düzenlenen, Savun-
ma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri (ICDDA) geliyor. ICDDA ile 
sektörde dünyanın önde gelen kamu ve 
özel sektör firmalarının karar alıcıları 
KOBİ’lerle buluşuyor. 

Küresel etkinliklere de katılan OSSA, 
burada hedef pazar temsilcilerine üyeleri-
nin kabiliyetlerini tanıtıyor. 

Küme, ihracatı artırma çalışmaların-
dan biri olan, T.C. Ticaret Bakanlığı ta-
rafından desteklenen ve büyük faydalar 
sağlayan URGE projelerinde de önemli 
kazanımlar elde ediyor. Son olarak 3.’sü 
tamamlanan projede 63 ülke yeni ülke ih-
racat pazarına ekledi. üyelerine kazandır-
dığı kabiliyet ve artırdığı ihracat rakamla-
rı ile tamamladı.

İhracat pazarına 63 ülke eklendi
OSSA, son projede;  katılımcı firma-

larına kalite yönetim ile ERP sistemleri 
konularında eğitim ve danışmanlıklar al-
dırarak global ölçekte taleplere karşılık 
verebilecek seviyeye ulaşmalarını sağladı.

Projede yer alan 22 firmada toplamda 
866 kişi istihdam artışı kaydedildi. 3 fir-

manın ilk kez ihracata başladığı proje ile 
11 firma aktif ihracat gerçekleştirdi. Hali 
hazırda ihracat yapan firmaların ihracat 
pazarına 63 yeni ülke eklendi.

Firmaların proje öncesi 3 yılın yıllık 
ortalama ihracat rakamı ile proje sonrası 
5 yılın yıllık ortalama ihracat rakamı kar-
şılaştırıldığında, yıllık ortalama 15 Mil-
yon TL’lik bir artış gerçekleşti.

Proje tamamlandığında henüz ihracata 
başlamasa da, hedef ülke pazarlarındaki 
firmalarla gizlilik sözleşmeleri imzalaya-
rak, teklif verme sürecine başlayan firma-
lar da var.  

Proje öncesi ve proje sırasında ger-
çekleşen istihdam oranındaki yüzde 
62,5, pazar sayısındaki yüzde 317 ve ih-
racat özelinde yüzde 77 oranındaki artış 

OSSA’nın üyeleriyle birlikte devlet des-
teklerini etkin kullanarak ekonomiye sağ-
ladığı katkıyı gösteriyor. 

OSSA ve üyelerinin yoğun çabalarıyla 
elde edilen nitelik kazanımları ile hava-
cılık sektöründe de ithal ikamenin önüne 
geçilerek yerli ve milli projelere de bü-
yük katkılar sağlandı. 

Sektörel bazda nitelikli KOBİ sayısı-
nın artması ve istikrarın sürdürülmesi için 
faaliyetlerini sürdüren OSSA, ‘Birlikte 
daha güçlüyüz’ sloganı ile hareket ederek 
kaliteden ödün vermeden çalışıyor.

4. ve 5. URGE projesi devam eden 
OSSA’nın, daha önceki iki projesi dö-
nemin Ekonomi Bakanlığı tarafından İyi 
Uygulama Örneği ile ödüllendirildi.

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA), 
üyelerinin ihracatını artırma 
çalışmalarından biri olan T.C. 
Ticaret Bakanlığı tarafından 
desteklenen 3. URGE Projesini 
tamamladı. Projenin dikkat 
çeken kazanımlarından biri 
firmaların 63 yeni ülkeyle 
ihracatlarını genişlemesi oldu. 

OSSA üyelerine ihracatta 63 ülke kazandırdı

2018 yılın-
dan beri Savun-
ma Teknolojile-
ri Mühendislik 
ve Ticaret A.Ş. 
(STM) Genel 
Müdürlük gö-
revini yürüten 
Murat İkinci, 
Roketsan Genel 
Müdürlüğü’ne 
getirildi.

Roketsan A.Ş.’nin kurulduğu 1988 
yılından itibaren, şirket için mihenk 
taşı olan birçok başarılı çalışmada yer 
alan ve 2012 yılında Genel Müdürlük 
görevini üstlenerek, Roketsan’ın ge-
lişimine büyük katkı sağlayan Selçuk 
Yaşar emekli oldu.

Roketsan A.Ş. Genel 
Müdürlüğü’ne 2008’den beri 
STM’de üst düzey yöneticilik yapan, 
2018’den bu yana ise STM Genel 
Müdürlüğü’nü başarı ile yürüten Mu-
rat İkinci getirildi. 

İkinci, 20 senedir savunma sanayii 
alanında önemli çalışmalar yürüttü, 
NATO projeleri de dâhil olmak üzere 
birçok üst düzey savunma projesinin 
tamamlanmasında kritik görevler üst-
lendi.

OSTİM olarak, yetenek ve ka-
biliyetlerini OSTİM ekosistemine 
taşıyarak, Ostim Teknopark’ta Milli 
Teknoloji Hamlesi’ne özgün proje-
ler üreten STM’de başarılı hizmetler 
gerçekleştiren Murat İkinci’ye Ro-
ketsan A.Ş. Genel Müdürlüğü göre-
vinde başarılar diliyoruz. 

Roketsan’da 
bayrağı Murat 
İkinci devraldı

2 0 2 0 / 1 5 2 
sayılı Cum-
hurbaşkanlığı 
Kararıyla, Tür-
kiye Bilimsel 
ve Teknolojik 
Araştırma Ku-
rumu (TÜBİ-
TAK) Başkan 
Y a r d ı m c ı l ı ğ ı 
görevine atanan 
Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’i tebrik 
ediyor, görevinde başarılar diliyoruz. 

Prof. Dr. Ahmet 
Yozgatlıgil 
TÜBİTAK Başkan 
Yardımcılığına atandı
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OSSA tarafından iki yılda bir dü-
zenlenen ICDDA; savunma, 
havacılık ve uzay sektöründe 

Türkiye’nin önemli uluslararası organi-
zasyonlarından. Etkinlik, katılımcı fi rma 
sayısı başına gerçekleşen kayıtlı ikili iş 
görüşmesi sayısında 21,92’lik bir oranla, 
dünyanın sayılı etkinliklerinden biri olma 
özelliğini de taşıyor.

COVID-19 sürecinde ulusal ve ulus-
lararası pek çok etkinlik iptal edilirken 
OSSA, ICDDA 2020 için üst düzey ted-
birlerin yanı sıra, Türkiye’ye gelemeye-
cek katılımcıların da sanal ortamda ikili 
iş görüşmesi yapabileceği ve panellere 
katılabileceği hibrit formatı geliştirdi. 

Sektörün dinamik ortamında, doğru 
kişilerle tanışılarak, yeni iş birliklerinin 
başlatılması özelliğiyle tüm dünyada ana 
yükleniciler tarafından ilgi gösterilen 
ICDDA, 13-15 Ekim 2020’de Ankara 
Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde 
kapılarını açacak. 

ICDDA 2020, tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de etkisi görülen CO-
VID-19 sürecinde azalan üretim ve iş 
gücünü tekrar canlandırmak adına KO-
Bİ’leri, ana sanayi fi rmaları ve kurum/
kuruluşlarını, yabancı fi rma ve kurumlar 
ile bir araya getirerek Türkiye ekonomi-
sine ve sektörel kalkınmaya katkıda bu-
lunacak.

Sanal ortamda panellere katılım 
Bu yıl da zengin konu içeriği ile dü-

zenlenecek etkinlikte; sivil havacılık, 
kara-deniz-hava sistemleri, anayurt gü-
venliği teknolojileri ve tedarik zincirinin 
geliştirilmesi gibi konularda, deneyimli 
moderatörler eşliğinde paneller düzenle-
necek. 

Paneller, birçok ülkenin Türkiye’deki 
askeri, savunma ve ticari ataşeleri, kamu 
görevlileri, son kullanıcılar ile yurtiçi ve 
yurtdışından fi rmaların temsilcilerinin de 
aralarında bulunduğu, 2.000’in üzerin-
de kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 
Ayrıca etkinliğe yüz yüze katılım sağ-
layamayan yurtdışı katılımcılar da sanal 

ortamda panellere katkı sağlayacak. Pa-
nellerde, sektörle ilgili yenilikler ele alı-
nacak, karşılaşılan problemler ve çözüm-
leri tartışılacak.

Etkinliğe katılmak isteyen ancak sal-
gın sebebi ile uçuşları konusunda sıkıntı 
yaşayan satın alımcılar ve tedarik zinci-
ri yöneticileri Sanal Eşleştirme ve B2B 
Toplantı platformu sayesinde ICDDA 
katılımcıları ile önceden randevulaşarak 
dijital toplantılar organize etme şansları 
olacak.

Böylece pandemi sebebiyle seyahat 
edemeyen satın alımcılar da ICDDA’e 
katılmaları  sağlanarak, iş birliği ve ihra-
cat çalışmalarına beklenenin daha üzerin-
de bir katkı sağlanacak.

2018’de 5.700 iş görüşmesi ile 
tamamlandı

Dördüncüsü, 23-25 Ekim 2018 tarih-
leri arasında düzenlenen ve 2000’in üze-
rinde katılımcının yer aldığı ICDDA’de 
60 ülkeden, 260 fi rma ve kurum katıldı 
5.700 kayıtlı ikili iş görüşmesi gerçekleş-
tirildi.

Etkinliğin başlıca katılımcıları arasın-
da; Airbus, Azerbaycan Savunma Sanayi 
Bakanlığı, BAE Systems, Birleşik Arap 
Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri, Boeing, 
Brezilya Hava Kuvvetleri, CERN, Das-
sault Systems, International Group for 
Security and Safety (IGSS) Kuveyt, Ko-
rea Aerospace Industries, Leonardo, Ka-
tar Silahlı Kuvvetleri, Lockheed Martin, 
MBDA, Mexico Femia, NATO/NSPA, 
Navantia, Pakistan Hava Kuvvetleri, 
PTC, Rolls Royce, Sikorsky, Stelia, Uk-
roboronprom, Thales ve Thyssenkrupp 
gibi birçok uluslararası kurum ve fi rma 

katılmıştı. Bunun yanı sıra yurt içinden 
de Aselsan, Baykar, BMC, FNSS, Ha-
velsan, Kale Havacılık, Makina ve Kim-
ya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Otokar, 
Roketsan, STM, TEI, THY Teknik, Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii gibi ana yük-
leniciler, yer almıştı. 

AFAD, Ankara Kalkınma Ajansı, Millî 
Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabri-
kalar Genel Müdürlüğü, MSB Tersaneler 
Genel Müdürlüğü, Ankara Sanayi Odası, 
Ankara Ticaret Odası, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK), Devlet Mal-
zeme Ofi si, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
KOSGEB, Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği, TOBB, TÜBİTAK, 
SaSaD da etkinlikte yer alan yurt içi ku-
rumlardan.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek 
ICDDA’e dünyadan ve Türkiye’den sek-
törün önde gelen birçok fi rması ve kuru-
luşu ön katılım teyidi verdi. Yurtdışından 

katılacak yetkililerin büyük çoğunluğu 
yüz yüze toplantılar gerçekleştirmeyi 
tercih ettiklerini bildirdi. Uçuşlarını ayar-
layamayacak olan katılımcılar ise sanal 
olarak toplantılara katılmak istiyor.

ICDDA sağladığı başarılarla, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) tarafından 2014 yı-
lında, Savunma Sanayii Özel Ödülüne; 
2017 yılında ise Savunma Sanayii Tanı-
tımı Özel Ödülüne layık görüldü.

Tüm tedbirler alındı
ICDDA’e yüz yüze katılım sağlayacak 

fi rma ve kurumların yetkilileri, paydaşlar 
ve yabancı misafi rler için, T.C. Sağlık Ba-
kanlığı tarafından gerekli görülen tüm ted-
birler alınarak etkinliğin sağlıklı ve verimli 
bir şekilde geçirilmesi adına çalışmalar hız-
la devam ediyor.

ICDDA hakkında detaylı bilgi 
www.icdda.com.tr adresinde.

Savunma ve havacılığın 
ilk hibrit etkinliği olacak

OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA), iki yılda 
bir düzenlediği uluslararası 
etkinliği, Savunma ve 
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği 
Günleri’nin (ICDDA) beşincisi 
13-15 Ekim 2020’de Ankara’da 
hem yüz yüze hem de sanal 
ortamda ikili iş görüşmeleri ile 
gerçekleştirilecek. ICDDA bu 
formatıyla, savunma, havacılık 
ve uzay sektörünün Türkiye’deki 
ilk hibrit etkinliği olacak.

23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında dördüncü kez gerçekleştirilen etkinliğe; 60 ülkeden, 260 
firma ve kurum katılmıştı. Dev organizasyonda; 2.000’in üzerinde katılımcı yer almış, 5.700 
kayıtlı ikili iş görüşmesine imza atılmıştı.
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2013 yılında dönemin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım tarafından tanıtılan 

Milli Tren Projesi’nde, fabrika testleri 
aşamasına gelindi. 

TÜVASAŞ’ın liderliğinde yürütülen 
Milli Elektrikli Tren Projesi’nde Anado-
lu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS) üyesi; Ilgaz, Yazkar, Özbir, Ya-
vuzlar, Alpin, Hüroğlu, Öztiryaki, Railtur 
da kritik komponentlerin yerlileştirilmesi 
ve millileştirilmesini sağladı. 

Yoğun bir tasarım ve üretim sürecinin 
ardından yüzde 60 yerlilikle üretilen tren 
setlerinin fabrika testleri törenler başla-
dı. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, TÜVASAŞ Yö-
netim Kurulu Başkan Prof. Dr. İlhan Ko-
caarslan, TCDD Genel Müdürü ve ARUS 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uy-
gun, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, ARUS Koordinatörü Dr. İl-
hami Pektaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Küresel marka hedefi
TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, TÜVASAŞ’ın 
Milli Elektrikli Tren setini üreterek, sek-
törde yolcu taşıyan her türlü demiryolu 
aracının tasarımını ve üretimini yapabile-
ceğini ispat ettiğini vurguladı.

Tren setleriyle ilgili teknik bilgiler 
veren Kocaarslan, “Milli trenimiz, tasa-
rımıyla, üretimiyle, yol testleriyle, so-
nuna kadar her aşaması Avrupa Birliği 
standartlarına göre denetlenmekte ve 
doğrulanmakta. Araçlarımız, alüminyum 
gövdeli. Tren setlerimizin işletme hızı 
160 km. bu setlerimizi; üçlü, dörtlü, beşli, 
altılı araçlar olarak konfigüre edebiliyo-
ruz. Ayrıca kullanılacağı yere göre 5+5 
iki tane seti birleştirip çalıştırabiliyoruz. 

5 araçlı tren seti 324 yolcu kapasitesi-
ne sahip. Bunun iki tanesi engelli yolcular 
içindir. Tren setimizin enerji tüketimi km 
başına 6 kw/saat. Benzer tren setlerine 
göre yüzde 20 daha az enerji harcamak-
tadır. Öncelikle seyir emniyeti olup, yol-
cu memnuniyeti ve konforu üst düzeyde. 
Araçlarımızda tam otomatik iklimlendir-
me sistemleri, yolcu bilgilendirme sis-
temleri, internet erişimi bulunmaktadır.” 
dedi.

Yerliye pozitif ayrımcılık
Projede, yerli ve milli sanayinin katkı-

larına işaret eden İlhan Kocaarslan, “TÜ-
VASAŞ olarak milli elektrikli tren seti 
projemizde kullanılan, komponentlerin 
teminlerinde yerli firmalarımızın lehine 
pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Yabancı 
ülkelerden de mutlaka yerli katkısı istene-
rek, o ürünlerin de yerlileştirilmesi teşvik 
edilmiştir.” dedi.

Bu sayede prototip araçlarda yerlilik 
ve millilik oranının yüzde 60 olduğunu 
dile getiren Kocaarslan, seri üretim araç-
larda bu oranın yüzde 80 olacağını belirt-
ti.

Yerlileştirme sürecinde ASELSAN’ın 
rolüne dikkat çeken İlhan Kocaars-
lan, ARUS üyelerinin de olduğu yer-
li tedarikçilerle ilgili şunları söyledi: 
“TÜVASAŞ’ın liderliğinde, taşın altına 
elini koymaktan çekinmeyen; Dirinler, 
Ilgaz, Yazkar, Alnal, Özbir, Yavuzlar, 
Dimsa, Canray, Alpin, Hüroğlu, Gramer, 
Öztiryaki, Baykal, Railtur  gibi birçok 
yerli ve milli firmalarımızla çalışılmış 
ve bu sayede birçok komponentin yerli-
leştirilmesi millileştirilmesi sağlanmıştır. 
Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyo-
rum.”

Milli üretim için iş birliği
TCDD Genel Müdürü ve ARUS Yö-

netim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, 
elektrikli milli tren setlerinin yerli ve mil-
li kaynaklarla üretildiğine vurgu yaptı. 

Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyada 
demiryolu standartlarını belirleyen ülke-
ler arasında yerini aldığını dile getiren 
Uygun, “Yüzde yüz milli üretimi destek-
lemek amacıyla, kamu, üniversite, sanayi 
iş birliklerine önem veriyoruz.” dedi.

Yüzde 80 yerlilik mümkün
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-

tafa Varank, milli elektrikli trenin, 
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi yo-
lunda kat ettiği mesafenin bir nişanesi 
olduğunu söyledi.

M u s t a f a 
Varank, Tre-
nin beyni ola-
rak tabir edebi-
leceğimiz cer 
sistemi, kont-
rol sistemi ve 
izleme sistemi 
ASLESAN’la 
birlikte ger-
çekleştirildi. 
Böylelikle ilk 

defa kritik bir alt sistem, donanım, yazı-
lım ve algoritma içeriği ile birlikte yerli 
sanayimiz tarafından üretilmiş oldu. İk-
limlendirme sistemlerinden boji şasele-
rine, iç giydirme ve aydınlatma sistemle-
rinden vakum tuvalet sistemlerine kadar 
30’un üzerindeki bileşen yerli firmaları-
mız tarafından tedarik edildi. Bu sayede 
protoripte yüzde 60 yerlilik oranına ka-
vuşmuş oldu. İnşallah seri üretimle birlik-
te bu oranı yüzde 80’ler oranına çıkarmak 
mümkün.” dedi.

Belediyeler ve kamu kurumları elini 
taşın altına koymak zorunda

Raylı sistemler sektöründeki potansi-
yele dikkat çeken Bakan Varank, “Gele-
cek 10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar 

Avroluk harcama yapacağız. Bu rakamsal 
olarak oluşturacağı etki açısından çok 
önemli bir ölçek. Dolayısıyla önümüzde 
raylı sistemler sektörünü geliştirmek için 
asla kaçırılmaması gereken ve dolayısıyla 
bize oldukça büyük sorumluluklar yük-
leyen bir dönem var. Bunu en iyi şekilde 
değerlendirmemiz gerekiyor. Bu alanda 
atacağımız somut adımlar sanayileşme 
hedeflerimize ve milli teknoloji hamle-
mize doğrudan etki edecek. Belediyeler, 
kamu kurumları ve özel sektör eş güdüm 
halinde Türkiye’yi raylı sistemler konu-
sunda global bir oyuncu yapmak için elle-
rini taşın altına koymak zorunda. Burada 
her birimize görevler düşüyor.” değerlen-
dirmesini yaptı. 

Milli elektrikli tren raylara indi
Türkiye Vagon Sanayi Anonim 
Şirketi (TÜVASAŞ) tarafından 
üretilen Milli Elektrikli Tren 
Seti’nin Fabrika Testleri 
Töreni, şirketin Sakarya, 
Adapazarı’ndaki fabrikasında 
düzenlendi. Prototip olarak 
üretilen setlerin yerlilik oranı 
yüzde 60. Milli elektrikli tren 
setleri seri üretime başladığında 
yüzde 80 yerlilikle üretilecek.

Yurt dışından araç 
teminine gerek kalmadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alan-
da olduğu gibi yerli ve milli demiryolu 
sanayinin gelişimi kapsamında da çok 
büyük mesafeler kaydettiklerini anlattı. 
Karaismailoğlu, "Tren setlerimizin 
fabrika testlerinin ardından yol testlerini 
de yapacağız. Bu yıl sonunda raylara 
indirilecek ve Allah'ın izniyle de kısa bir 
sürede yolcu taşımacılığına da başlaya-
cağız." bilgisini verdi.

Bu hamlenin Türkiye’nin ulaşım tekno-
lojileri ihracatına da güçlü katıları olaca-
ğını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, 
şu bilgileri verdi: “Saatte 160 kilometre 
hızındaki bu projenin tasarım çalışma-
larının tamamlanmasının ardından baş-
latılan 225 kilometrelik tren seti projesi 
2021 yılında raylara indirilecektir." 

Ülkenin artık hızlı ve yüksek hızlı 
trenlerini kendisi üretebilecek duruma 
geldiğini, bundan sonraki süreçte 
Türkiye'nin yurt dışından araç temin 
etmesine gerek kalmadığını belirten 
Karaismailoğlu, "İlk yerli ve milli elektrik-
li Tren setimizi ülkemize kazandırarak 
bu işten alnının akıyla çıkan TÜVASAŞ 
ailesini canı gönülden tebrik ediyor, ba-
şarılarının devamını temenni ediyorum. 
Bu güzide projede emek harcayan en 
alt kademesinden en üst kademesi-
ne, işçisinden mühendisine herkese 
teşekkür ediyorum. 18 yıldır dur durak 
bilmeden çalışan, bizlere önderlik eden 
ve bizleri yüreklendiren Sayın Cumhur-
başkanımıza buradan ayrıca bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Ulaştırma 
ve Altyapı Ba-
kanlığı olarak, 
göstermiş 
oldukları hedef-
lerimize odak-
lanarak ilerliyor 
ve bugün emin 
adımlarla ülke-
mizi geleceğe 
taşıyoruz." 
dedi.

Törene, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş da 
katıldı. 
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Ergene havzasında faaliyet gösteren 
endüstriyel tesislerin atık sularını 
arıtarak çevre kirliliğini önlemek ve 

insan sağlığını korumak üzere başlatılan 
Ergene Çevre Koruma Projesi’nde yerli ve 
milli tünel açma makinesi Lale kullanıldı.

Türk mühendislerinin tasarımıyla OSSA 
üyesi E-Berk tarafından Ankara’da üretilen 
Lale, 18 Eylül 2019 banttan indirildi, 12 
Kasım 2019’da kazı çalışmalarında kulla-
nılmaya başlandı.

Ergene Çevre Koruma Projesi’nin 
önemli aşamalarından biri olan derin deşarj 
hattı B tüneli kazı aşamasında ışık görün-
dü. Projenin önemi, Derin Deşarj Hattı B 
Tüneli Işık Göründü töreniyle kamuoyuyla 
paylaşıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan video konferans yöntemiyle 
katıldı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
ile E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür 
Savaş Özüdoğru, tünel alanından Cumhur-
başkanı Erdoğan’a çalışmalarla ilgili bilgi 
aktardı.

En büyük çevre projelerinden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Projenin Türkiye ve Avrupa’nın en büyük 
çevre projelerinden biri olduğunu belirtti.

Proje bittiğinde bin 300’ün üzerinde fab-
rikanın sisteme dâhil olacağını, bu yatırımla 
Ergene Nehri’nin su kalitesinin önemli öl-
çüde iyileştirileceğini ve suyun temiz ak-
masının sağlanacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sanayicile-
rimiz de arıtma tesisi işletmenin yükünden 
kurtulacak ve sadece üretime odaklanabi-
lecek. Hepsinden önemlisi Ergene hayata 
dönecek. Burada edindiğimiz tecrübe ve bi-
rikimi diğer havzalarda da kullanacağımıza 
inanıyorum.” dedi.

Her türlü takdirin üzerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Derin Deniz 

Deşarjı projesinin önemli ayağı olan tü-
nellerin yerli ve milli tünel açma makinesi 
“Lale” ile açıldığını, Türkiye’nin bu maki-
neyi üretebilen sekiz ülkeden biri olduğunu 
kaydederek çapı 3.25 metre, 12 bin parçalık 

bu devasa makinenin Türk mühendislerin-
ce tasarlanarak, Türk fi rmasınca üretildiği-
ni söyledi.

Sektörde TBM olarak ifade edilen bu 
makinenin yerli ve milli olarak üretilme-
sinin önemine vurgu yapan Erdoğan söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Dev tünel açma 
makinesini yerli ve milli olarak üretmiş ol-
mak, hakikaten bizler için her türlü takdirin 
üstünde bir başarıdır. Ben üretici fi rmamızı 
şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. 
Sadece ülkemiz için değil, inanıyorum ki 
dünyanın değişik ülkelerinde de bu TBM, 
artık kendisi için alıcı bulacaktır.”

Ar-Ge desteğiyle üretildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, derin deniz deşarjının deniz, kara 
boru ve tünel hatlarından oluştuğunu be-
lirtti. Varank, “46 kilometrelik kara boru 
hattı, B tüneli tamamlanmış durumda. A 
tünelinde de 775 metre kalacak. Denizin 
50 metre altında 4 buçuk kilometrelik bir 
hattımız da var. Ağustos ayında doğu hat-
tındaki OSB’lerin dünya standartlarında 
arıtılmış suları kara boru hatlarıyla denize 
deşarj edilecek.” dedi.

Yerli tünel kazma makinesi Lale’nin 
devletin Ar-Ge desteğiyle hayata geçtiğini 
vurgulayan Varank, “Bugün Türkiye’de 
ilk defa bir projeyi yerli makine ile bitirmiş 
oluyoruz. Bu bizler için büyük bir gurur.” 
diye konuştu.

Lale Silvan tünellerini de açacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-

mirli, bu proje ile sanayi kaynaklı atık su-
ların Ergene’ye değil arıtılarak Marmara 
Denizi’ne verileceğini kaydederek, “Bu 
proje sayesinde bu bereketli topraklardaki 
çevre kirliliği sona erecek. Ergene nehrimi-
zin su kalitesi ve rengi doğal haline döne-
cek.” dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin ilk tünel 
açma makinesi Lale’nin yakın zamanda 
ihalesi yapılan Silvan Tünellerinde de kul-
lanılacağını açıkladı.

ARUS, çevrimiçi olarak üyeleriyle 
sektör toplantısı düzenledi.  Top-

lantıya özel sektörden ve kamudan 
birçok temsilci katıldı. Küme üyeleri, 
görüş alışverişinde bulunarak sektörde 
güç birliğini sağlamaya yönelik atıla-
cak adımları belirtti. Ele alınan konular 
arasında fi rmaların kredilere ulaşmada-
ki sıkıntısı, belediyelerin yurtdışından 
kredi almasından dolayı ihalelere yerli 
katkı şartının eklenememesi, gündem-
deki ihalelere yerli katkı ve fi yat avanta-
jı maddelerinin eklenmesi, ihalelerdeki 
yerli pursantajlarının detaylandırılması 
yer aldı.

COSME EXXTRA (EXcellen-
ce EXchange and Teaming-up bet-
ween Railway clusters and ecosy-
stems) projesi kapsamında Danimarka 
Kophenhag'da düzenlenmesi planlanan 
Öğrenme ve Paylaşım Çalıştayı salgın 
nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi. 
Toplantıya ARUS/Türkiye, DITEC-
FER/İtalya, CENSEC/Danimarka, RA-

ILGRUP/İspanya, I-TRANS/Fransa, 
MAFEX/İspanya ve BTS/Almanya kü-
melenmeleri katıldı.

Çalıştay da proje paydaşı her küme-
lenme; organizasyon yapıları, stratejile-
ri, sundukları hizmetler hakkında bilgi 
verdi. Çalıştayın ev sahibi altın etiketli 
CENSEC kümelenmesi, projede görev 
alan kümelenmelerin memnuniyet an-
keti sonuçlarını ve SWOT analizlerini 
sundu. Çalıştay da ayrıca, diğer paydaş 
kümelerle birlikte SWOT analizleri 
üzerine değerlendirmeler ve karşılıklı 
görüş alışverişleri yapıldı.

Üyelerine küresel bilgi sağladı
ARUS, yönetim kurulunda da bulun-

duğu ERCI (European Railway Clus-
ters Initiative)'yle birlikte bu süreçte 
webinarlar düzenleyerek üyelerinin 
küresel ölçekte bilgi almasını sağladı. 
Ortak olarak düzenlenen webinarlarda 
raylı sistemlerde siber güvenlik, CO-
VID-19 sürecinde demiryolu endüstrisi 
ve inovasyonlar, dekarbonizasyon ve 
demiryollarında dijitalleşme konuları 
anlatıldı.

ERCI ile aylık olarak düzenlenen 
toplantılar pandemi sürecinde de de-
vam etti. Toplantılarda Avrupa Raylı 
Sistem Shift2Rail projeleri, inovasyon 
ödülleri, ertelenen fuarların yeni tarih-
leri ve AB projeleri detaylı olarak gö-
rüşüldü.

Türkiye’de ilk kez bir proje yerli makine ile bitirildi

çalışmalarına 
çevrimiçi devam 
etti

Ergene Çevre Koruma Projesi, 
derin deşarj hattı tünelleri, 
OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyesi 
E-Berk tarafından yüzde 
yüz yerli tasarımla üretilen 
tünel açma makinesi Lale 
ile tamamlanıyor. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, “Türkiye’de ilk defa bir 
projeyi yerli makine ile bitirmiş 
oluyoruz. Bu bizler için büyük 
bir gurur.” dedi.

Anadolu Raylı Ulaşım 
Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS) COVID-19 sürecinde 
çalışmalarını aksatmadı. 
Küme, pandemi döneminde 
de ulusal ve uluslararası tüm 
faaliyetlerini dijital platformlarla 
çevrimiçi olarak devam ettirdi.

Türk mühendis, teknisyen 
ve işçilerinin bilgi birikimi 
ve tecrübeleriyle geliştirildi. 
60 metre uzunluğunda, 
120 ton ağırlığında, 12 bin 
parçadan oluşuyor. Günlük 
ortalama 20 metre kazı 
yapabiliyor. Ergene projesi 
kapsamında 2 bin 500 
metre kazı gerçekleştirildi

üyesidir.
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STM’den yapılan açıklamada şirketin 
kamikaze dronu KARGU’ya Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kulla-

nımı esnasında sahada gösterdiği perfor-
mansla uluslararası alanda çok büyük bir 
ilgi oluştuğu belirtildi. 

İhracat pazarları için farklı ülkelerde 
testlere ve denemelere katılan KARGU, 
performansıyla beğeni topladı. Kamikaze 
drone, bu süreçte tropik, çöl, tundra iklim 
koşullarında denendi ve başarıyla görev ya-
pabileceğini ortaya koydu.

KARGU’nun ihracatına yönelik ola-
rak 3 ülke ile görüşmelerin yürütüldüğü 
ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin dost 
ve kardeş ülkelerinde yürütülen üst düzey 
görüşmelerin büyük ölçüde olgunlaştığı. 
STM’nin, otonom drone sistemleri ihracatı 
konusundaki görüşmeleri yakın zamanda 
tamamlayarak, ilk ihracat başarısına imza 
atmaya hazırlandığı bilgisi veriliyor. 

Ostim Teknopark’ta üretiliyor
Güvenlik güçlerinin kullanımına su-

nulmak üzere 500'ün üzerinde KARGU 

siparişi alan STM, partiler halinde bunla-
rın teslimatını gerçekleştirmeye başladı. 
Teslimatları başlayan KARGU’lar dahil 
olmak üzere STM tarafından geliştirilen ve 
kamuoyunda kamikaze drone olarak bili-
nen vurucu insansız hava araçlarının (İHA) 
üretimi şirketin Ostim Teknopark'taki yer-
leşkesinde gerçekleştiriliyor.

Yerleşkede görev yapan mühendis eki-
bi, ağırlıklı olarak taktik ve otonom sistem-
lere yönelik çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda şirketin ürün yelpazesin-
deki otonom dronelar TOGAN, ALPAGU 
ve KARGU'ya ilişkin çalışmalara ev sahip-
liği yapan yerleşke, şirkete bu ürünler için 
seri üretim altyapısı da sunuyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) sal-
gınına karşı çalışanların sağlığı için ek 
tedbirlerin alındığı tesiste, yakın zamanda 
TSK envanterine giren Otonom Döner Ka-
natlı Vurucu İHA KARGU siparişleri için 
yoğun bir çalışma yürütülüyor.

KARGU'nun TSK kullanımına sunulan 
tüm versiyonlarının testleri, kalite stan-
dartlarına uygun, üretimi hassas şekilde 
gerçekleştiriliyor. Bunun yanında sahadan 
gelen geri dönüşler ve üretim sürecinde 
elde edilen kazanımlar da daha etkin bir 
KARGU oluşturulmasına yönelik olarak 
kullanılıyor.

Yerleşkede Ar-Ge ve üretim faaliyetle-
rinin birlikte yürütülürken, sahadan gelen 
bilgiler özellikle maliyetlerin düşürülmesi 
ve etkinliğin artırılması anlamında değer-
lendiriliyor. 

STM yeni üretim tesisi ile KARGU ve 
ürün ailesinin diğer üyeleri TOGAN ve 
ALPAGU ile Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar 
konusunda ulaştığı teknolojik seviyeyi des-
teklemeyi ve daha da yukarıya çek-meyi 
hedefl iyor.

Sürü halinde görev yapabiliyor
Sahip olduğu çok gelişmiş 

bilgisayarlı görü imkan-
larıyla tek başına ra-

hatlıkla görev 
y a p a b i l e n 
KARGU'nun 
sürü halinde 
kul lan ımı-
na yönelik 
ilk uygula-
malar da 

geçen yıl yapıldı. Yürütülen çalışmalarla 
20'den fazla KARGU platformu sürü halin-
de görev yapabilir hale getirildi.

Bu konudaki çalışmalar, özellikle sürü 
algoritmalarının iyileştirilmesi ve farklı 
görevlerin icra edilmesine yönelik olarak 
devam ediyor. Drone sürüsünün her ortam-
da sorunsuz görev yapa-bilmesi amacıyla 
da KERKES projesi sürdürülüyor. Bu pro-
jenin sonuçlanmasının ardından yaklaşık 
1-1,5 yıllık süre içinde sürü kabiliyetini 
tam olarak kazanmış KARGU kamikaze 
dronelar, TSK'nın kullanımına sunulmaya 
başlanacak.

Farklı platformlara entegre edilecek
KARGU’nun farklı platformlara enteg-

rasyonu konusunda da çalışmalar yürütü-
lüyor. 

Şu ana kadar TSK ve jandarma birlikleri 
tarafından kullanılan KARGU, önümüzde-
ki dönemde deniz platformları başta olmak 
üzere çeşitli platformlarla birlikte görev 
yapabilecek. 

KARGU’nun zırhlı kara araçlarıyla ve 
otonom kara sistemleriyle görev yapabil-
mesine yönelik de faaliyetler yürütülüyor. 

OSTİM’li ‘KARGU’ ihracata gün sayıyor
Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 
(STM) tarafından Ostim 
Teknopark'taki yerleşkesinde 
üretilen kamikaze drone 
KARGU’nun ihracatı için 3 
ülkeyle görüşmeler ilerledi. 
Şirket, otonom drone 
sistemlerinde yakın zamanda 
ilk ihracatını yapmaya 
hazırlanıyor.

Sürü halinde görev yapabiliyor
Sahip olduğu çok gelişmiş 

bilgisayarlı görü imkan-
larıyla tek başına ra-

hatlıkla görev 
y a p a b i l e n 
KARGU'nun 
sürü halinde 
kul lan ımı-
na yönelik 
ilk uygula-
malar da 

KARGUrın teslimatını gerçekleştirmeye başladı. 
Teslimatları başlayan KARGU’lar dahil 
olmak üzere STM tarafından geliştirilen ve 
kamuoyunda kamikaze drone olarak bili-
nen vurucu insansız hava araçlarının (İHA) 
üretimi şirketin Ostim Teknopark'taki yer-

Yerleşkede görev yapan mühendis eki-
bi, ağırlıklı olarak taktik ve otonom sistem-

Bu kapsamda şirketin ürün yelpazesin-

KARGU

'ta

STM ve ASFAT, Türkiye’nin en büyük 
savunma ihracatı olma özelliği taşıyan 
MİLGEM Korvetleri’nin Pakistan’a 
ihracatı kapsamında iş birliğine gitti. 
İki şirket arasında, MİLGEM’in ana 
tahrik sistemi tedariki ve entegrasyo-
nuna yönelik mühendislik çözümleri 
konusunda anlaşma imzalandı.

ASFAT ana yükleniciliğinde Pa-
kistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek 
MİLGEM Korvetleri’nin inşası İstan-
bul Tersanesi Komutanlığı’nda ve Ka-
raçi Tersanesi’nde gerçekleştirilecek. 
STM, Türkiye’nin en önemli askeri 
denizcilik ihracat projesine uluslarara-
sı tecrübesiyle katkıda bulunacak.

Gemilerin en önemli platform sis-
temlerini oluşturan ana tahrik sistemle-
ri, gemilerin hareketini sağlıyor. STM 
sorumluluğunda gerçekleştirilecek bu 
çözüm ile Pakistan Donanması günü-
müz teknolojik yenilikleri ile gücüne 
güç katacak.

Global marka olma yolunda
Pakistan’ın ihtiyaçlarına yönelik 

olarak farklı askeri deniz projelerin-
de de doğrudan yer alan STM, Ocak 
2013 tarihinde imzaladığı ve Ekim 
2018’de teslim ettiği Pakistan Deniz 
İkmal Gemisi (PNS MOAWIN) ile 
Haziran 2016 tarihinde imzaladığı ve 
hala başarılı bir şekilde devam etmekte 
olan Pakistan Agosta 90 B Denizaltı 
Modernizasyonu ile Pakistan donan-
masının ihtiyaçlarına cevap veriyor ve 
askeri denizcilik alanında Türkiye’nin 
global markası olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor.

Türkiye’nin en büyük savunma 
ihracatı MİLGEM’in ana tahrik 
sistemi ve entegrasyonuna 
yönelik mühendislik çözümleri 
konusunda Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve 
Ticaret A.Ş. (STM) ile Askeri 
Fabrika ve Tersane İşlet-
me A.Ş. (ASFAT) arasında iş 
birliği anlaşması imzalandı. 
STM sorumluluğunda 
gerçekleştirilecek bu çözüm 
ile Pakistan Donanması 
günümüz teknolojik yenilikleri 
ile gücüne güç katacak.

STM, Pakistan 
donanmasına 
güç katacak

Murat İkinci’nin Roketsan Genel 
Müdürlüğü’ne atanmasının ardın-
dan Savunma Teknolojileri Mühen-
dislik ve Ticaret A.Ş. (STM) genel 
Müdürlüğü’ne Özgür Güleryüz 
getirildi. 

Özgür Güleryüz, 
STM’nin askeri 
denizcilik projele-
rinin bulunduğu 
mühendislik 
ve danışmanlık 
faaliyetlerinden 
sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini yürüt-
mekteydi. 

OSTİM olarak Sayın Özgür 
Güleryüz’e STM Genel Müdürlüğü 
görevinde başarılar diliyoruz. 

STM Genel Müdürü 
Özgür Güleryüz oldu
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OSTİM’de savunma, havacılık ve 
elektronik sektörleri başta olmak 
üzere, ana sanayi şirketlerinin 

onaylı tedarikçisi olarak faaliyet gösteren 
EMGE A.Ş., katma değerli yerli ve milli 
üretim kapasitesini geliştirecek yatırım-
larına devam ediyor.   

Firma, HAB’da 21 bin 155 metrekare-
lik alanda tesis yatırımına başladı. 17 bin 
500 metrekare kapalı alanı olacak tesiste, 
savunma ve havacılık sanayine yüksek 
katma değerli üretim yapılacak. Tesisin, 
2021 yılı bahar aylarında faaliyete alın-
ması hedefleniyor. EMGE, enerji sektö-
ründeki üretim faaliyetlerini OSTİM’de 
sürdürecek.

Üretim ve istihdamı artıracak tesisin 
inşası temel atma töreniyle başladı. Töre-
ne, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa-
nayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekci, Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir, OSTİM Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Yö-
netim Kurulu Başkanvekili Sıtkı Öztuna, 
yönetim kurulu üyeleri; Yaşar Özelge, 
Süleyman Eser, Mehmet Alkan, Bölge 
Müdürü Adem Arıcı, Dış İlişikler Koor-
dinatörü Hamza Akca ve çok sayıda da-
vetli katıldı.

EMGE A.Ş. Yönetim Kurulu Başka-
nı Mithat Ertuğ, firmalarının yarım asra 

yaklaşan bir geçmişi-
ne vurgu yaptı. Ertuğ, 
“45 yılı aşkın süredir 
yürüdüğümüz bu yol-
da şirketimizin üçün-
cü büyük yatırımının 
bugün temelini atıyo-
ruz. Allah hayırlısıyla 

inşaatımızı tamam-
lamayı, sizleri açılış 

törenimizde de ağırlamayı nasip etsin.” 
dedi.

OSTİM’de büyüdü
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-

han Aydın, temel atma töreninin Ertuğ 
ailesine, vatana, millete, Ankara’ya ha-
yırlı hizmetlere vesile olması temenni-
sinde bulundu.

EMGE’nin sanayi ile bütünleşmiş bir 
aile şirketi olduğuna dikkati çeken Ay-
dın, “Ertuğ ailesi sanayi ile bütünleşmiş, 
Mithat Bey’in torunu bile firmada çalı-
şıyor. Çok başarılı bir şirket. OSTİM’de 
temellerini atmış, OSTİM’de büyümüş. 
Bölgeye bir gelin uğurlar gibi uğurluyo-
ruz ama esas gövdesini de OSTİM’den 
hiçbir yere bırakamayız. OSTİM’de de 
faaliyetlerini devam 
ettirmesi bizim için 
çok önemli. Aynı za-
manda Mithat Bey’in 
savunma sanayii sek-
törüne çok ciddi kat-
kıları oldu. Hatta bu 
bölgenin ilk tasarlan-
ması esnasında katkı-
ları oldu.”

Ankara’nın çılgın projesi
Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, sana-
yiciliğin ruhla yapılan bir iş olduğuna 
işaret etti. Özdebir, “Ülkenin savunma-
sına katkıda bulunabilmek son derece 
büyük bir nimet. Sanayicilik meşakkat-
li bir yol. Ama inanıyorum ki insanlara 
ve ülkeye hizmet edebilmek son derece 

önemli.” dedi.
HAB’ın, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Ankara 
için önerdiği çılgın 
projelerden biri oldu-
ğunu hatırlatan Özde-
bir, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Burayı en kısa 

zamanda örnek bir OSB olarak faaliyete 
geçireceğiz. Ankara, teknoloji seviyesi 
diğer illerle kıyaslanmayacak kadar fark-
lı. Bugün ülkemizde üretilen yüksek tek-
nolojili ürünlerin yüzde 17’sini, yüksek 
teknolojili ürün ihracatının yüzde 20’sini 
Ankara yapıyor. Bu anlamda Ankara’nın 
teknoloji seviyesi son derece önemli. 
Üretmekle görevli olan sizlere sonsuz 
saygılar duyuyorum, hepinizi tebrik edi-
yorum. EMGE ailesinin yolu açık, rızkı 
bol olsun.”

“Güç birliği yapın”
T.C. Cumhurbaş-

kanlığı Savunma Sa-
nayii Başkan Yardım-
cısı Dr. Celal Sami 
Tüfekci, iş birliği ve 
güç birliği yapmanın 
önemine dikkat çekti. 
İş birliği için ortamlar 
gerektiğini HAB OSB’nin de savunma 
sanayiinin lokomotif gücünü diğer sek-
törlere sirayet ettirecek ortam olduğunu 
dile getiren Tüfekci, “Ben HAB OSB’yi 
öyle görüyorum. Burada, kritik bir kit-
leye bürünmüş, ürettiği teknolojilerle 
adından söz ettiren katma değeri yüksek 
ürünler üreten firmalar olmasını istiyo-
ruz. HAB OSB’nin ana amacı o dur.” 
dedi.

HAB’ın temel atan 24. firması olarak 
EMGE’yi tebrik eden Tüfekci, “Burada 
birçok firmamız olacak. Güç birliği ya-
pın, büyük düşünün. Bir tane küçük pro-
jeyi almayı değil de Türkiye’nin büyük 
bir üretim merkezine döndüğünü ve bu-
rada herkese esasında bir pay olduğunu 
düşünün.” mesajını verdi.

OSTİM’de büyüyen EMGE 
tecrübesini HAB’a taşıyor

OSTİM’in köklü firmalarından 
OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) üyesi, 
EMGE A.Ş.’nin, Ankara Uzay 
ve Havacılık İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesindeki (HAB) 
yatırımında temeller atıldı. 
Bölgenin yükselmeye başlanan 
24. fabrikası olan tesis, 
EMGE’nin şirket tarihindeki 
üçüncü büyük yatırımı.

Mithat Ertuğ

Orhan Aydın

Nurettin Özdebir

Dr. Celal Sami Tüfekci

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. 
(USHAŞ), yerli ve milli ventilatör 

cihazı üretimi için ASELSAN’la 31 mil-
yon dolarlık sözleşme imzaladı.

COVID-19 sürecinde ASELSAN, 
BAYKAR, ARÇELİK, BIOSYS iş bir-
liği OSTİM ve pek çok Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin katkılarıyla 
kısa sürede üretilen COVID-19’un teda-
visinde kullanıma sunulan yerli ve milli 
ventilatör cihazına ilgi giderek artıyor. 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili ku-
ruluşu olarak, özel sektör dinamizmini 
kamu gücü ile buluşturarak Türkiye’yi 
dünyanın önde gelen katma değerli sağ-
lık hizmeti sağlayıcılarından biri haline 
getirmek üzere faaliyet gösteren US-
HAŞ, ASELSAN’la yerli ve milli ven-
tilatör cihazı üretimi için ASELSAN ile 
anlaştı. 

31 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN’dan yapılan açıklamada, 

ventilatör cihazının seri üretimine yö-
nelik çalışmaya başlandığı USHAŞ ile 
ventilatör üretimi için 31 milyon dolar-
lık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan CO-
VID-19 virüsü salgını ile mücadelede 
kullanılan en önemli tıbbi cihazlardan 
birinin yoğum bakım mekanik ventila-
tör cihazı olduğu vurgulanan açıklama-
da, “COVID-19 salgınını takiben tüm 
dünyada çok yoğun bir şekilde ventila-
tör ihtiyacı ortaya çıktı. Bununla birlikte 
cihazlarda kullanılan birçok bileşen için 
dünya genelinde oluşan talep kısa süre-
de karşılanamayacak düzeye yükseldi. 
Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına öncelik 
verecek şekilde ventilatör cihazları ve 
kritik bileşenleri için ihracat yasağı ya 
da ihracat izni zorunluluğu gibi kısıtla-
maları devreye sokmasıyla birlikte, ci-
hazlar ve kritik bileşenleri yurtdışından 
tedarik edilemez hale geldi. 

Böyle bir ortamda, ASELSAN, 
BAYKAR, ARÇELİK ve BIOSYS 
firmaları yerli ventilatör cihazının ül-
kemize kazandırılması için iş birliği ya-
parak yoğun çaba harcadı. ASELSAN, 
BIOSYS firmasının prototip seviyedeki 
cihazının donanım ve yazılım tasarımı-
nın birkaç hafta içinde iyileştirilmesine 
ve üretilebilir seviyeye ulaştırılmasına 
büyük katkı sağlayarak yurtdışından 
tedarik edilemeyen kritik bileşenlerin 
yerli olarak tasarlanıp üretilmesini ger-
çekleştirdi.” bilgisine yer verildi.

Sağlıkta da yerli ve milli teknoloji
Şirket’ten yapılan açıklamada, ya-

şam destek cihazları başta olmak üzere 
medikal görüntüleme ve tanı cihazları 
konusunda Türkiye’nin ithalat bağımlı-
lığını asgari düzeye indirmek ve faaliyet 
gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi 
sağlık alanında da yerli ve milli tekno-
lojileri hayata geçirmek için çalışmaya 
devam edildiği kaydedildi. 

Yerli ve milli 
ventilatöre 31 milyon 

dolarlık sipariş 
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COVID-19 salgınına yönelik alı-
nan tedbirlerle birlikte yavaşlama 
eğilimine giren sanayi üretimi, 1 

Haziran 2020 tarihinde başlayan normal-
leşme süreciyle güçlenerek artıyor.

Sanayi üretiminin öncü göstergelerin-
den elektrik tüketimi, Organize Sanayi 
Bölgelerinin (OSB) genel üretim perfor-
mansında başat bir rol üstleniyor. 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin 
elektrik tüketim grafi ğine yansıyan son 
veri, rekorla taçlandı. Ankara’nın köklü 
sanayi bölgesinde son 7 yılın Haziran 
ayı karşılaştırmasında üretimin nabzını 
veren elektrik tüketiminde en yüksek ra-
kama ulaşıldı. 

OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü Enerji 
Müdürlüğü’nün aylık olarak yayınladığı 
elektrik tüketim verilerine göre Mayıs 
ayında 8 milyon 616 bin 082 kWh ile 
kayda geçen elektrik tüketimi, 2 milyon 
940 bin 912 kWh saat artış yakalayarak 

Haziran ayında toplam 11 milyon 556 bin 
920 kWh olarak gerçekleşti. 

Bu aynı zamanda OSTİM’de son 7 yıl 
Haziran ayları karşılaştırmasında en yük-
sek tüketimi oldu. Söz konusu veri 2019 
yılı Haziran ayında 9 milyon 025 bin 294 
kWh idi. 

Verilere https://www.ostim.org.tr/Elect-
ricGraph adresinden erişilebilmektedir.

Tüketim, sanayi üretiminin 
performansını yansıtıyor

OSTİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Orhan Aydın, geçtiğimiz ay yaptığı 
açıklamada, elektrik tüketiminin, sana-
yi üretiminin performansını yansıttığını 
ifade etmişti. Aydın, “Geçen yılın aynı 
dönemine göre elektrik tüketimi çok aşırı 
azalmadı; ölçümlerimize göre yüzde 10 
civarında. Türkiye’de sanayi üretiminde-
ki azalma 30-40’lar mertebesinde konu-
şuluyor. OSTİM olarak bizim aynı dere-
cede olmadı; elektrik tüketimimizden bu 
gayet net gözüküyor. Böylesi bir dönem-
de çok büyük bir azalma değil. KOBİ’ler 
bu tip krizlere karşı geçtiğimiz yıllarda da 
anlattığınız gibi daha esnek, daha direnç-
li, daha çevik refl eks gösterebiliyorlar; bu 
da bu ölçümden gayet net çıkıyor.” de-
ğerlendirmesinde bulunmuştu. 

Konuyla ilgili açıklama https://www.
ostim.org.tr/PressCenter adresinde Basın 
Bültenleri kısmında yer almaktadır.

2009 yılında OSTİM’de kuru-
lan İs-Ka Grup, inşaat, elektrik, 
savunma sanayii gibi alanlarda 

standart ve özel kauçuk ve plastik ye-
dek parça üretiyor. 

İs-Ka Grup Ortağı Mesut Demirdaş, 
fi rmalarının 11 yıllık tarihinde sürekli 
kendini geliştirerek yoluna devam et-
tiğini kaydetti. COVID-19 sürecinin 
sağlık sektöründe fırsatları öne çıkar-
dığını dile getiren Demirdaş, bu fırsatı 
değerlendirerek maske makinesi üret-
me kararı aldıklarını söyledi.

19 ülkeye ihracat yaptıklarını be-
lirten Mesut Demirdaş, maske maki-
nesinin ihracatı için farklı ülkelerle de 
görüştüklerini dile getirdi.

Maske makinesini üreterek istihda-
ma da katkı sağladıklarını vurgulayan 
deneyimli iş adamı, bu süreçte 15 ki-
şiyi daha istihdam ettiklerini, istihdam 
sayılarının artmaya devam edeceğini 
anlattı.

COVID-19 sürecinde hamle yapa-
rak maske makinesi üretmeye karar 
verdiklerini vurgulayan Mesut Demir-
daş, zorlu Ar-Ge ve tasarım sürecinin 
ardından makine üretimini tamamla-
dıklarını söyledi. 

3 günde maske makinesi üretiyor
Demirdaş, maske makinesi ile il-

gili şu bilgileri verdi: “Ultrasonik 
cihazı hariç bütün parçaları kendi ta-
sarım ve imalatımız. 3 günde maki-

neyi üretip teslim edebiliyoruz. Bir 
makinenin günlük 150 bin ve 190 bin 
arasında maske üretim kapasitesi var. 
Gürcistan’a, Azerbaycan’a ihraç ettik 
makinelerimizi. Diğer ülkelerle de gö-
rüşmelerimiz sürüyor.”

OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi’ne üye olmanın avan-
tajlarını vurgulayan Mesut Demirdaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Firma ola-
rak belli yerlere kadar ulaşabiliyoruz, 
ancak Kümelenmenin avantajları fazla 
olduğu için, ulaşamayacağımız yerlere 
de kümelenme olarak ulaşıyoruz.”

Firma olarak COVID-19 sürecinde-
ki devlet desteklerinden yararlandık-
larını dile getiren Demirdaş, “İnşallah 
yakın zamanda bu COVID-19’dan 
ülkemiz adına bir an önce kurtuluruz. 
Maddiyatı bir yere koymak lazım, ilk 
önce sağlık. Biz ne kadar ekmeğini ye-
sek de hoşumuza gitmeyen bir ekmek 
yiyoruz şu an da. İnşallah bu hastalık-
tan bir an önce kurutuluruz.   

Elektrik tüketiminde 
son 7 yılın rekoru

Maske 
makinesi üretti 
istihdam ve 
ihracatını artırdı

OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi’nin elektrik tüketim 
grafiğine yansıyan son veri, 
rekorla taçlandı. Son 7 yılın 
Haziran ayı karşılaştırmasında 
üretimin nabzını veren elektrik 
tüketiminde en yüksek rakama 
ulaşıldı. Haziran’da tüketim 11 
milyon 556 bin 920 kWh olarak 
gerçekleşti. 

OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi üyesi İs-Ka 
Grup, COVID-19 sürecinde 
maske kullanımının 
artmasıyla birlikte ihtiyaç 
duyulan maske makinelerinin 
üretimine yöneldi. Firma, 
2 aylık Ar-Ge çalışması 
sonunda maske makinesi 
üretmeyi başardı, istihdam ve 
ihracatını da artırdı. 

Günlük 1 milyon maske üretiyor
Avrasya Medikal firması da İs-Ka 
Grup’un ürettiği maske makinelerin-
den satın alarak OSTİM’de maske 
üretimine başlayan firmalardan. 

Avrasya Medikal Ortağı Vasfi Yeşil, 
İs-Ka Grup’un güçlü makine üretim 
alt yapısı bulunmasından dolayı talep 
ettikleri makineleri kısa sürede üretip 
kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Firmadan 5 adet maske makinesi al-
dıklarını belirten Vasfi Yeşil, günlük 1 
milyon adetin üzerinde maske üretim 
kapasitesine sahip olduklarını belirtti. 
Yeşil, ürettikleri maskeleri, kamu, 
özel sektör ve  yurt dışına sattıklarını 
kaydetti. 

ihracatını artırdı

duyulan maske makinelerinin 

İs-Ka Grup 3 günde maske makinesi üretip 
teslim edebiliyor. Firmanın tasarlayıp ürettiği 
makineler günlük 190 bin adete kadar maske 
üretebiliyor. 

Mesut Demirdaş

üyesidir.



MAYIS-HAZİRAN 2020  19   

Dünyayı etkisi altına alan COVID-
19’un, insanların günlük yaşamına 
getirdiği değişikliklerin başında 

maske kullanımı geliyor. 
Hastalıktan korunmak ve bulaşmasını 

önlemek üzere pek çok maske çeşidi üre-
tilerek insanların kullanımına sunuldu. Bu-
nula birlikte de piyasadaki maskelerin gü-
venilirliği ve koruyuculuğunun uygunluğu 
gündeme geldi.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
üyesi Çınar Validasyon ve Deney Labora-
tuvarı, OSTİM’de maskelerin, koruyuculu-
ğu ve güvenilirliğini Türk Standartları Ens-
titüsü (TSE) K 599 standardı ve Avrupa EN 
14683 normuna göre test ediyor.

Medikal ürünlerin kalite ve kontrol 
ihtiyacından doğdu

2018 yılında Özgür Çevik tarafından 
OSTİM’de kurulan fi rma, biyolog ve kim-
yagerlerden oluşan 4 personeliyle çalışma-
larını sürdürüyor.

Laboratuvarda; mikrobiyolojik, fi ziksel 
ve kimyasal testler yapılıyor; tıbbi cihaz, 
ilaç, gıda, kozmetik ve diğer birçok sektöre 
de test ve validasyon hizmeti veriliyor.

Özgür Çevik, beşeri ilaç sektöründeki 
13 yıllık tecrübesiyle medikal ürünlerde 
gördüğü test, kalite ve kontrol eksikliğini 
karşılamak üzere harekete geçtiklerini dile 
getirerek, “Üreticilerimizin uygun ürünler 
üretebilmesi için kalite kontrol faaliyetle-
rini Türkiye’de yapmamız gerekiyor dedik 
yola böyle başladık.” dedi.

Üreticilere test hizmetinin ötesinde tüm 
üretim süreçlerinin kontrolünü sağladıkla-
rını vurgulayan Çevik, şu bilgileri verdi: 
“Önceliğimiz işi yapmaktan ziyade müşte-
rilerimizi bilinçlendirmek ve kalite gerek-
liliklerinin ne olduğunu anlatmak. Üretici-
lere, üretim sürecinin nasıl olacağını, ürün 
kalitesinin nasıl sağlanacağını anlatıyoruz. 
Sonra da test ve deney işlemlerini gerçek-
leştiriyoruz.” 

“OSTİM’in avantajlarından 
faydalanmak istiyoruz”

Ankara’da medikal sanayinin yoğun-
luğuna dikkati çeken Özgür Çevik, Orga-
nize Sanayi Bölgesinde (OSB) olmanın 
fi rmaya sağlayacağı kolaylıkları anlattı. 
Çevik, “OSB içerisinde hizmet vermenin, 
iletişim, fi rmalara ulaşım ve işletme açısın-
dan faydalı olacağını düşündük bu nedenle 
OSTİM’de kurduk laboratuvarımızı. Geliş-
tiriyoruz, yeni yerimizi belki yine burada 
devam ettireceğiz. Daha büyük bir yere 
geçmeyi düşünüyoruz. OSTİM’in avantaj-
larından faydalanmak istiyoruz.” görüşünü 
aktardı. 

Maskelere 3 test uygulanıyor
COVID-19 ile kullanımı artan maskele-

rin uygunluk testlerini de yaptıklarını belir-
ten deneyimli isim, “Avrupa normlarını baz 
alarak bu çalışmaları yapıyoruz. Laboratu-
varımız, 17025 kapsamında TÜRKAK’tan 
akredite. Yapacağımız tüm testleri ulusla-
rarası standartlara göre gerçekleştiriyoruz. 
Avrupa normlarına göre EN 14683 tıbbi 
yüz maskeleri, gerekler ve deney yöntem-
leri standardı var. TSE de bez maske üre-
timinin önünü açmak için TSE K 599 adı 
altında bir standart yayınladı.” dedi. 

EN 14683 standardına göre cerrahi mas-
kelerin TipI, TipII, TipIIR adı altında sınıf-
landırıldığını belirten Özgür Çevik, TipI 
denilen maskenin cerrahi maske olarak 
tanımlandığını anlattı. Maskenin üretildiği 
malzemenin 3 farklı teste tabi tutulduğunu 
anlattı.

Çevik, maske testleri hakkında detaylı 
bilgi verdi: “Birincisi Bakteriyel Filtras-
yon Verimliliği (BFE)” testi dediğimiz, bir 
fi ltre materyalinin bakteriyi ne kadar tuttu-
ğuyla ilgili bir test. Avrupa ve Amerikan 
normuna göre bir cerrahi maskenin yüzde 
95’in üzerinde bakteriyi tutması gerekiyor. 
Özelikle cerrahi maskeler 3 katlı olarak 
üretilir. Ortasında fi ltrasyon materyali, di-
ğer iki yanda ise koruyucu materyaller olur.

Piyasada bulunan üç katlı maskelerin 
pek çoğu fi ltrasyonu çok zayıf materyaller-
den üretiliyor. Maskelerin çoğunda orta kı-
sımda yer alan ve gerçekten bakteriyi tutan 
fi ltreyi görmüyoruz, bu maskeler hiçbir işe 
yaramıyor açıkçası. 

Bunun dışında bakteriyle fi ltrasyondan 
sonra soluyabilirlik testi dediğimiz dife-
ransiyel basınç testi, yani hem bakteriyi 
tutacak hem de nefes alıp verebileceksiniz. 
Burada da 40 pascal/cm2 bir limit var, bu 
limitin altında olsun isteniyor. 

Bir de üçüncü test, mikrobiyolojik te-
mizlik testi. Ürünler üretilirken kirli üretil-
mesin. Bu üç test bir cerrahi maskenin per-
formansını gösteriyor. Yüzde 60 çıkarsa siz 
buna cerrahi maske TİP1 diyemiyorsunuz. 
Bu anlattığım EN 14683 Avrupa normları-
na göre.” 

Maskelere kolay ulaşım için TSE K 
599’u yayınladı

TSE’nin yayınlamış olduğu K 599 stan-
dardının istediği gereklilikleri de anlatan 
OSTİM’li iş insanı, TSE’nin bu standardı 
insanların maskelere kolay ulaşabilmesi ve 
yıkanabilir olması için çıkardığını söyledi.

EN 14683 standardında bulunan 3 testi 
TSE’nin de istediğini vurgulayan Özgür 
Çevik, “Ancak, nasıl üreteceğin, hangi ma-
teryali kullanacağını belirtmedi standartta. 
Oradaki farklardan birisi, Avrupa normu 
bakteriyel geçirgenliği yüzde 95’in üstün-
de derken, TSE yüzde 90’ın üstünde olsun 
dedi. Aslında iddialı rakamdır. Yüzde 90-
95 limitleri. 

Sonra diferansiyel basınç 40 paskalın al-
tında olsun derken cerrahi maskelerde TSE 
60 Paskalın altında olsun dedi. Yani biraz 
daha geniş tuttu. Çünkü tekstil ürünlerin-
de o gözenekli yapıyı sağlamanız daha zor 
olacak. Mikrobiyolojik temizlikte de yine 

30 olacak denildi. Anlayacağınız bez mas-
ke denildiğinde yine bu kriterler gerekli, 
fakat yıkama sonrası yine testlerle bu kri-
terlerin sağlanması isteniyor.

Yıkanma doğru değil
Mevcut cerrahi maskelerin yıkanma-

sının doğru olmadığını dile getiren Özgür 
Çevik, “Çünkü maskenin gözenekli yapısı 
bozulabilir. Kumaşlar için, tekstillerin yı-
kandıktan sonraki geçirgenliğini görmek 
lazım. Daha çok sıkılaştığı söyleniyor, çek-
meden dolayı. Ancak yıkarken zarar vere-
bilirsiniz maskeye. Nasıl bir yıkama şekli 
olacağını standartta söylenmiyor.” dedi.

En güvenilir; 3 katlı filtreli cerrahi 
maske

Türkiye’de en çok cerrahi maske kul-
lanıldığını bildiren Özgür Çevik, cerrahi 
maskenin ardından nano kumaş denilen si-
yah maskelerin kullanıldığını anlattı.

Nano kumaş siyah maskelerden piyasa-
dan temin ederek test yaptıklarını anlatan 
Çevik, “Tutuculuğu maalesef yüzde 40’ları 
geçemiyor. Yüzde 95’in üzeri olması gere-
kiyor. Test ettiğimizde gördük ki bu nano 
kumaş denilen siyah maskelerin yüzde 30 
ile 40 arasında bir tutuculuğu var. Bu çok 
yüksek bir rakam değil açıkçası. Herhangi 
bir denetim olmadığı için bu maskeler satı-
lıyor. En güvenilir maskeler şu anda içerisi-
ne fi ltre konulmuş 3 katlı cerrahi maskeler. 
Her üç katlı maske, üç katlı değil. Bazıla-
rının sadece üç katı var, fi ltresi yok, bazen 
çıkıyor karşımıza.” uyarısını yaptı.

Filtresiz standart dışı maske korumuyor
OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi üyesi Çınar 
Validasyon ve Deney 
Laboratuvarı Kurucusu 
Özgür Çevik, uluslararası 
standartlara göre cerrahi 
maskelerin, 3 katlı ve filtreli 
olması gerektiğine işaret 
ederek, “Piyasada bulunan 
üç katlı maskelerin pek çoğu 
dıştaki katman dediğimiz 
koruyucu materyalden 
üretiliyor. Maskelerin çoğunda 
filtre görmüyoruz, bu hiçbir 
işe yaramıyor açıkçası.” 
uyarısında bulunuyor. 

“Cerrahi maskelerin tüm testlerini 
yapabiliyoruz”
Türkiye’de bugüne kadar cerrahi 
maske testlerinin hep yurt dışında gön-
derildiğine dikkati çeken Özgür Çevik, 
“Yurt dışında 30 gün süre veriliyor. 30 
gün sonra teste başlayabiliriz deniliyor. 
Maalesef özellikle cerrahi maske, ko-
ruyucu önlükler bunlarla ilgili çok fazla 
test yoktu. Tabi yatırım da gerekiyor. 
Biz de tamamını yapamıyoruz ama 
cerrahi maskenin en azından tüm test-
lerini gerçekleştirebiliyoruz. Bizim bir 
avantajımız, bu üç testten en azından 
birini TÜRKAK’tan akredite olarak yapa-
biliyoruz. Yurt dışındaki laboratuvarlar 
30 gün derken biz 10 gün içerisinde 
testin sonucunu verebiliyoruz.” mesajını 
verdi.

Firma olarak yurt dışına da hizmet 
verdiklerini anlatan Çevik, Polonya, 
Romanya ve Kuveyt’ten test talebi gel-
diğini belirtti. Medikal üreticilerin daha 
çok kalite ve daha çok teste yatırım 
yapması gerektiğini vurgulayan Özgür 
Çevik, devletin, maskeleri piyasadan 
çekip test edip kontrolünü sağladıktan 
sonra satışına izin vermesi gerektiği 
önerisini yaptı.

OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi’nin çalışmalarına 
değinen Özgür Çevik, “Küme aktif bir 
şekilde çalışıyor. Bazen müşterilerimiz, 
küme üzerinden bize ulaşabiliyor bun-
lar faydalı oluyor.” dedi.

üyesidir.
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İSO, Türkiye İmalat PMI ile Sektörel 
PMI Raporu verilerini paylaştı. İma-
lat PMI haziran ayı sonuçlarına göre, 

eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçü-
len tüm rakamların sektörde iyileşmeye 
işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ma-
yısta 40,9 olarak ölçülen PMI, haziranda 

53,9’a yükseldi ve şubat ayından beri ilk 
kez eşik değer 50,0’nin üzerinde gerçek-
leşti.

Covid-19 salgınına yönelik kısıtlama-
ların kaldırılarak normale yaklaşılması, 
haziranda imalatçıların üretim hacimleri-
ni belirgin bir şekilde artırmasına olanak 
sağladı ve böylece üç aylık yavaşlama 
dönemi sona erdi.

Kimyasal, plastik ve kauçuk başı çekti
Haziran verilerine göre de imalat 

sanayi sektörlerinin çoğu toparlanma 
kaydetti. Üretim, üç sektör dışında tüm 
sektörlerde arttı. Üretimde en hızlı artış; 
kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elekt-
ronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri 
sektörlerinde oldu. Yedi sektör istihdam 
düzeyini yükseltirken, kimyasal, plastik 
ve kauçuk ürünleri sektörü iş yaratmada 
başı çekti.

Sektörlerin çoğu toparlanma kaydetti
İSO, Türkiye Sektörel PMI haziran 

ayı verilerine göre de imalat sektörlerinin 
çoğu haziranda toparlanma kaydetti. Ta-
kip edilen 10 sektörün yedisinde faaliyet 
koşulları yeniden iyileşmeye başlarken, 
bunlardan bazılarında toparlanma güçlü 
gerçekleşti. Üretim; üç sektör dışında 
tüm sektörlerde artış gösterdi. Artışın ol-
dukça hızlı olduğu kara ve deniz taşıtları, 
elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç 
ve kağıt ürünleri sektörleri, nisan ve ma-
yıs aylarındaki sert daralmanın ardından 
güçlü toparlanma sergiledi.

Üretim, makine ve metal ürünler sek-
töründe istikrar kazanırken gıda ürünleri 
ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde 
düşüş gösterdi. Gıda sektöründe, Co-
vid-19 krizinin başlarında stoklama eği-
limi nedeniyle güçlü artış gösteren talep 
bir miktar geri çekildi. Giyim ve deri 
ürünleri sektörü ise talep eksikliğinden 
olumsuz etkilenmeye devam etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Türkiye İmalat PMI (Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi) 
anketinin Haziran 2020 
dönemi sonuçlarına göre, 
haziranda 53,9’a yükseldi 
ve şubat ayından bu yana 
ilk kez eşik değer 50,0’nin 
üzerinde gerçekleşti. COVID-19 
salgınına yönelik kısıtlamaların 
kaldırılarak normale 
yaklaşılması, Haziran’da 
imalatçıların üretim hacimlerini 
belirgin bir şekilde artırmasını 
sağladı.

Normalleşme ile üretimde 
eşik değer aşıldı

AB Acil Satın Alma Programı’nı 1.35 
Trilyon Avro’ya yükseltti
Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan 
açıklamada salgının etkili olduğu bölge 
ekonomisini desteklemek üzere Pandemi 
Acil Satın Alma Programı’nın 600 milyar 
avro artırılarak 1.35 Trilyon Avro’ya 
yükseltildiği bildirildi. Banka tarafından 
yapılan bir diğer açıklamada da tahvil alım 
programının süresinin 2020 yılsonundan 
2021 Haziran dönemine ya da Bankanın 
krizin sona erdiğine kanaat getirdiği 
döneme kadar uzatılacağı ifade edildi.

Güney Kore rüzgar enerjisinde 
dünyada ilk 5’i hedefliyor
Güney Kore’de 2,4 GW gücünde olacak 
kıyı ötesi rüzgâr enerjisi projesini başlattı. 
Ülkenin Kuzey Jeolla bölgesinde inşa 
edilecek proje için yerel yönetimler, 
özel sektör temsilcileri ve bölge halkının 
temsilcilerinin katılımı ile Mutabakat 
Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı 
Moon Jae-in, üç tarafı denizlerle çevrili 
bir ülke olarak bu coğrafi avantajlarını 
kullanarak kıyı ötesi rüzgâr enerjisi 
alanında dünyada ilk beş üreticiden biri 
olmayı hedeflediklerini kaydetti. Moon 
Jae-in ülkesinin 2030 yılı yeşil enerji 
hedefleri arasında kıyı ötesi rüzgâr enerjisi 
gücünü 12 GW’a çıkarmak olduğunu da 
hatırlatırken, bunun için özel sektörün 
14 trilyon Won (11,6 milyar ABD Doları) 
yatırım yapacağını söyledi.

Japonya’nın ham çelik üretiminde 
düşüş öngörülüyor
Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 
Japonya'nın ham çelik üretiminin, büyük 
tüketicilerin Korona virüsü küresel salgını 
nedeniyle ham çeliğe olan istemlerindeki 
düşüşün sonucunda, 2020 yılının 
Temmuz-Eylül döneminde yıllık yüzde 27,9 
oranında gerileyerek son 11 yılın en düşük 
rakamı olan 17,7 milyon tona ineceğinin 
öngörüldüğünü açıkladı. İç piyasada 
mamul çeliğe olan istemin aynı dönemde 
yıllık yüzde 22,1 oranında gerileyerek 
yaklaşık 12 milyon tona, dışsatımın ise 
yine yıllık yüzde 28,6 oranında gerileyerek 
5,3 milyon ton inmesi ve dolayısıyla 2009 
yılı Nisan-Haziran döneminden bu yana en 
düşük düzeyleri görmesi bekleniyor.

KISA KISA

OSTİM OSB 
Çevre ve Gü-
venlik Mü-

dürlüğü, alt yapı, yol, 
asfalt çalışmaları ve 
çevre düzenlemelerini 
iş birliği kuruluşlarıy-
la birlikte kesintisiz 
sürdürüyor. Mayıs ve 
Haziran aylarında da 
bölgede altyapı çalış-
maları yoğun olarak 
devam etti.

Çevre ve Güvenlik 
Müdürlüğü koordinas-
yonunda; Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından Abdülhalik Renda 
Caddesi’nin tamamına asfalt serildi. 
Abdulkadir Geylani Caddesi ve bağ-
lantı yollarında genişletme çalışmaları 
ve asfalt serimi tamamlandı.

ASKİ tarafından Bağdat Caddesi 
üzerinde atık su ve yağmur suyu hattı 
yapımı tamamlanarak bağlantıları ya-
pıldı. 

Çevre ve Güvenlik Müdürlüğü ta-
rafından yeşil alan çalışmaları kapsa-
mında Orman Bölge Müdürlüğünden 
temin edilen yaklaşık bin adet fi dan 
Kocasinan Sanayi Sitesinde uygun 
yerlere dikildi. 

OSTİM'de altyapı ve çevre 
düzenlemeleri hız kesmedi 
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OSTİM Medikal Sanayi Kümelen-
mesi Üyesi ForAs Medikal, 1997 
yılında Türkiye’de üretilmeyen 

ventilatör cihazı hedefi yle 4 ortak tara-
fından kuruldu. 

Kurulduklarında Türkiye’de ilk kö-
rüklü sistem ventilatör cihazını, Türk 
Standartları Enstitüsü’nden (TSE) TSEK 
belgesi alarak ürettiklerini anlatan Ge-
nel Müdür Zübeyir Murat, ForAs’ın 
Türkiye’de ilk üreticisi olduğu cihaz hak-
kında bilgiler verdi.

Murat, şunları söyledi: “Milli bir ci-
hazdı. Kendi tasarımımız, mekanik ağır-
lıklı ilk ventilatördü. O ventilatörden 
hala elimizde örnek olarak bulunuyor. 
Türkiye’de CE belgesinin zorunlu ol-
madığı  dönemde TSEK adlı -sonunda 
K olduğu zaman ilk defa alınan belgeydi 
bu- ilk belgeyi alarak 6-7 sene bu ürünü 
Türkiye’de ve yurt dışında sattık. 

Daha sonra da solunum alanında ihti-
yaç duyulan; nemlendirici, nemlendirici 
su hazneleri, maskeler, uyku apne cihaz-
ları üretimini yapmaya başladık. Tüm 
ürünlerimiz kendimize özgün tasarım ve 
marka tescilli ürünler. Ürünlerin birço-
ğunda Türkiye’de tek üretici konumun-
dayız. Nemlendiricilerde tek üreticiyiz.”

10 seneden fazla kullanılan cihazları 
var

“Uzmanlık alanımız solunum.” diyen 
Zübeyir Murat, ventilatörlerin evde, yo-
ğun bakımlarda ve ambulanslarda kulla-
nılan olmak üzere 3’e ayrıldığını anlattı. 
Ventilatörlerin genel olarak; solunum 
desteği ve hiç solunumu olmayan has-

taların akciğer görevini yapan cihazlar 
olduğunu kaydeden veren Murat, “Pan-
demide de COVID-19 virüsünün ak-
ciğere inmesinden kaynaklı, akciğerin 
fonksiyonunu kaybetmesi veya akciğere 
takviye edilmesi için bu cihaz acil ihtiyaç 
olarak kullanılıyor. 

Pandemiden öncede ALS hastaların-
da, sinirsel olarak akciğerleri çalışmayan 
hastalarda veya kanser türü nedenlerle 
akciğeri çalışmayan hastalarda kısa süre-
li veya uzun süreli yıllarca bu cihazlara 
bağlı olarak yaşayan hastalarımız var. 
Evde kullanılan cihazlardan 10 seneyi 
aşkındır kullanan hastamız var.” dedi.

“Solunum alanında yapamayacağımız 
şey yok”

Solunum cihazındaki tecrübe ve bi-
rikimlerini anlatan deneyimli sanayici, 
BiNefes’i üretim süreci hakkında şunları 
aktardı: “Ev tipi solunum cihazı yaptığı-
mızdan dolayı hem elektronik, hem de 
klinik olarak solunum verilerine sahibiz; 
altyapımız hazır. Bunları mühendisliğe 
çevirebilme yeteneğimiz olduğu için yo-
ğun bakım ventilatörü yapmamız çok zor 
olmadı. Talep oluştuğunu gördüğümüz 
an iki aylık bir sürede elimizde hazır 
tasarım imkanlarını ve daha hızlı bula-
cağımız malzemeleri kullanarak mevcut 
şekilde 2 ay içinde tasarlayıp cihazı çı-
karttık.

Türkiye’de solunum alanında en eski 
ve en büyük fi rmalardan biriyiz. Solu-
num alanındaki altyapımız çok iyi. Solu-
num alanında birçok şeye hazırız. Talep 
geldiği zaman solunum alanında yapa-
mayacağımız bir şey yok. Çok kısa sü-
rede ve hızlı yapacağımıza inanıyorum.”

BiNefes, yeni tasarım, son teknoloji
Zübeyir Murat, BiNefes’in tasarımı-

nın tamamen yerli, üretimdeki yerlilik 
oranının da yüzde 60 seviyesinde oldu-
ğunu kaydetti.

BiNefes’in piyasada kullanılan ven-
tilatörlerle aynı işleve sahip olduğunu 
belirten Murat, cihazın avantajları hak-
kında şunları söyledi: “Basınçlı hava 

kaynağı ve basınçlı oksijenle çalışıyor. 
Son teknoloji olduğu için birçok avantajı 
var. Yeni ekipmanlar ve parçalar kulla-
nıldı. Tasarımı daha yeni. Yazılımı bize 
ait. Kendi imkanlarımızla yaptığımız için 
piyasadakilerden de gayet uygun fi yatta.

Yoğun bakım ventilatörlerde istenen, 
basınçlı havayla çalışması. Basınçlı ha-
vanın avantajı, çok hızlı tepki veriyor, 
oksijeni yüzde yüz verebiliyorsunuz. 
BiNefes, kendi bataryası ile 8 saat çalı-
şıyor.”

Yurt dışından yoğun talep var
Yeni bir tasarımla sahra tipi çantayla 

taşınabilir bir ventilatör üzerinde çalıştık-
larını söyleyen Zübeyir Murat, BiNefes’e 
yoğunlukla ihracat talepleri olduğunu 
belirterek; Libya, Mozambik, Pakistan 
ve Irak’a ihraç ettiklerini Azerbaycan’la 
görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. 
Irak ve Libya’dan tekrar sipariş aldıkla-
rını dile getiren Murat, Türkiye’deki has-
tanelerden talep gelmediğini ancak yurt 
dışındaki taleplere de yetişemediklerini 
kaydetti. 

“OSTİM’de olmazsanız yapamazsınız”
BiNefes’i üretirken OSTİM’in üretim 

altyapısından yararlandıklarını vurgu-
layan Zübeyir Murat, “Ekipman altya-
pımızın büyük bir kısmını OSTİM’de 
yaptırdık. OSTİM’de olmazsanız yapa-
mazsınız. Çok büyük altyapı gerekir. 
Mekanik kısım da elektronik kısım da 
önemli. Siz kendi tasarımınızı yapıyorsu-
nuz ama mekanik kısımlarda OSTİM’in 
altyapısını kullanıyorsunuz. OSTİM’in 
altyapısı olmadığı zaman kalırsınız orta-
da.” değerlendirmesini yaptı.

Yerli üreticilere şans verilmeli
Türk doktorları ve sağlık çalışanların-

dan üreticilere imkan sunmasını isteyen 
ForAs Genel Müdürü, “Bizim beklenti-
miz, zayıf olduğumuz noktaların doktor-
larımız tarafından değerlendirilerek bize 
bildirilmesi. Böyle bir sistemin kurulma-
sı gerekiyor. Bizim daha iyi olabilmemiz 
için. 

Yerli üreticilere şans verilmesi gere-
kiyor. Yerli üreticiler, mühendislerimiz 
çok iyi teknolojiye ve altyapıya sahipler. 
Türkiye’de yapamadığımız hiçbir şey 
yok. Şu anda teknolojiye ulaşabiliyoruz. 
Fakat siz ne kadar ürün üretirseniz üre-
tin. Ülkenizde kullanamadığınız zaman, 
dışarıya satma şansınız çok az. Ülkemiz-
de kullanıp, eksiğimizi hatamızı giderip 
daha iyi olmamız gerekiyor. Bu altyapı-
nın Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturu-
lup, cihazlarımızın eksik tarafl arının ra-
porlanacağı, belgelendirileceği düzeltme 
önerileri yapılacağı bir sistem. Biz üre-

ticiyiz, üreticinin yapamayacağı bir şey 
yok. Zayıf tarafl arımızın bize bildirilmesi 
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Devletimizin emirlerine hazırız”
Solunum alanında üretim yapan 

Türkiye’nin en eski fi rmalarından olduk-
larına dikkati çeken Zübeyir Murat, “Bu 
alandaki tecrübemizi ve bilgi birikimi-
mizi yoğun bakım ventilatörü yaparak 
kanıtlamış durumdayız. Devletimizden 
gelecek her türlü emir ve istekleri kar-
şılamak için hazırız. Bu tür ihtiyaçların 
karşılanması için elimizden gelecek her 
türlü imkanla devletimizin yanındayız.” 
mesajını verdi.

OSTİM Medikal Sanayi 
Kümelenmesi Üyesi ForAs 
Medikal, OSTİM’de milli 
tasarımla 2 ay içinde 
yerli üretim yoğun bakım 
ventilatör cihazı BiNefes’i 
üretti. BiNefes’i; Libya, 
Mozambik, Pakistan ve 
Irak’a ihraç ettiklerini diğer 
ülkelerle de görüşmelerin 
devam ettiğini anlatan 
Genel Müdür Zübeyir Murat, 
Türkiye’deki hastanelerden 
talep gelmediğini ancak 
yurt dışındaki taleplere de 
yetişemediklerini kaydetti.

Milli tasarım ventilatör üretti 
ihracat taleplerine yetişemiyor
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BiNefes yoğun bakım ventilatörü, ForAs Medikal 
tarafından milli tasarım ve OSTİM’in üretim 
altyapısıyla iki ayda üretildi. Cihaz, basınçlı hava 
ile çalışıyor, oksijeni yüzde yüz veriyor. Batarya 
ile 8 saat çalışabilen BiNefes, yurt dışından 
yoğun talep görüyor.

ForAs Genel 
Müdürü Zübeyir 
Murat, “Talep 
oluştuğunu 
gördüğümüz 
an iki aylık bir 
sürede elimizde 
hazır tasarım 
imkanlarını 
ve daha hızlı 
bulacağımız 
malzemeleri 
kullanarak 
mevcut şekilde 
2 ay içinde 
tasarlayıp cihazı 
çıkarttık.” dedi.

“Türkiye’de önde gelen 
firmalarımızdan”
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçı-
nar, ForAs’ın, kümenin ilk üyelerinden 
olduğunu söyledi. Şirketin sektördeki 
yerine işaret eden Dağçınar, “Kendileri 
solunum cihazı konusunda Türkiye’de 
önde gelen firmalardan biri. Firmanın 
ev tipi solunum cihazları zaten vardı. 
COVID-19 sürecinde yeni bir model 
yapıp yoğun bakımda COVID-19 hasta-
larının tedavisinde kullanılabilecek yeni 
bir ürün ortaya çıkardılar. Kendileri bir 
süredir bunun üzerinde çalışıyorlardı. 
Şu anda ürün bitti yurtdışına da satışı 
yapılmakta.” dedi.

İç piyasada en büyük alıcının devlet 
olduğuna dikkat çeken Fatin Dağçınar, 
şu görüşleri dile getirdi: “Pandemi 
başlar başlamaz, devletimize, elimizden 
geldiği sürece, firmalarımızla hazır ol-
duğumuzu belirttik; altyapılarını, eldeki 
cihazları hakkında raporlar verdik. Bu 
konuda yapılması gereken farklı bir şey 
varsa da buna hazır olduğumuzu ilettik. 
Fakat devletimizin altyapısının yeterli 
olduğu söylendi ve firmalarımıza maale-
sef bu konuda bir görev düşmedi.”

üyesidir.
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Enerji sektöründe kritik tasarımlara 
imza atan, petrol ve doğal gaz sek-
törüne yönelik ekipmanlara milli 

çözümler getiren Ostim Teknopark firma-
sı FenixES, başarısını medikal sektörüne 
taşıdı. Firma, hayvanlar için kırık tedavi-
sinde kullanılacak eksternal fiksatör tasar-
ladı.  Tüm süreçleri bir veteriner kliniği ile 
yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürün, 
ülkemizde hali hazırda yurt dışından temin 
ediliyor. 

Firmanın kurucu ortağı İnanç Alptuğ 
Hıdıroğlu, “Proje çalışmalarımız 7 ay sür-
dü. Hayvanlar için özel olarak tasarlanan 
ve imal edilen fiksatörlerimiz sayesinde 
daha fazla dostumuzun uzvunu kurtarmak 
ve ampute edilen uzuv sayısını azaltmak 
gayesi içindeyiz.” dedi.

“Tasarımından imalatına kadar yerli”
Yerli ve milli üretim bilinciyle, enerji 

sektöründe ortaya koydukları başarıyı me-
dikal sektörüne de taşımak istediklerinin 
altını çizen genç girişimci, fiksatörlerin Ar-
Ge ve ürüne dönüşme sürecine ilişkin şöy-
le konuştu: “Bacağı kırık bir kedi, zor bir 
ameliyat ve geleneksel yöntemlerin başarı 
ile sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğunu 
hayal edin. İşte bunca zorluğun tam orta ye-
rinde Dorukgiller Veteriner Kliniği ve bir 
gece görülen rüyayla duvarlara çizilen ilk 
fikir. Onlar hayallerini ellerindeki imkan-
larla birleştirip kedinin bacağını kurtardık-
larında haberimiz oldu bizim bu fikirden. 
Hala dört bacaklı devam ediyor hayatına. 
O kedinin hayatı ile ilgili bir sürü senaryo 
yazabiliriz ve senaryoların çoğunda ampute 
edilmiş bir bacakla son bulur o hikaye. Biz 
de ondan sonra karar verdik güç birliği yap-

maya ve teklifimizi götürdük. Bugün orta-
ya çıkan bu ürünler, ülkemizde profesyonel 
anlamda tamamı özel olarak imal edilmiş 
ilk eksternal fiksatörler. Üzerindeki sadece 
bir somun ve bir cıvata hazır olarak alındı. 
Geri kalan her parçası, tasarımından ima-
latına kadar yerli ve bu iki ekip tarafından 
ortaya kondu.” 

Veterinerler sık karşılaşıyor
Hayvanların çeşitli sebeplerle kemik do-

kuları hasara uğradığını, insanlarda olduğu 
gibi, uygun tedaviye muhtaç olduklarını 
kaydeden İnanç Alptuğ Hıdıroğlu, “Bugün 
ülke genelini düşündüğünüzde her gün bir 
sürü trafik kazası oluyor. Bir sürü kedi sa-
hibi yüksekten düşme şikayetiyle veteriner 
kliniklerine başvuruyor. Veteriner hekim-
lerin sıklıkla karşılaştığı bir durum ortope-
dik problemler. Sıkıntı da tam bu noktada 
çıkıyor zaten. Problem tıpkı insanlarda 
olduğu kadar sık ama imkanlar kıyaslan-
dığında çok eksikler var. Özellikle trafik 
kazası ve yüksekten düşme gibi durumlar-
da şekillenen çok parçalı kırıklarda, bir de 
enfeksiyon da baş göstermişse uzuvların 
kesilmesine kadar giden tatsız sonuçlar or-
taya çıkabiliyor.

İnsanlar için bu tarz durumlarla başa 
çıkmada kullanılan ekipmanlar var ve yay-
gın ama hayvanlar için değil ne yazık ki. 
İşte bugün ortaya koyduğumuz ürünler, bu 
duruma çare olabilecek ürünler aslında. Bu 
yöntemlerden birisi eksternal fikzasyon ile 
kırıkların sabitlenmesi. Bunlar da bu tarz 
ameliyatlarda kullanılan eksternal fiksa-
törler. Eksternal fiksatörlerin kullanımı 
dünyada daha yaygın ama bizim ülkemiz-
de gelişmiş bir alan değil. Ülkemize gelişi 
çok pahalı ve yerli bir üretim yok. Ulaşı-
mının kolay olmaması, ürünlerin pahalı 
olması gibi sebeplerden dolayı fiksatörlerle 
uygulanan tekniklerin veteriner hekimle-
re öğretimi de yaygınlaşamamış, rutinde 
başvurulacak işlemler arasına girememiş. 

Akademik çalışmalardan çok da öteye ge-
çememiş ülkemizde. Oysa komplike tipteki 
kırıklarda bu tedavi yaklaşımının rutinde 
kullanılabilmesi, hasarlı organın kurtarıla-
bilmesi için önem arz etmektedir.” dedi.

Pratik uygulanabilecek bir tedavi 
yaklaşımı

Günümüzde kullanılan yöntemlerle cid-
di yaralanmaları olan hayvanların bacakları 
ya çok pahalı ameliyatlarla kurtarıldığını ya 
da bacaklarını kaybettiğine işaret eden Hı-
dıroğlu, “Eksternal fikzasyon, öğrenildiği 
takdirde; rutinde kırıklara açık operasyonla 
müdahale eden hekimler için daha pratik 
şekilde uygulayabilecekleri bir tedavi yak-
laşımı. Kırık hattına dokunmadan müdaha-
le, çoğu kırıkta mümkün olduğu için iyileş-
me süresi de normalden daha kısa sürüyor. 
Buna ek olarak canlının operasyondan son-
ra uzvunu normal fonksiyonlarına yakın şe-
kilde iyileşme sürecinde de kullanabilmesi 
de bu teknik ile yapılan tedaviyi oldukça 
avantajlı kılıyor. 

Eksternal fiksatörler, pediatrik olarak 
da kullanılabiliyor. Çocuk, genç, yetişkin 
fark etmeksizin eksternal fikzasyon uygu-
lamalarında kullanılacak ekipmanların ül-
kemizde yaygınlaştığını, sağlık sistemimiz 
üzerinden alacağı maddi yükün boyutunu, 
gelişip, büyüyüp pek çok farklı ekipmana 
dönüştüğünü, ürünlerin yaygınlaştığını, 
ürünlere ulaşımın kolaylaştığını ve ucuzla-
dığını düşünün. 

Pazar büyüklüğü olarak da yadsınama-
yacak bir sektör bu. Eğer bu ürünler kolay 
ulaşılabilir hale gelirse, ülkenin dört bir ya-
nından hekimler bu ürünleri kullanırsa sayı-
sız can kurtarılır. Bu ürünün başarısı, başka 
hayallerin kapısını aralar. Bugün hayvan-
larla başlayan bu hikaye, yarın insanlar için 
çok çeşitli eksternal fiksatörler üretmekle 
devam eder. Bizim kazanmamızla başlayan 
bu adım, ülkemizin kazanmasıyla devam 
eder; yeni hikayelerin yazılmasına öncü 
olur.” ifadelerini kullandı.

Ostim Teknopark firması 
FenixES, yerli imkanlarla 
hayvanlar için özel olarak 
fiksatör tasarladı. Yerli ve 
milli nitelik taşıyan ürün, bir 
veteriner kliniği ile yürütülen 
7 aylık yoğun bir çalışmanın 
ardından kullanıma hazır hale 
getirildi. Kurucu ortak İnanç 
Alptuğ Hıdıroğlu, söz konusu 
ekipmanların yurt dışından 
yüksek fiyatlara temin edildiğini 
belirterek, “Bu ürünler, 
ülkemizdeki profesyonel 
anlamda tamamı özel olarak 
imal edilmiş ilk eksternal 
fiksatörler. Üzerindeki sadece 
bir somun ve bir cıvata hazır 
olarak alındı. Geri kalan her 
parçası, tasarımından imalatına 
kadar yerli.” dedi.

Hayvan cerrahisinin kritik ekipmanı 
OSTİM’de tasarlandı

İnanç Alptuğ Hıdıroğlu, “Hayvanlar için özel 
olarak tasarlanan ve imal edilen fiksatörlerimiz 
sayesinde daha fazla dostumuzun uzvunu 
kurtarmak ve ampute edilen uzuv sayısını 
azaltmak gayesi içindeyiz. Ortaya koyduğumuz 
ürünlerimizde sürdürülebilir kaliteyi sağlamak 
amacıyla gerekli denetimlerden geçerek 
aldığımız ISO13485 belgemizle beraber her 
üründe aynı kaliteyi kullanıcılara garanti 
ediyoruz.” diyor.

Eksternal fikzasyon, öğrenildiği takdirde; rutinde kırıklara açık operasyonla müdahale eden hekimler 
için daha pratik şekilde uygulayabilecekleri bir tedavi yaklaşımı. Kırık hattına dokunmadan 
müdahale, çoğu kırıkta mümkün olduğu için iyileşme süresi de normalden daha kısa sürüyor. Buna 
ek olarak canlının operasyondan sonra uzvunu normal fonksiyonlarına yakın şekilde iyileşme 
sürecinde de kullanabilmesi de bu teknik ile yapılan tedaviyi oldukça avantajlı kılıyor.

İnanç Alptuğ Hıdıroğlu, "Eksternal 
fikzasyon, öğrenildiği takdirde; 
rutinde kırıklara açık operasyonla 
müdahale eden hekimler için 
daha pratik şekilde uygulayabile-
cekleri bir tedavi yaklaşımı. Kırık 
hattına dokunmadan müdahale, 
çoğu kırıkta mümkün olduğu için 
iyileşme süresi de normalden 
daha kısa sürüyor. Buna ek olarak 
canlının operasyondan sonra 
uzvunu normal fonksiyonlarına 
yakın şekilde iyileşme sürecinde 
de kullanabilmesi de bu teknik ile 
yapılan tedaviyi oldukça avantajlı 
kılıyor." dedi.

'ta
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İş makineleri konusunda tüm dünya-
ya bilgi tedariki sağlayan ve sektö-
re referans oluşturan basın kurulu-

şu KHL Group, her yıl yenilenen ve iş 
makineleri üreten en büyük global fi r-
maların sıralandığı uluslararası Yellow 
Table 2020 listesini açıkladı. Firmala-
rın yıllık satış cirosuna göre belirlenen 
listede İş ve İnşaat Makineleri Küme-
lenmesi (İŞİM) Üyesi HİDROMEK bu 
yıl 50’inci sırada yer aldı. 

“Küresel endüstrideki yerimizi 
sağlamlaştırıyoruz”

Yellow Table listesine 7’inci kez 
girme başarısını gösteren HİDRO-
MEK, bu listeye giren ilk ve tek Türk 
şirketi olma unvanını taşıyor. HİDRO-
MEK Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, 
“İş makinesi sektörünün en büyük 
isimlerinin sıralandığı Yellow Tab-
le listesinde bir kez daha yer almanın 
mutluluğunu yaşıyoruz”. dedi. 

HİDROMEK Genel Müdürü Ah-
met Bozkurt şu değerlendirmeleri yap-

tı: “Kuruluşunun 42. yılını kutlayan 
HİDROMEK’in Yellow Table listesin-
de bir kez daha yer aldığını mutluluk-
la öğrendik. Bu başarıda emeği geçen 
tüm ekip arkadaşlarımıza, müşterileri-
mize, bayilerimize, tedarikçilerimize, 
iş birliği içinde olduğumuz üniversite 
ve kuruluşlar ile tüm dostlarımıza te-
şekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki 
yıllarda Yellow Table listesinde daha 
üst sıralara tırmanmayı hedefl iyoruz. 
HİDROMEK olarak, Ar-Ge, tasarım 
ve üretim gücümüzle, küresel endüst-
rideki yerimizi sağlamlaştırıyoruz. 
Bugün 6 kıtada 100’den fazla ülkede 
makinelerimiz çalışıyor. Bir yandan 
80’in üzerinde ülkeye yayılan bayi ağı-
mızı genişletirken, bir yandan da ürün 
gamımızı çeşitlendirmeyi; böylece 
müşterilerimizin taleplerini tek elden 
karşılamayı temel önceliğimiz olarak 
belirledik. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da iş makineleri sektö-
ründe çalışmalarımızı hızla sürdürece-
ğiz.”

İŞİM’in 13 yıl önce başlattığı öğren-
ci projeleri uygulaması COVID-19 
salgını sürecinde de devam etti. Çan-

kaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret 
Bölümü öğrencileri, İŞİM üyesi işletme-
lerde bahar dönemi boyunca fi rmaların 
ürünlerinin GTİP koduyla ihracat pazarı 
araştırması yaptı. 

Çalışmalarını online olarak gerçek-
leştiren öğrenciler, yaptıkları ürün bazlı 
ihracat pazarı araştırmalarını, dönemin 
sonunda fi rmalara raporlayarak şirketle-
rin ihracat pazarlarını geliştirmesine des-
tek oluyor.

2020 bahar döneminde 11 öğrenci 9 
İŞİM üyesi ve küme içerisinde çalıştı. 
Öğrenciler, yaptıkları çalışmaları, ihraca-
tı geliştirme önerilerini ve tespit ettikleri 
ihracat fırsatlarını fi rma temsilcilerinin 
katıldığı online toplantıda paylaştı. 

İŞİM’in, Çankaya Üniversitesi ile 13 
yıldır sürdürdüğü projeyle bugüne kadar 
pek çok fi rmanın ihracatının gelişmesine 
katkı sağlandı. Proje sayesinde sahada 
uygulama yapma ve tecrübe edinme im-
kanı bulan öğrencilere de mezun olduk-
larında fi rmalarda istihdam edilme fırsatı 
doğuyor. Proje bu çıktılarıyla da üniver-
site-sanayi iş birliği alanında örnek teşkil 
ediyor.  

“GTİP üzerinden yapılan analizler çok 
kıymetli”

İŞİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Pi 

Makine Genel Müdür Yardımcısı Arda 
İskenderoğlu, COVID-19 sürecinde öğ-
rencilerin çalışmayı bırakmadan projeyi 
tamamladıklarına dikkat çekti. 

Projede yapılan çalışmaları önemse-
diğini vurgulayan Arda İskenderoğlu, 
şu görüşleri paylaştı: “Bu bakış açısının 
fi rmalara kazandırılması, öğrenci arka-
daşlarımızın da bu süreçlere dahil olma-
sı çok kıymetli. Şu an yapılan çalışma 
da bizim için faydalı ve değerlendirebi-
leceğimiz bir çalışma. GTİP numaraları 
üzerinden yapılan analizler çok kıymet-
li. Biz kendi içimizde de ticari istihbara-
tı belli dönemlerde yeniliyoruz.  İŞİM’e 
ve tüm öğrenci arkadaşlarımıza katkıla-
rından dolayı teşekkür ediyoruz. İş birli-
ğine açığız, arkadaşlara kapımız açık.”

“OSTİM’e ve İŞİM’e teşekkür 
ederim”

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahir Nakip, 
öğrenci projeleriyle iş birliklerinin de-
vam etmesi gerektiğine işaret etti. Üni-
versite ve sanayiyi buluşturmanın yolu-
nun bu projelerden geçtiğini dile getiren 
Nakip, “Sanayici, akademik verilerden 
nasıl istifade edebileceğini bünyesinde 
istihdam ettiği mezunlarla öğrenebilir. 
Ülkemiz ihracatının önemli bir bölümü-
nü orta ölçekli işletmeler yapıyor. Onları 
tebrik etmek ve desteklemek gerekiyor. 
O yönüyle bu dersimiz ve projemiz de-
vam edecek. Hem OSTİM’e hem de 
İŞİM’e çok teşekkür ediyorum. Öğrenci-
lerimizi de tebrik ediyorum.” dedi.

İŞİM, üniversite ve sanayi arasında 
köprü olmaya devam edecek

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
lide Rasim, proje çıktılarının her yıl 
biraz daha fi rmalar tarafından kullanı-
labilir çıktılar olmaya başladığını tespit 
ettiklerini aktardı. Öğrenciler tarafından 
hazırlanan raporların fi rmalarca kulla-
nılabilecek seviyelere doğru gelmeye 
başladığını vurgulayan Rasim, “Bizler 
sanayiciler olarak bunları kullanmayı öğ-
rendik. Üniversite de sanayicinin aslında 
neler beklediğini projenin sanayiciye 
nasıl daha çok katkı vereceğini görmeye 
başladı. Biz İŞİM olarak üniversitelerin 
sanayicilere vereceği katkılar için köprü 
olmaya devam edeceğiz.” değerlendir-
mesini paylaştı. 

İhracat katkılı
öğrenci projeleri 
İş ve İnşaat Makineleri 
Kümelenmesi (İŞİM) ve 
Çankaya Üniversitesi 
tarafından 13 yıldır sürdürülen 
öğrenci projeleri uygulaması 
ile sahaya inen öğrenciler, 
firmaların ihracatının 
gelişmesine katkı sunarken, 
mezun olduklarında firmalar 
tarafından istihdam edilme 
fırsatı buluyor. Proje bu 
çıktılarıyla üniversite-sanayi 
iş birliği alanında örnek teşkil 
ediyor.  

Türk sanayinin güçlü markası HİDROMEK, iş makinesi 
sektöründe dünyanın en büyük firmalarının sıralandığı 

Yellow Table listesine 7. kez girdi.  HİDROMEK, bu listeye 
giren ilk ve tek Türk şirketi olma 

ünvanını taşıyor.

Devler listesinde tek Türk şirketi

HİDROMEK Fortune 500 Türkiye 
listesinde yer almaya devam 
ediyor
Dünyanın en büyük iş makinesi üre-
ticileri arasında yer alan HİDROMEK, 
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 
listelendiği Fortune 500 Türkiye araş-
tırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre 
HİDROMEK 254’üncü sırada yer aldı.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi 
(İŞİM) HİDROMEK, başarılarına yenile-
rini eklemeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük 50 iş makine-
si üreticisi arasında yer alan firma, 
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 
listelendiği Fortune 500 Türkiye araş-
tırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre 
HİDROMEK 254’üncü sırada yer aldı. 

Bu yıl 13’üncüsü hazırlanan ve şirket-
lerin net satışlarına göre sıralandığı 

Fortune 500 Türkiye listesinde bu yıl 
da yerini alan HİDROMEK, Ankara’nın 
en büyük 44’üncü, makine ve ekipman 
sektörünün ise en büyük 5’inci şirketi 
oldu.

Kuruluşunun 42’nci yıl dönümünde 
HİDROMEK, dördü Ankara’da, biri 
İzmir’de, biri de Tayland’da yer alan altı 
üretim tesisinde kazıcı yükleyici, hidro-
lik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor 
greyder ve toprak silindiri üretiyor.

Bugün 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkede 
45 binden fazla iş makinesi çalışan 
HİDROMEK, yurt dışındaki yetkili bayi 
yönetimi, satış ve satış sonrası hizmet-
lerini İspanya’da HİDROMEK WEST, 
Rusya’da HİDROMEK RUS, Tayland’da 
HİDROMEK Construction Equipment 
Thailand (HCE) ve Japonya’da HİDRO-
MEK JAPON ile yürütüyor.

üyesidir.
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Yeni Koronavirüs (COVID-19), 
küresel ticarette en büyük 
etkisini tedarik zincirleri 
üzerinde gösterdi. Virüs, 
yeni tedarik rotaları ve bunu 
sağlamak için yeni stratejiler 
ve yol haritasını zorunlu kıldı. 
En önemli araçlardan biri 
olan e-ticaret platformlarının 
daha etkin kullanılması 
için ülkemizde yeni araçlar 
devreye alındı. 

B2B (İşletmeden-İşletmeye) 
e-ticaret 

Ticaret Bakanlığı, Pazara Girişte Di-
jital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hak-
kında Kararı ile uluslararası ticarete 
yönelik elektronik ticaret siteleri veya 
elektronik pazar yerlerine bireysel üye-
likleri destek kapsamına aldı. Bu des-
teğin geçmiş dönem uygulamasından 
farkı; bireysel üyeliklerin desteklenme-
si. E-ticaret sitelerine bireysel üyelik 
desteği uygulama usul ve esasları da 
Ticaret Bakanlığı web sitesinde yer alı-
yor. Destek kapsamına alınan e-ticaret 
siteleri listesi Ticaret Bakanlığı web 
sayfasında duyuruldu. 

B2C (İşletmeden-Tüketiciye) 
e-ticaret 

B2C e-ticaret üzerinde ilk etki, ta-
lep yapısında oluştu. Evden çalışmak 
ve evde kalmak talep yapısını şekillen-
dirdi. Nasıl uyum sağlayacağını bilen 
çevrimiçi mağazalar için bu durum fır-
satlar oluşturdu. Diğer taraftan, tüketi-
ciler alışveriş davranışlarını e-ticarete 
uyarlamaya başladılar. Normalleşme ve  
sonrası için tüketicilerin alışveriş alış-
kanlığı da değişmeye başladı. 

E-ticarette bazı segmentler önemli 
oranda büyüme gösterdi; yiyecek ve 
içecek, sağlık ve bakım ürünleri, evde 
eğitime katkı sağlayan ürünler (dizüstü 
bilgisayarlar, tabletler, ekranlar, kablo-
lar, ofi s koltukları, vb.), spor malzeme-
leri ve kendin yap ürünleri gibi. 

Ayrıca, dünya genelinde bir değer-
lendirme yapıldığında, bu dönemde 
e-ticaret pazarının karşılaştığı en büyük 

zorluk teslimat süreleri. Siparişlerin 
artması, lojistik merkezlerinin yoğun-
luğuna yol açtı ve taşımacılık alt yapısı 
nedeniyle hizmeti sağlayıcılar çok ciddi  
zorluklarla karşılaştılar. Bunun da öte-
sinde, bu hizmet sağlayıcılar çalışanla-
rını korumak için ilave önlemler almak 
zorunda  kaldılar. 

E-ticarette yaşanan bu gelişmeler, 
ülkeler açısından da birçok politika ara-
cının geliştirilmesini teşvik etti. Ülke-
mizde de Ticaret Bakanlığı e-ticaretin 
geliştirilmesine yönelik çeşitli prog-
ramlar başlattı.

• Sanal Ticaret Akademisi: Nasıl İhra-
catçı Olunur?, İhracatta Devlet Des-
tekleri, E-Ticaret gibi pek çok başlık-
ta hazırlanan eğitimler ve dış ticaret, 
girişimcilik ve iç ticaret olmak üzere 
3 sertifi ka programı ücretsiz olarak 
hizmete sunuluyor.  https://akademi.
ticaret.gov.tr

• Export Akademi Eğitimleri: 
E-ihracatın ve ticaretin en güncel 
bilgilerini farklı sektör bakış açıla-
rıyla harmanlayarak, ürünlerin hedef 
pazarlara nasıl satılabileceği ile ilgili 
seminer programları  düzenleniyor. 
Türkiye’nin her yerinde Export Aka-
demi ve Kadın İhracatçı Programla-
rını hayata geçirilerek, genç ve kadın 
girişimcilerin ihracata teşvik edilme-
si amaçlanıyor. https://www.expor-
takademi.com

• BiTıkla Avrupa Online Eğitimleri: 
Amazon Türkiye, TOBB ETÜ ve 
Boğaziçi Üniversitelerinin ortaklaşa 
hayata geçirdiği programa Ticaret 
Bakanlığı da eğitimleriyle katkı su-
nuyor. https://bitiklaavrupa.com

• E-Ticaret Akademisi: E-ticarete gi-
riş, e-ticaret sitesinin kurulumu, te-
darikçi yönetimi, dijital pazarlama 
ve satış, müşteri hizmetleri yönetimi, 
pazaryerlerinde satış, e-ihracatta te-
mel bilgiler gibi eğitim konu başlık-
ları yer alıyor. 

www.eticaret.gov.tr 

Dr. Meral Gündüz 
OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörü

meral.gunduz@ostim.org.tr   (0312) 385 5090 (1380)

Her gün bir ticari bilgi 
OSTİM Dış Ticaret Günlüğü
www.ostimdisticaret.org
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B2C e-ticaret açısından bir  diğer 
önemli konu Güven Damgası. 
E-ticarette güven damgası, bir 
e-ticaret platformunun sağladığı 
asgari güvenlik ve hizmet kalitesi 
standartlarına uyan hizmet sağlayıcı 
ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen 
elektronik işarettir. Bir e-ticaret 
platformu ziyaret edildiğinde o sitede 
güven damgası bulunması önemli.

Avrupa Birliğinde  
EcommerceTrustMark, Türkiye'de 
de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), güven damgası veriyor. 
Ticaret Bakanlığı, Türkiye’deki tek 
güven damgası sağlayıcı olarak 
TOBB’u yetkilendirdi.

Bu kapsamda, sisteme dahil olmak 
isteyen e-ticaret sitelerinin www.
guvendamgasi.org.tr adresi üzerinden 
gönüllülük esasına göre başvuruda 
bulunabiliyorlar. 30 Haziran 2020 
itibarıyla 14 e-ticaret sitesi güven 
damgası taşıyor.

Güven Damgası

OSTİM DIŞ TİCARET BÜLTENİ 
2 AYDA BİR YAYINLANIR 

BÜLTENE LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

COVID-19 
ve e-ticaret

B2B platformlarda sektörel, 
yerel/bölgesel ve küresel 
ayrımına gidilmeli
COVİD-19 pandemisi ile başlayan sü-
reç online ortamda çok sayıda eğitim 
programları, seminerler ve sohbet 
programlarına ücretli veya ücretsiz 
katılım imkanlarını arttırdı. Bu açıdan, 
bilgiye eskisinden daha kolay ve farklı 
kaynaklardan ulaşma imkanı da doğ-
du. Farkındalık düzeyi artıyor. 

Bu çerçevede, ister eğitim alınsın 
ister seminer veya sohbetlere katılım 
sağlansın gözden uzak tutulmaması 
gereken hususlar şunlar:

• Covid-19’un e-ticarete olan talebi 
artırması ile e-ticaret eğitimlerine de 
talep arttı. Tüketiciye satış yapan 
(B2C) firmalarımızın iç piyasadaki 
tüketicileri hedeflemeleri halinde 
e-ticaret ve dijital pazarlama, dış 
piyasalardaki tüketicileri hedefleme-
leri durumunda e-ihracat ve dijital 
pazarlama konularındaki eğitimle-
re ilişkin çerçeveye hakimiyetleri 
önemli.

• İşletmeden- İşletmeye satış yapan 
(B2B) firmalarımız gerek yurt içi 
müşteri gerekse yurt dışı müşteriler 
tarafından bulunur ve ulaşılır olmak 
istiyorlar. Bu çerçevede, B2B ticaret 
ve dijital pazarlama konusunda 
alınacak eğitimin de çerçevesinin 
çok iyi çizilmesi gerekiyor.  

• Bir önceki sayımızda da belirtmiştik; 
B2B ticarette sektörel, yerel/böl-
gesel ve küresel ölçekte elektronik 
platformlar üzerinden müşteri 
aranmakta veya müşterinin size 
ulaşması sağlanmaktadır. 

• Sektörel, yerel/bölgesel veya küre-
sel B2B platformlardan hangisine 
üyeliğin firmanız için daha verimli 
olacağının belirlenmesinde sektö-
rünüz ve hedef Pazar/pazarlarınızın 
göz önünde bulundurulması önemli. 

• Özetle, Covid-19 pandemisinin bir 
sonucu olarak öngörülen bölgesel 
tedarik zincirlerinin öne çıkaca-
ğı düşüncesi, alınacak kararları 
etkileyen kriterlerin de değişeceğini 
gösteriyor. 
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Hazi-
ran ayı Meclis Toplantısı Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay’ın katılımıyla yapıldı.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 

salgın sürecinin ekonomiye etkilerine 
değindi. Küresel tedarik zincirlerinin 
yeniden şekillendiğine dikkati çeken 
Özdebir, “Küresel üretim ve ticaret bağ-
larının tarihi olarak düşük seviyelere ge-
rilediği ve hatta birçok alanda kesildiği 
salgın süreci, ülkemizin yerli girdi üre-
timini ve kullanımını esas alan, katma 
değeri görece yüksek ulusal sanayi üre-
timini geliştirmeyi hedefl eyen politika 
dönüşümlerini ertelenemez bir noktaya 
getirmiştir.” dedi.

“İmalat sanayi güçlendirilmeli”
P a n d e m i -

nin hatırlattığı 
gerçeklilerden 
birinin de ithal 
ürünlerin yerli-
leştirilmesi ol-
duğuna vurgu 
yapan Nurettin 
Özdebir, şu gö-
rüşleri aktardı: 
“Nitekim kü-
resel pazarlarda 
orta ve uzun vadede rekabet gücümüzün 
artırılması da, ancak ithal ikameci ve kat-
ma değeri görece yüksek ürünlerin ağır-
lıkla üretildiği bir sanayi ve dolayısıyla 
ihracat yapısına kavuşmakla mümkün 
olacaktır. Küresel tedarik zincirinde-
ki aksaklıklar ihracat potansiyelimizin 
önemli ölçüde azalmasına neden olmuş-
tur. Bu süreçte ihracatımızın korunması 
için teşviklerin devam etmesi ve arttırıl-
ması elzemdir.”

Türkiye’nin kısa ve orta vadede arz 
güvenliği açısından partner çeşitlendir-
mesine gitmesi gerektiği önerisini dile 
getiren Özdebir, “Uzun vadede ise ulusal 
ve yerel üretimini, özellikle imalat sana-
yisi üretimini güçlendirmesi gerekmek-

tedir. Türkiye’nin ihracatının gelecek 
dönemlerde alacağı seyir, bugün uygula-
nan sanayi politikalarına bağlı olacaktır.” 
görüşünü aktardı.

“Yükümüzü artırmayın”
Kıdem tazminatı ve tamamlayıcı 

emeklilikle ilgili çalışmalara dikkati 
çeken ASO Başkanı, “Burada işsizlik 
sigortası işveren payının artırılacağı söy-
leniyor. İşsizlik fonunun kuruluş amaç-
larından bir tanesi kıdem tazminatı fonu 
olarak da kullanılabilmesiydi. Ama o da 
yeni bir yük olarak üzerimizde kaldı. 
Lütfen yapılan bu yeni çalışmalarda bi-
zim yükümüzü daha fazla arttırmayın.” 
mesajını verdi.

Tedbirlerle sanayi üretimi devam ettirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-

tay, salgın sürecinde hem vatandaşların 
işinden olmaması hem de sanayicilerin 
güç kaybı yaşamaması için pek çok des-
tek kararı aldıklarını ve almaya devam 
ettiklerini kaydetti.

En kısıtlı dönemde bile sanayinin 
çarklarını durdurmadıklarını dile getiren 
Oktay, “Gerekli tedbirler alınarak deva-
mını sağladık. Ekonomik İstikrar Kal-
kanı Tedbir Paketi kapsamında fi nans-
man, vergi ve istihdam konularında pek 
çok desteği hayata geçirdik. Bu süreçte 
çalışanlarımızın, işçilerimizin emeği ve 
ekmeğine de sahip çıktık. 4,5 milyon 
vatandaşımızın istihdamında devamlılığı 
kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği 
ve nakit desteği gibi yöntemlerle destek-
ledik. Diğer taraftan Türk EXIMBANK, 
kredi geri ödemeleri ve vadelerle ilgili 
yatırımcıları rahatlatan adımlar attık, atı-
yoruz.” dedi.

“Amacımız, çalışanıyla işvereniyle 
gelişen bir iş dünyası”

Sanayinin gücünü ve rekabetçiliği-
ni koruyarak sürecin sunduğu fırsatlara 
odaklanmak durumunda olduklarını bil-
diren Oktay, “Kıdem tazminatı reformu, 
fi nansmana erişimin kolaylaştırılması ve 
Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenme-
si konuları başta olmak üzere bizlerden 
taleplerinizi biliyoruz; farkındayız ve bu 
konuları gündemimizin ilk sıralarında 
tutuyoruz. Bizim sizlere ilave yük getir-
memiz, ’sizi yakmamız’ diye bir şey asla 
söz konusu olamaz. Bizim amacımız tam 
tersi, çalışanıyla iş vereniyle barış içeri-
sinde birlikte gelişebilen bir iş dünyası 
oluşturabilmek. İş verenin olmadığı bir 
ortamda işçinin, biz bütün tarafl ara eşit 
mesafede bakmak zorundayız.” değer-
lendirmesini yaptı.

“Ankara sanayisi yerlileştirme ve ihracat 
ağırlıklı”

Ankara’nın sahip olduğu büyük üni-
versiteler, 8 teknopark, 12 Organize 
Sanayi Bölgesi ve çok sayıda araştırma 
merkezi ile yüksek beşeri sermayeye ve 

güçlü bir teknolojik altyapıya sahip ol-
duğunu vurgulayan Oktay, “Bunun yanı 
sıra Ankara sanayisi, yerlileştirme ve 
ihracat odaklı üretim anlayışı ve yüksek 
kaliteli üretim sağlayan KOBİ ağırlıklı 
yapısı ile avantajlar sunmaktadır. Hali-
hazırda Ankara sanayisinde önemli yer 
tutan iş makine sanayisi, savunma, ha-
vacılık, medikal-optik, bilişim ve sağlık 
sektörleri, Covid sonrası dönemde ge-
lişme potansiyeli taşımaktadır. Ankaralı 
sanayicilerimiz bir sektörde elde ettiği 
know-how’ı diğer sektörlerde ürüne dö-
nüştürme yeteneğini kazanmış durumda-
dır ve kendine güveni tamdır.” dedi.

Yerlileştirme fırsatları
Küresel tedarik zincirlerinde coğrafi  

kompozisyon değişikliklerinin yaşandı-
ğını aktaran Oktay, sanayicilere şu me-
sajları verdi: “Sanayicilerimizin değişik-
lik yönünde pozisyon alabilecek esneklik 
ve ürün gamını yakalaması elzemdir. 
Yeni piyasalara açılarak ülkemizi birçok 
sektörde merkez ülke konumuna getirebi-
liriz, getirebilirsiniz. Diğer taraftan mev-
cut konjonktür, özellikle ithalata konu 
ürünlerin yerlileştirilmesi açısından da 
fırsat sunmaktadır. Tasarımdan üretime 
tüm aşamalarda yerlileşmeye yönelerek 
yeni yöntemler, inovatif ürünler ve yeni 
iş modelleri geliştirmenizi bekliyoruz.

Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağı 
yatırımlarınızı yeni normalin yeni şartla-
rını göz önünde bulundurarak yapacağı-
nıza yürekten inanıyoruz. Yerlileştirme 
noktasında motivasyonunuzu sakın ola 
kaybetmeyin. Cumhurbaşkanımızın net 
ve dirayetli bir tutumu var bu konuda, 
özellikle kamu alanlarında özenle sür-
dürdüğü, üzerinde durduğu konu. Asıl 
olan sadece geliştirdiğiniz kurallar değil, 
zihniyetin dönüşüyor olması. Bu zihni-
yetin dönüşmesi kolay olmuyor ama hep 
birlikte dönüştüreceğiz. Yerelde ürettiği-
mizi tüketmek, bizim önceliklerimiz ara-
sında bunu ya sağlayacağız, ya sağlaya-
cağız. Sizin de bize rekabetçi olacağınıza 
dair hem kalite hem fi yat hem de satış 
sonrası hizmetlerle ilgili bu sözü veriyor 
olmanız gerekiyor.”

Ankaralı sanayicilere seslenen 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, “Yerlileştirme 
noktasında motivasyonunuzu 
sakın ola kaybetmeyin. 
Cumhurbaşkanımızın net 
ve dirayetli bir tutumu var 
bu konuda, özellikle kamu 
alanlarında özenle sürdürdüğü, 
üzerinde durduğu konu. Asıl 
olan sadece geliştirdiğiniz 
kurallar değil, zihniyetin 
dönüşüyor olması.” dedi.

“Yerlileştirme motivasyonunuzu
kaybetmeyin”

Nurettin Özdebir

Fuat Oktay

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Ku-
ruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 

Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki 
işveren payının artırılmasını öngören dü-
zenlemeyi değerlendirdi. Kütükcü, “İş-
sizlik Sigortası Fonu düzenlemesi sanayi 
üretimini tedirgin ediyor. Devletimizin 
üretim kararlılığının devam etmesini isti-
yoruz.” dedi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki işveren pa-
yının artırılmasını öngören düzenlemenin 
sanayi üretimini tedirgin ettiğini vurgu-
layarak, kanun değişikliği hazırlığından 
vazgeçilmesini istedi.

İş dünyasının yaklaşık üç aydır pan-
demi sürecinin etkisiyle büyük kayıplar 
yaşadığını, ancak yeni normal dönemi ile 
birlikte OSB’lerde toparlanma sürecinin 
başladığını ifade eden Kütükcü, İşsizlik 
Sigortası Fonu’nda işverenlerin yükünü 
artıracak düzenlemenin bu toparlanma sü-
recini ve sanayi üretimini frenleyeceğinin 
altını çizdi.

“Pandemi döneminde istihdamımızı 
korumayı başardık”

Kütükcü, iş dün-
yasının pandemi 
sürecinde sağlıklı 
ve güvenli üretim 
mücadelesinin de-
vam ettiğini belirte-
rek, şunları söyledi: 
“Türkiye’nin sanayi 
üretiminin yüzde 
34’ünü, istihdamının 
yüzde 36’sını gerçekleştiren organize sa-
nayi bölgeleri olarak pandemi sürecinde, 
sanayi üretimini ve istihdamı korumak 
için büyük mücadeleler verdik. Mücade-
lemize devletimizin verdiği desteklerle 
birlikte devam ediyoruz. Sürecin en ba-
şından bu yana organize sanayi bölgeleri-
mizle birlikte ‘Tedbir Al, Çalışanını Koru, 
Üretime Devam Et Türkiyem’ şuuruyla 
hareket ediyoruz. 

Organize sanayi bölgeleri olarak, pan-
demi döneminde sanayi üretiminde derin 
kayıplar yaşadık, elektrik tüketimlerimiz 
düştü ancak istihdamımızı korumayı ba-
şardık. OSB tarihimizde ilk defa 2 milyon 
istihdam rakamını aştık. Bununla da ül-
kemiz adına, OSB sanayicilerimiz adına 
gurur duyuyoruz. Ancak son dönemde 
kamuoyunda sıklıkla konuşulan İşsizlik 
Sigortası Fonu kesintilerinde işverenlerin 
payının artırılacağı, bu konuyla ilgili yeni 
kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı yö-
nündeki haberleri kaygıyla, tedirginlikle 
takip ediyoruz. İş dünyasının fona katkı 
payının artırılması, Kovid-19 salgınının 
yaralarının sarılmayı çalışıldığı, sanayi 
üretiminde yeni bir toparlanma sürecinin 
başladığı bu dönemde sanayi üretimine 
ve istihdama olumsuz yansıyacaktır. Sü-
recin en başından bu yana üretim kararlı-
lığı gösteren devletimizden, bu konuda da 
aynı hassasiyeti göstermesini ve bu kanun 
hazırlığından vazgeçilmesini talep ediyo-
ruz. Bu konudaki taleplerimizi de Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımıza, Hazine ve 
Maliye Bakanlığımıza ve Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ilet-
tik.”

İş veren payı sanayi 
üretimini tedirgin etti

Memiş Kütükcü
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COVID-19 mücadelesinde kümelenmeler

2009 Yılından bu yana ülkemizde 
kümelenmelerin gelişmesi, destek-
lenmesi ve dayanışması için emek 

harcayan Anadolu Kümeleri İşbirliği 
Platformu (AKİP) üyesi kümeler, CO-
VID-19 sürecinin bölge, sektör ve küme 
çalışmalarına etkisini konuştu. Ticaret 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü iş 
birliğiyle 18 ilden 55’e yakın küme ve 
küme girişiminin değerlendirme yaptığı 
buluşmaya kalkınma ajanslarının temsil-
cileri de katıldı. Akademisyen, gazeteci 
ve alanında uzman isimlerin de yer al-
dığı etkinlikte yakın gelecek öngörüleri 
ve işletmeler için yeni fırsatlar masaya 
yatırıldı.

Öğretici bir süreçten geçiliyor
Etkinlikte, COVİD-19 nasıl yaşandı, 

nasıl etkilenildi? Süreç içinde sektörlerin 
geçici veya kalıcı olarak yaşadığı sorun-
lar ve dönüşümler nelerdir, bunlarla nasıl 
başa çıktık, ne tür yöntemler geliştirdik? 
Bu yöntemlerle ilgili ortak yapabilecek-
ler ve iş birliği alanları değerlendirildi. 

OSTİM Vakfı Müdürü ve AKİP Ge-
nel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu; 
savunmadan tekstile, tarımdan giyime, 
makineden medikale, enerjiden nükleer 
sanayiye  kadar geniş bir katılımın sağ-
landığı programda çok öğretici bir süreç-
ten geçildiğini vurguladı. 

COVID-19’u; bütün insanlığın, en kü-
çük toplulukların bile etkilendiği, bütün 
dünya ile birlikte kendini değerlendir-
mek zorunda olduğu bir durum olarak ni-
teleyen Karaosmanoğlu, “Peki, bu süreç 
elbette ki sektörleri etkiledi, ülkeleri etki-
ledi, hane içini etkiledi peki kümeler yeni 
normallerde, yeni düzende ne olacak, na-
sıl etkilendiler ve devamında kümelerin 
gerekliliği, kümelerin önemi artarak mı, 
azalarak mı, değişerek mi, dönüşerek mi 
devam edecek?” dedi. 

Karaosmanoğlu, şunları kaydetti: “bir 
taraftan üretim yeteneklerimiz konusun-
da yüksek performans göstermiş olmakla 
birlikte hammadde konusuna takıldık. Bu 
da değer zincirinin biraz daha kısalması, 
ürettiğimiz ürünün girdi mesafelerinin de 
yakınlaşmasının önemini artırıyor. Bu 
anlamda kümelerin değer zincirini biraz 
daha gözden geçirmesi ve bunun sağ-
lanması, yeterliliklerinin derinleşmesi 
açısından önemli gibi görünüyor. Ve en 
önemlisi de gerçekten OSTİM medikal 
küme üzerinden tanık olduk, bilgi pay-
laşımı.

Bugün CO-
VID-19, yarın başka 
bir şey, başka bir virüs, 
başka bir afet çıktığında 
bu afetlere hazırlıklı ol-
mak mümkün değil. Ama 
lojistiğin, bilginin hızlı 
dönüşümü, bütün afet, ola-
ğanüstü durumlarda önem-
li. Dolayısıyla kümeler bu 
bilginin biriktiği, dolaştığı 
ve üretim yeteneklerinin haritasının çı-
karıldığı yerler. O yüzden de kümelerin 
varlıkları daha bir önem kazanıyor. Kü-
melerin örgütlülüğü daha bir önem kaza-
nıyor bu olağanüstü hallerde.

Önümüzdeki süreçte silahların ötesin-
de sağlığın vurgusunu ve önemini bize 
çok iyi öğretti bu süreç. Dolayısıyla kü-
melerin sağlık konusundaki milli yeter-
lilik, yeteneklerinin derinleşmesi bu an-
lamda değer zincirlerinin kuvvetlenmesi, 
iş birliklerinin kuvvetlenmesi dersi ile 
devam edeceğiz.”

Kümelenmenin medeniyetimizde karşılığı 
var

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, kümelenme faaliyetlerinin 
çok önemli olduğunu vurguladı. Kü-
melenmedeki fi rmaların yerli ve milli 
fi rmalar olduğuna işaret eden Aydın, 
“Bunların içerisinde ithalatçı yok. Ta-
mamen ülkenin kalkınmasına, ülkenin 
yerli ve milli takımı olarak emek veren, 
emek harcayan fi rmalarımız. Dolayısıy-
la bunların yaptığı çabalar, zaten ibadet 
hükmünde olduğu için onlara hizmet 
edenlerin de aynı şekilde bu ibadetten 
hisse aldıklarını düşünüyorum. Hepsini 
kutlamak istiyorum.” dedi.

Kümelenme faaliyetlerinin rastgele 
faaliyetler olmadığının altını çizen Or-
han Aydın, medeniyetimizde bir karşı-
lığı bulunduğunu kaydetti. Aydın, şöyle 
devam etti: “Hele bu dönemde, şu sıkın-
tılı ortamda Batılıların medeniyetinin ne 

hale geldiğini gördük. Herkes birbiri ile 
savaşa savaşa en sonunda birbirine yar-
dım edemeyen, birbirinin derdi ile dert-
lenmeyen bir topluluğu seyrediyoruz. 
Biz böyle bir topluluk, böyle bir sanayi, 
böyle bir üretim yapmayalım. Geçmişte 
Ahi teşkilatlarının yaptığı gibi; insanlık 
için faaliyet göstermemiz, paylaşmamız, 
insanların dertleri ile dertlenmemiz, bu 
ekonomik sistemlerin modellerini de in-
san odaklı yapan bir çabaya dönüştürme-
miz gerekiyor bunu.” dedi.

Daha yaşanılabilir bir dünya için 
Kümelenmeleri Ahi topluluklarına 

benzettiklerini dile getiren; Ahilerin, 
bütün çevresinden, bütün yaptığı, yap-
madığı işlerden kendilerini sorumlu his-
settiklerini belirten Aydın, şu görüşlere 
yer verdi: “Firmalarımızın da, kümele-
rimizin de buradaki sanayicilerimizin de 
aynı duyguları paylaştığını, paylaşması 
gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın da 
yeniden kurulmasında bu düşüncenin, 
işin merkezinde olması gerektiğini dü-
şünüyorum. Yoksa bu COVID virüsü gi-
decek, başka virüsler gelecek. Dünyanın 
düzenini, bunun eksenini oturtmadığımız 
sürece bu belalardan kurtulmamız müm-
kün değil. 

Dolayısıyla kendimizi, ailemizi, şir-
ketlerimizi, çevremizi, ülkemizi ve bütün 
dünyanın düzenini yeniden yaşanabilir 
hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. 
Bu çabayı sarf eden herkese teşekkür 
ediyorum. Onları gönülden kutluyorum. 
AKİP, önemli bir organizasyon, bütün 
kümelenmelerimizin bilgilerinden çok 
yararlanıyoruz. Onların başarılı çalışma-
ları hepimize örnek teşkil ediyor.”

Anadolu Kümeleri İşbirliği 
Platformu (AKİP) tarafından 
‘COVID-19 Mücadelesinde 
Kümelerarası İstişare ve İş 
birliği’ etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikte, 55’e yakın küme ve 
küme girişimi, sektörlerinin 
süreç içerisindeki durumunu ve 
kurumsal refl ekslerini paylaştı. 

AKİP şu hedefler doğrultusunda faali-
yetlerini sürdürüyor:

• Bölgesel kalkınma modeli olan 
kümelenme çalışmaları hakkında 
farkındalık yaratmak, bu çalışma-
ları Türkiye’de yaygınlaştırmak ve 
geliştirmek,

• Merkezi otoriteler, yerel otoriteler ve 
üniversiteler ile ilişkilerin geliştirilme-
sine destek vermek,

• Kümeler ve küme girişimleri arasın-
da koordinasyonu sağlamak, bilgi 
ve deneyimleri paylaşmak ve yeni 
kümelerin gelişimini teşvik etmek ve 
bu kümelere destek olmak,

• Kümeler arası işbirliklerini, iş ortaklık-
larını artırmak, ortak projeleri geliştir-
mek, sunmak ve yürütmek,

• Uluslararası işbirliği ağı ve platform-
larında etkin yer almak ve kümele-
rin uluslararası tanıtımını yaparak 
küresel değer ve tedarik zincirlerine 
eklenmesini sağlamak,

• Ulusal kümelenme politikası ile 
destek modellerinin geliştirilmesi ve 
uygulanmasına katkı vermek.
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Belirsizlik 
ekonomileri tehdit 
ediyor
Prof. Dr. Murat Yülek 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü 

COVID-19 meselesi çok enteresan 
bir deneyim oldu. Ekonomi üzerine 

sağlıktan çok daha fazla negatif etkiler 
yaptı. Bugün belirsizlik adı verilen; sosyal 
ve ekonomik etkisi çok daha büyük 
bir tehditle karşı karşıyayız. Belirsizlik; 
COVID-19 ne kadar sürecek? Kaç can 
alacak? Acaba ikinci dalga gelecek mi? 
Bu kadar belirsizlik varsa yurt dışına mal 
ihraç etmeyelim gibi bu şüyuu vukuundan 
daha fazla olur diye tanımlayabileceğimiz 
bir belirsizlik şoku ile karşı karşıyayız; 
ekonomilerimizi vuran durum esasında 
belirsizlik. 

Ekonomilerimiz şu anda çok daha büyük 
bir tehditle karşı karşıya. Şu mertebede 
rakamlardan bahsediyoruz; ikinci çeyrek-
te yüzde 15 daralmalardan Amerika’da, 
Çin’de. Çin’de birinci çeyrekte, 
Amerika’da ikinci çeyrekte. Üçüncü çey-
rekte sanayi büyümesi başta olmak yine 
çok ciddi daralmalardan bahsediyoruz. 

Daralma çok büyük, büyüme çok küçük 
olacak

Şu anda tam olarak öngöremiyoruz 
15’mi olacak, 10’mu olacak, 7’mi olacak. 
IMF’nin beklentilerine bakılırsa gelişmiş 
ekonomiler yüzde 6 daralacak 2020’de. 
Yüzde 6 daralma, Amerika, Avrupa 
ekonomisi için ölümcül rakam. Türkiye 
gibi ülkelerde belki biraz daha az olacak. 
Değişik ülkelerde birbirlerine göre daha 
farklı daralmalar göreceğiz fakat ortak 
olan şey; bütün ekonomilerin 2020 yılında 
kendi standartlarına göre çok büyük 
daralmalar veya çok küçük büyümeler 
yaşayacağı. 

Mesela Çin için yüzde 1.2 büyüme ön-
görüyor IMF iktisatçıları. Çin’in zaten bir 
daralma süreci vardı ama yüzde 6’larda 
gidiyorlardı. Çin, yüzde 5-6 daralmalara 
çok muhtaç bir ekonomi: Yüzde 1-2 
büyüme ile ya da yüzde 1-2 küçülme ile 
beş sene devam ederse Çin Komünist 
Partisi’nin tahtı sallanır. Çin dediğimiz 
devlet, ekonomik ve siyasal olarak çok 
farklı bir risk altına girer, bu da dünyayı 
sarsar. Dolayısıyla bu ölçekte ekonomik 
daralmalardan bahsediyoruz. 

Genişlemeci para politikalarını izleniyor

Ekonomi yönetimleri, Maliye ve Merkez 
Bankası olarak 2008, ondan evvel 2001 
krizi gibi deneyimlerden hareket ederek 
1929 Büyük Buhran’da yaptıkları hatayı 
yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Devletler, 
2008 krizinde yaptıkları gibi elindeki müt-
hiş bir ateş gücünü piyasaya salıyorlar. 
ABD Merkez Bankası piyasayı tamamıyla 
likiditeye boğmuş durumda. Avrupa Mer-
kez Bankası, aynı şekilde Japon Merkez 
Bankası zaten her daim 1990’ların başın-
dan beri genişlemeci para politikalarını 
izliyor. Sonuç olarak 2015’lerden sonra 
bir daralma sürecine girmesini izlediği-
miz ve hızlanmasını beklediğimiz likidite 
artışları şu anda patlamış durumda. 

Şirketlerin faaliyetlerini devam 
ettirmesi hedeflenmeli

Türkiye’de çok ciddi bir paket açıklandı 
büyüklük olarak. Bunun büyük kısmı, 
ekonomiyi canlandırıcı, şirketleri destek-
leyici yardımlardan çok sosyal düzeni, 
sosyal dengeyi destekleyecek yardımlar 
şeklinde tezahür etti. Gönül isterdi ki 
büyümeyi destekleyici politikalar da 
buna eşlik etseydi. Hala bunun önü açık. 
Şirketlerin bazıları kısmi ödeneğe geçtiler. 
Bu, bir sosyal destek. Oysa hedefimi-
zin şirketlerimizin faaliyetlerini devam 
ettirmesi olmalı. Şirketlerin faaliyetlerini 
yavaşlatıcı teşvik unsurlarına yer verme-
memiz gerekir. 

OSTİM’de birçok şirketimiz faaliyetlerini 
devam ettirmeye, ihracat yapmaya çalışı-
yor. Bu şirketleri de destekleyici politika-
ların gelmesi gerekir. Örneğin; 2019’da 
şu ciroya kadar olan belli büyüklükteki 
şirketlerin 2020 yılında kurumlar vergisin-
den muaf olması lazım. Bunun alt yapısı, 
hesapları her şeyi var. Devlet bundan 
herhangi bir kayda değer gelir kaybına 
uğramayacağı gibi şirketlerimizi ben çok 
rahatlatacağını düşünüyorum. 

Başka bir öneri; sağlık ihracatının önünün 
açılması. Bunu nihayet uyguladı hükü-
metimiz, Eximbank’a medikal sektördeki 
şirketlerimiz için birkaç milyar dolarlık 
yeni bir fon verilmeli. Çünkü bu kahraman 
şirketlerimiz için şu anda dünya piyasa-
sında çok güzel bir fırsat var. Birçok ülke 
Çin’den ithalat yapmak istemiyor. Bizim 
gibi daha -tırnak içinde söylüyorum- temiz 
kalmış, sağlıklı kalmış ülkelerden bunlara 
fırsat açmaya çalışıyor. 

Bu tip kırılım zamanları şirketlerimizin 
uluslararası piyasaya girmeleri için altın 
bir fırsat sunuyor. Bunu devletimizin des-
teklemesi lazım.

Dijitalleşme daha çok 
gündemde olacak
Hakan Güldağ

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

Hemen her sektörde e-ticaret ve 
e-ihracat tarafının güçlenmekte ol-

duğunu görüyoruz. Dijitalleşme çok hız-
landı ve bu alandan beklentiler de arttı. 
5G konusu da bu süreçte hızlanmaya 
başladı. Dünyada günde 2.5 katrilyon 
watt’lık bilgi dolaşıyor; 5G ile beraber 
on sekiz kat hızlanacağından bahsedili-
yor. Bu süreçte o teknoloji ile ilgili taraf 
daha da önem kazanacak gibi görülüyor. 
Dijitalleşme, bütün sektörlerin daha çok 
gündeminde olacak ve belki de bunlarla 
ilgili düzenlemeler önümüze çıkacak.  

Üretimle ilgili ciddi bir darbe aldığı-
mız ortada. Hemen hemen bazı sektörler-
de yüzde 20 kapasitelerinin kullanıldığını 
görüyoruz. Yarı yarıya kapasite kulla-
nımlarının da görüldüğü sektörler oldu; 
ama onlar da kendi içlerinde bölündüler. 
Kimyaya baktığımız zaman dezenfek-
tan, kolonya tarafında ihracat ve önemli 
miktarda üretim artışı oldu; kimyanın 
genelinde üretim ve ihracatta azalma 
var. Çünkü bizim üretim sıkıntılarımızın 
yanında ihracat yaptığımız pazarlarda 
biraz da petrol fi yatlarının düşmesi ile 
ama Avrupa’da özellikle pandeminin et-
kisiyle ciddi bir ihracat düşüşü var. Belli 
başlı bütün sektörlerimizde tarım kısmen 
burada biraz ihracatını ve üretimini ko-
ruyabildi. Diğer sanayi kollarının hemen 
hepsinde ciddi bir gerileme oldu.  

Yatırımların epey zamandır olma-
ması, dünyada da biraz zayıf gitmesi 
makine sektörü üzerinde baskı yarat-
mıştı. Fakat buna rağmen 2019 yılında 
Türkiye’nin makine sektörü, dünya yüz-
de 4 daralırken yüzde 4 artış göstermişti. 
Fakat Nisan’da ve Mayıs’ın ilk 11’inde 
de yüzde 50’ye yakın ihracatında bir 
azalma var. Kendi aralarında yaptıkları 
anketlerde yüzde 56’sının Nisan ayında 
hiç sipariş almadığını gösteriyor. Büyük 
oranda ağır çekime girmiş vaziyette ma-
kine; diğer birçok sektörümüzün durumu 
da genel olarak böyle. 

Kolay bir dönem geçirmeyeceğiz ama 
önümüzdeki süreçte özellikle dünya eko-
nomisi de pek sağlıklı değil. Herkesin de 

biraz daha fazla kendi çıkarını düşündü-
ğü, dünya çapında da öne çıkan güçlerin 
dünyayı aynı şekilde okumadığı, kendi 
çıkarlarının daha fazla peşinde olduğu, 
iş birliği imkanlarının azaldığı bir sü-
reçte bunun bütün piyasalara yansıması 
olacak. Dünya ekonomisinde yüzde 4 
civarında bu sene bir küçülme olabilece-
ğinden bahsediliyor. 

İhracata verilen destekler genişlemeli
Avrupa’nın, Ortadoğu’nun kan kay-

bettiği bir süreçte bizim çok hızlı nor-
malleşmemiz zor. Ne dışarıda öyle ne 
de içerde de biraz böyle. Nasıl normale 
döndük diyebiliriz? diye ölçmek istesek 
ilk bakmamız gereken noktalardan biri 
salgın öncesi tüketim sepetindeki harca-
malar. Bunun hızlıca geri dönmesi çok 
büyük oranda görünmüyor. 

Kısa çalışma ödeneği biraz üretim ya-
pan kesimlerimizi destekliyor, orada ça-
lışan insanların üretimlerine devam ede-
bilmesini sağlıyor. O açıdan son derece 
önemli ama Türkiye’de sadece SGK’ya 
bağlı çalışanlar yok. Kayıt dışı 10 milyon 
civarında çalışan var. Sokakta çalışanlar 
dediğimiz 6 milyon civarında simitçisi, 
işportacısı, ayakkabı boyacısı, aklınıza 
birçok meslek grubu gelebilir. Onların 
oluşturduğu önemli bir yekun var. Bir 
milyon mesela sadece evde gündeliğe gi-
den kadın emekçiler var. Bütün bunları 
birlikte düşündüğümüzde gelirsiz kalan 
kesimlerin arttığını görüyoruz. Hükü-
metler mutlaka düzenlemeler yapıyor, 
destekler veriyor ama biraz da bunlara 
bağlı olarak son sözü hükümetler söyle-
yemiyor. Tüketicinin kendisi son sözü 
söylüyor. Normalleşeceksek bizim hiç 
olmazsa o eski harcama, tüketim kalıpla-
rına geri dönüyor olmamız lazım.

İhracat bu süreçte çok önemli ola-
cak. O açıdan üretici, imalatçı ihracat-
çılarımızın OSTİM gibi kesimlerin çok 
önemsenmesi ve desteklenmesi gerekti-
ğini düşünüyorum. Önümüzdeki sürecin 
Türkiye’ye getirebileceği bazı fırsatlar 
var. Çin ile bir seçenek oluşturmak gibi 
konular ve reel sektör olarak diri kalabil-
memiz, bunu daha da ileri götürebilecek, 
yurt dışında müşteriyi artıracak işleri 
devletle birlikte yapmamız çok önemli. 
İhracata verilen desteklerin daralması 
değil genişlemesi lazım. 
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GTENT, 25 yılı aşkın bir süredir 
Türkiye’de ve dünyanın çeşitli 

ülkelerinde telekomünikasyon tek-
nolojileri alanında ürün ve hizmet 
sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten 
HTK üyesi 10 fi rmanın bir araya 
gelmesiyle Ostim Teknopark’ta faa-
liyetlerine başladı.

Türkiye’yi 5G ile buluşturmaya 
hazırlanan GTENT, bilgi birikimi ve 
alanındaki çalışmalar ile global bir 
oyuncu olmaya hazırlanıyor. Şirket, 
5G ile insan hayatına girecek kapasi-
te, hız ve sürekliliği sağlayacak tek-
nolojilerin otomotiv, sağlık, sanayi/
üretim ve eğlence başta olmak üzere 
birçok sektöre adaptasyonunda bü-
yük rol almayı hedefl iyor.

GTENT, çalışmalarına HTK tara-
fından yürütülen TÜBİTAK’ın des-
teklediği Uçtan Uca Yerli ve Milli 
5G Haberleşme Şebekesi Projesi 
ile başladı. Sektörün öncü fi rmala-
rını bir araya getiren şirket, 5G ve 
telekom sektöründeki tüm alanları 
kapsayan hizmet modeli ile mobil 
işletmecilerin gelişen teknoloji ile 
birlikte artan iletişim, teknoloji ve 
altyapı ihtiyaçlarını sürdürülebilir 
ve güvenilir bir şekilde karşılamayı 
amaçlıyor.

GTENT, nitelikli Ar-Ge faaliyet-
lerini destekleyip yenilikçi ürünler 
geliştirmeyi ve haberleşme tekno-
lojileri alanında yerli ve milli çalış-
malar ile dışa bağımlılığı azaltmayı 
hedefl iyor.

Haberleşme Teknolojileri Kümelen-
mesi (HTK) tarafından Bilgi ve İleti-

şim Teknolojileri Kurumu (BTK), OSTİM 
ve TÜBİTAK desteği ile başlatılan 
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi 
Projesi (UUYM5G) kapsamında, OSTİM 
firması Netmon A.Ş. koordinatörlüğün-
de geliştirilen radyolinkin, OSTİM OSB 
sahasında test çalışmaları başladı.

Radyolinkin, bir transport ürün ve 5G 
dahil haberleşmenin kritik ekipmanla-
rından biri olduğunu belirten Netmon 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Kurt, “Radyolinki, OSTİM HTK firmaları 
olarak yerli ve mili imkanlarla test aşa-
masına getirmekten gurur duyuyoruz. 
Bu tip teknolojilerin ülkemizde yapıla-
bilmesi, geleceğe yönelik umutlarımızı 
daha da artırıyor. Emeği geçen ekip 
arkadaşlarıma, Devletimiz başta olmak 
üzere projede destek sağlayan tüm 
kurum ve kuruluşlara şükranlarımı su-
nuyorum. Çalışmalarımız hız kesmeden 
devam edecek.” dedi.

Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi (HTK) 
üyesi 10 firmanın bir 
araya gelmesiyle kurulan 
Global Telekom ve 
Entegre Teknolojiler 
A.Ş. (GTENT) Ostim 
Teknopark’ta faaliyetlerine 
başladı. Haberleşme 
teknolojileri alanında 
yerli ve milli çalışmalar ile 
dışa bağımlılığı azaltmayı 
hedefl eyen şirket, bilgi 
birikimi ve alanındaki 
çalışmalar ile global bir 
oyuncu olmaya hazırlanıyor.

GTENT yerli ve milli 
ürünlerle uluslararası 
pazara hazırlanıyor

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin 
KOBİ Destekleme çağrısı ile müş-
teri gereksinimlerini karşılayan 

çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından 
Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştü-
rülmesi hedefl eniyor.

Çağrı kapsamında, hızla ürüne dönüşe-
bilecek ve yüksek ticarileşme potansiye-
line sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek. 
Projelerde Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi 
kuruluş yaparken, proje çıktılarını müşteri 
kuruluş ticarileştirecek. Müşteri kuruluş, 
tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine 
katkı sağlayacak.

Müşteri kuruluşlar içinden ikincil fi r-
malar doğmasını özendireceği düşünülen 
çağrının, bilginin paylaşılması, yayılması, 
ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan kat-
kı sağlama yönleriyle, ulusal yenilik sis-
teminin etkinliğini artıracağı öngörülüyor.

30 milyon liraya kadar bütçe
Çağrıya bir müşteri ve en az bir te-

darikçi kuruluş ortak başvuru yapacak. 
Sektör ve konu sınırlaması bulunmayan 
çağrıda proje önerilerinde yer alacak pa-
zar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik 
incelemesi önem taşıyor.

Çağrı kapsamında projelerin kabul edi-
len bütçelerinin toplamı en fazla 30 mil-
yon lira olabilecek. Projelerin ürün veya 
süreç geliştirme aşaması en fazla 24 ay, 
ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacak.

Müşteri kuruluş dönemsel olarak ger-
çekleşen proje giderlerinin yüzde 40’ını 
tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK 
giderleri değerlendirdikten sonra, kabul 
edilen harcama tutarının yüzde 40'ını te-
darikçi kuruluşa hibe edecek.

Patentli teknolojiler sanayiye 
aktarılacak

Üniversitelerde, araştırma altyapıların-
da ve teknopark şirketlerinde geliştirilen 
patentli teknolojilerin sanayiye aktarılma-
sını hedefl eyen Patent Lisans çağrısıyla 
da teknoloji üreten kuruluşlarla müşterile-
ri arasındaki etkileşimler artacak, hizmet 
alımları desteklenecek. Ulusal veya ulus-
lararası patentlerle korunan teknolojilerin, 
lisanslama veya devir yoluyla ekonomik 
değer oluşturması sağlanacak.

Çağrı kapsamında üniversiteler, araş-

tırma altyapıları, teknoloji geliştirme böl-
gesi şirketleri ve teknoloji transfer ofi sleri 
"teknoloji sağlayıcı kuruluş" olarak nite-
lendiriliyor. Bunların hak sahibi olduğu, 
ulusal veya uluslararası patentlerle koru-
nan teknolojileri lisanslama ya da devir 
yoluyla edinerek ekonomik değer oluştur-
mayı hedefl eyen ve Türkiye’de yerleşik 
sermaye şirketleri de "müşteri kuruluş" 
olarak tanımlanıyor. Çağrıya müşteri ve 
teknoloji sağlayıcı kuruluşların ortak baş-
vuru yapması gerekiyor.

Patent Lisans çağrısıyla, müşteri ku-
ruluşun, teknoloji sağlayıcı kuruluşun 
hak sahibi olduğu patent ya da patent-
lerle korunan teknolojileri, lisanslama ya 
da devir yöntemleriyle edinimine ve bu 
teknolojileri uygulamaya yönelik hizmet 
alımlarına ilişkin harcama ve giderler des-
teklenecek.

KOBİ'lere ekstra destek
Çağrıda projeler en fazla 60 ay destek-

lenirken, destek üst sınırı büyük ölçekli 
müşteri kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ 
ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için yüzde 
75 olacak. Patentlerin devredilmesi veya 
lisanslanmasında temel destek oranı yüz-
de 25 olarak gerçekleşecek.

Müşteri kuruluşun KOBİ olması, yük-
sek teknoloji sektörlerinde faaliyet gös-
termesi veya lisanslanan patentin yüksek 
teknoloji "IPC sınıfl arından" birini içer-
mesi, müşteri kuruluşun bir ya da daha 
fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az 
iki patenti lisanslaması ya da devralması 
gibi durumlarda, destek oranına yüzde 
10-15 ilave edilecek.

Proje kapsamında lisanslanan veya 
devredilen patentlerin uygulamaya alın-
ması için müşteri kuruluşun teknoloji 
sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve 
danışmanlık işlerine ait hizmet alımı gi-
derlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuru-
luşlar için yüzde 75, büyük ölçekli müş-
teri kuruluşlar için yüzde 60 destek oranı 
uygulanacak. Eğitim ve danışmanlık hiz-
meti tutarı, toplam destek kapsamına alı-
nan tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Sipariş Ar-Ge çağrısına başvurular 
https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ adresi, 
Patent Lisans çağrısına da Proje Değer-
lendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) 
üzerinden 15 Haziran-31 Ağustos tarihle-
rinde yapılabilecek.

TÜBİTAK, Siparişe Dayalı Ar-Ge 
Projeleri İçin KOBİ Destekleme 
(Sipariş Ar-Ge) ve Patent 
Tabanlı Teknoloji Transferi 
Destekleme (Patent Lisans) 
çağrılarıyla iş birliği gerektiren 
ortak projeleri desteklemeyi 
amaçlıyor. 

TÜBİTAK KOBİ’lerden 
sipariş edilen Ar-Ge 

projelerini destekleyecek

Saha testleri
OSTİM’de yapılıyor

Haberleşmenin 
kritik ekipmanı 

 firmaları tarafından 
geliştirildi
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Yerli ve Milli 5G altyapısı üzerinden ilk arama yapıldı

23 Temmuz 2020’da gerçekleşti-
rilen Yürütme Kurulu toplantısı, 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönü-

şüm Ofi si Başkanı Ali Taha Koç, Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) 
Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, BTK Başkan Yardımcısı Gazali 
Çiçek, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK/
TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan ile il-
gili kamu kurumları ve özel sektör tem-
silcilerinden 100’den fazla katılımcının 
katılımı ile dijital ortamda gerçekleştiril-
di.

Düzenlenen etkinlikte değerlendir-
melerde bulunan BTK Başkanı Ömer 
Abdullah Karagözlüoğlu, 5G teknoloji-
sinin yazılım tabanlı bir teknoloji olması 
ve birçok sektörün odağına yerleşmesi 
ile ülkelerin haberleşme teknolojilerine 
bakışında stratejik değişikliklere neden 
olduğunu, 5G’nin güvenlik açısından 
birçok riski beraberinde getirdiğini dü-
şünerek ülkelerin 5G teknolojisini milli 
güvenlik ve kamu düzeni açısından ele 
aldığını belirtti. 

Bu gelişmeler ışığında devletimizin 
5G teknolojisine yerli ve milli şebeke 
ürünleri ile geçme stratejisinin çok isa-
betli olduğunu kaydeden Karagözoğlu, 
Kurum olarak bu strateji doğrultusunda 
çalışmalara devam etiklerini, Uçtan Uca 
Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi 
Projesi kapsamında geliştirilen yerli ve 
milli 5G şebeke ürünlerinin ülkemizin 
5G’ye sorunsuz geçişi açısından çok 
önemli olduğunu, projede yer alan mobil 
işletmecilerin operasyonel deneyimleri-
nin geliştirilen ürünlere yansıtılmasının 
bu ürünlerin ticarileştirilebilmesinde 
önemli katkısının olacağını düşündüğü-
nü kaydetti.  

Projede yer alan 10 fi rmanın bir ara-
ya gelerek kurduğu GTENT fi rmasının 
sektördeki iş birliğini yansıtması ve pro-
je kapsamında geliştirilen ürünlerin ti-

carileştirilmesine sağlayacak olmasının 
memnuniyet verici olduğunu dile getiren 
Ömer Abdullah Karagözoğlu, etkinlik 
kapsamında ülkemizde yürütülen yerli ve 
milli 5G çalışmaları hakkında sektör pay-
daşları ile görüş alışverişinde bulunmak-
tan ve geliştirilen ürünlere ilişkin demo-
ları görmekten mutlu olduğunu bildirdi.  

“Projeye ev sahipliği yapmak gurur 
verici”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Aydın, gelişmiş ülkelerin peşinden 
koştuğu, 5G teknolojisini bütün dünya ile 
birlikte takip etmek ve onlarla yarışmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Projedeki ilerlemeyle heyecanın her 
geçen gün arttığını dile getiren Orhan 
Aydın, “Bu projeye ev sahipliği yapmış 
olmak, bugüne kadar bir kümelenme fa-
aliyetiyle bunun içinde bulunmuş olmak 
OSTİM olarak bizim için de çok onur ve-
rici, gurur verici. 

Esas buradaki kahramanlar bu projeye 
dahil olan fi rmalarımız. Bunları ben milli 
takım olarak adlandırabiliyorum. Firma-
ların enerjisi ve mücadelesiyle proje bu-

raya geldi. Kamu kurumlarımız ve pay-
daşlarımızda buna destek verdiler, omuz 
verdiler emek veren herkese yürekten 
çok teşekkür ediyorum. İlk yerli ve milli 
5G sinyalinin OSTİM’den çıkması heye-
canı ve beklentisiyle bu yürütme kurulu 
toplantısının hepimiz için hayırlı olması-
nı diliyorum.” dedi. 

Etkinlikte, bugüne kadar yürütülen 
çalışmalar kapsamında geliştirilen ürün-
lerden; 
• Yerli ve Milli Radyolink cihazı üze-

rinden 1 km mesafede veri aktarımı, 
• 5G Çekirdek Şebeke ve 5G Baz İstas-

yonu üzerinden ticari 5G telefonları 
kullanılarak canlı ses ve görüntü ak-
tarımı, 

• 5G çekirdek şebekesinde, abone ser-
vis, kota kategorilerine göre internet 
erişim hızının ve servis kalitesinin uy-
gulanması, 

• 5G çekirdek şebekesinin performan-
sının ölçülmesi ve grafi ksel olarak 
izlenebilmesi amacıyla geliştirilen 
şebeke yönetim yazılımlarına ilişkin 
gösterimler gibi bazı ürünlerin tanıtı-

mı yapıldı. 

Türkiye ekonomisine milyarlarca 
TL’lik katkı sağlayacak

Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili 
yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, 
devrim niteliğindeki yenilikler getirecek 
bu teknolojide liderlik yarışına giren her 
ülke gibi Türkiye de inisiyatif alabilen 
vizyoner yönetici ve fi rmaları ile “üretici 
ve geliştirici ülke” konumuna ulaşmak 
adına önemli adımlar atıyor. 

OSTİM önderliğinde 130’dan fazla 
fi rma ile kurulan HTK altındaki 14 fi r-
ma, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koor-
dinasyonunda TÜBİTAK-TEYDEB des-
teği ile bugüne kadar benzeri görülmemiş 
bir geliştirme projesi başlattı. UUYM5G 
projesine 14 fi rmanın yanında, 3 mobil 
işletmeci, üniversiteler ve akademisyen-
ler de dahil oldu. 

UUYM5G Projesi kapsamında geliş-
tirilen ürünlerin ticarileşmesine yönelik 
olarak, proje paydaşlarından 10 fi rmanın 
iş birliği ve güç birliği hedefl erinin bir 
neticesi olarak kurmuş olduğu GTENT 
fi rması Türkiye’deki mobil işletmecilerle 
iş birliğinin yanında ürünlerin ihracatına 
dönük ticarileşme faaliyetlerine de başla-
dı.

Her yıl mobil işletmeciler tarafından 
4.5G teknolojisine ilişkin yaklaşık 1,5 
milyar TL’lik donanım ve yazılım yatı-
rımı yapıldığı ve 5G teknolojisinde de 
benzer yatırım trendinin süreceği dikkate 
alındığında, UUYM5G Projesi sonucun-
da ortaya çıkacak yerli ve milli ürünler 
ile Türkiye ekonomisine milyarlarca 
TL’lik katkı sağlanması hedefl eniyor. 

“Haberleşme altyapımızı HTK 
sayesinde geri alacağız”

Programı izleyen Dünya Gazetesi Ya-
zarı Şeref Oğuz, proje ile ilgili şu değer-
lendirmeleri yaptı: “Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı 
Gazali Çiçek; 4.5G ihalesinde yerli ürün 
kullanımı yüzde 1 iken gayretleri sonucu 
bu oranı yüzde 23'e çıkardıklarını, hede-
fi n; yüzde 45'e tırmanmak olduğunu ilet-
ti. Havelsan'ın düzenlediği çalıştayda ay-
rıca HTK ve TÜBİTAK desteğiyle Uçtan 
Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şe-
bekesi projesinin detaylarını dinlerken, 
3 operatörümüzün de buna katıldığını 
öğrendim. Turkcell ise baz istasyonları-
nın merkezi alt yapısı olan çekirdek şe-
bekede yerli olacağını söylüyor. Bunlar 
sevindirici gelişmeler...

Umudum, yüzde 70'ini Huawei'e he-
diye ettiğimiz haberleşme altyapımızı 
HTK sayesinde geri alacağımızdır. Bura-
sı Çin'in müstemlekesi değildir ve kendi 
çocuklarımız öz vatanında teknoloji par-
yası olamaz.” 

Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi (HTK) tarafından 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Kurumu (BTK), OSTİM ve 
TÜBİTAK desteği ile başlatılan 
Uçtan Uca Yerli ve Milli 
5G (UUYM5G) Şebekesi 
Projesi’nde yerli ve milli 5G 
altyapısı ile ilk arama yapıldı, 
geliştirilen Radyolink cihazı 
üzerinden ilk veri transferi 
gerçekleştirildi.
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-
luşu (OSBÜK) ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 

Covid-19 Sonrası Sanayide ve OSB’lerde 
Yol Haritası Tasarımı istişare toplantısı dü-
zenlendi. 

Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ay-
dın, Türkiye’deki OSB Başkanları ve yöneti-
cileri katıldı. 

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 
OSB’lerin pandemi döneminde büyük bir stres 
testinden geçtiğini, ancak Haziran ayı itiba-
riyle toparlanma sürecine girildiğini vurgula-
yarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
OSB’lerin sorunlarının çözümüne verdikleri 
desteklerden dolayı teşekkür etti.

OSB’lerin pandeminin etkisiyle özellik-
le Nisan ayında ciddi kapasite kayıpları ya-
şadığını, ancak buna rağmen üretimden asla 
vazgeçmediklerini aktaran Kütükcü, “OS-
BÜK olarak pandemi sürecinin başından bu 
yana, sanayi üretiminin kesintiye uğrama-
dan devam etmesi gerektiğini savunageldik. 
‘Şartlar ne olursa olsun, tedbirlerimizi alarak 
üretime devam etmeliyiz’ kararlılığını ortaya 
koyduk. Bunun için de, tüm organize sanayi 
bölgelerimizle birlikte; Tedbir Al, Çalışanını 
Koru, Üretime Devam Et Türkiyem dedik. 
Hakikaten öyle de oldu; Türkiye bu dönem-
de OSB’lerin katkılarıyla dünyanın neredey-
se tamamından pozitif ayrıştı. Mayıs ayında 
sanayi üretiminde yakaladığımız aylık bazda 
yüzde 17.4’lük artışla, Almanya, Japonya, 
Çin, Singapur, Güney Kore, Polonya, İspanya 
gibi ülkelerin tamamından daha iyi perfor-
mans gösterdik. 

OSB’ler bu dönemde ilk defa 2 milyon is-
tihdam rakamını aşarak, adeta yeni bir tarih 
yazdı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğımızın destekleriyle bu dönemde, OSB ol-
mayan tek İlimiz Hakkari’de de OSB kuruldu 
ve şu anda ülkemizde OSB olmayan hiçbir 
şehrimiz kalmadı. Bu başarılar Türk sanayi-
cisinin, müteşebbisinin başarısıdır.” şeklinde 
konuştu.

OSB Başkanları ve yöneticilerine bölgele-
rinde tedbirlere eksiksiz uyulması gerektiğini 
dile getiren Kütükcü, “Bu süreçte iki önceli-
ğimiz var. Çalışanlarımızın sağlığını ve işlet-
melerimizi korumak. OSB başkanlarımdan 
özellikle bu iki konuya dikkat etmelerini istir-
ham ediyorum.” dedi.

Sanayileşmeyi hedefleyenlerin 
modeli OSB

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
OSB’lerin Türk sanayisindeki önemine değin-
di. OSB’lerin Türkiye’nin olmazsa olmazı ol-
duğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “OSB’ler 
olmasaydı Türkiye sanayileşme hamlesini bu 
kadar hızlı gerçekleştiremezdi. Eğer bugün 
Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki coğrafyada 
bir sanayi devi haline geldiyse bunun altında 
yatan en önemli neden OSB’lerdir. OSB’lerin 
aldığı rol, bütün dünyada da rol model ola-
rak seçiliyor. Sanayileşmeyi hedefl eyen tüm 
ülkeler OSB modelini bize anlatır mısınız di-
yorlar.” değerlendirmesini yaptı.

“Üretim ve hizmet kalıpları 
değişecek”

Türkiye’nin OSB’si olmayan tek ili 
Hakkari’de de Yüksekova OSB’nin tüzel 
kişilik kazandığını hatırlatan TOBB Başka-
nı, ““Her ilimizde en az 1 OSB bulunur hale 
geldi. Şuan, OSB’ler ülkemizdeki sanayi üre-
timinin yüzde 33’ünü gerçekleştirmekte ve 2 
milyon kişiye istihdam sağlamakta.  Dolayı-
sıyla OSB’leri önümüzdeki yeni döneme ha-
zırlamak çok daha önemli. Bu krizi bir tünele 
benzetirsek, tünele girdiğimiz noktadaki or-
tamla tünelden çıktığımız ortam aynı olmaya-
cak. Çıkışta bizi yeni bir dünya bekliyor. Şu 
an hala tünelin içerisindeyiz. 

Bütün dünya bu salgın öncesi dönemde, 
var olan eski üretim ve tüketim zincirlerini, 
eski alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini sor-
gulayacak. Sonrasında da ciddi bir paradigma 
değişimi ve yeni bir normale doğru yol alı-
nacaktır. Üretim ve hizmet kalıpları değişe-
cektir. İşte tüm bunlara zamanında hazırlık 
yapanlar için yeni fırsatlar doğacaktır. Dola-
yısıyla bundan sonra bu virüsle yaşamayı ve 
çalışmayı hepimiz öğrenmek zorundayız. Bu 
çerçevede önümüzdeki dönemde öne çıkacak 
trendler olacak. Bunlar üretimde ve ticarette 
dijitalleşme ile otomasyonun artması, buna 
paralel daha fazla kalifi ye eleman ihtiyacı or-
taya çıkacaktır.” görüşünü aktardı.

OSB’ler Türkiye’yi pandemide 
dünyadan pozitif ayrıştırdı

Memiş KütükcüRifat Hisarcıklıoğlu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, pandemi döneminde 
Organize Sanayi Bölgelerinin 
(OSB) ekonomiye katkılarına 
dikkat çekerek, “Türkiye bu 
dönemde OSB’lerin katkılarıyla 
dünyanın neredeyse tamamından 
pozitif ayrıştı. Mayıs ayında sanayi 
üretiminde yakaladığımız aylık 
bazda yüzde 17.4’lük artışla, 
Almanya, Japonya, Çin, Singapur, 
Güney Kore, Polonya, İspanya 
gibi ülkelerin tamamından daha iyi 
performans gösterdik.” dedi.
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